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Új napközi, tágasabb iskola

Új évi tervek Maroskeresztúron

Újabb bölcsődék
létesítését
ösztönöznék

Erdély-szerte, főleg a nagyvárosokban, gond a bölcsődei helyek hiánya.
Egyre nagyobb az igény a kisgyerekes
családok részéről, hiszen ahol nincsen
a közelben nagyszülő, vagy éppen
nem tudják megengedni maguknak a
bébiszittert, ez a megoldás bizonyul a
legkézenfekvőbbnek.

____________2.
Összhang
autonómiaügyben

Közös állásfoglalást írt alá hétfőn Kolozsváron az autonómiaelképzelések
összehangolásáról a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ),
a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke.

____________4.
Főhajtás
az áldozatok előtt

Maroskeresztúri vendégoldalunk a 6. oldalon

indította az építkezést, de a továbbiakban kormánypénzek lehívására is van kilátás. Mivel a
kivitelező kiválasztására kiírt versenytárgyalás
eredményét megóvták, július helyett októberben
kezdődött a munkálat. Kovács Edit polgármester ezért úgy véli, nem valószínű, hogy őszire
már készen áll a napközi a maroskeresztúri
gyermekek fogadására.
Az idei tervek között szerepel a községközponti iskola épületének bővítése is. Az önkorNagy Székely Ildikó
mányzat ehhez uniós támogatást próbál lehívni,
A községbeli óvodások új tanintézete 2018 a regionális operatív program (POR) keretében
legnagyobb beruházásának számít. Mint isme- még ebben a hónapban benyújtják a pályázatot.
– Egy új szárnnyal toldanánk meg az épüleretes, az önkormányzat a helyi költségvetésből
Bár a maroskeresztúri polgármesteri hivatal épülete előtt helyi diákok díszítette karácsonyfák emlékeztettek a
nemrég múlt ünnepre, a község az új
esztendő első napjaira visszarázódott a
hétköznapok ritmusába. Az épülő napközin – amelyről december végén tudósítottunk – a január 4-i szemerkélő
esőben is javában folyt a munka.

Fotó: Nagy Tibor

tet, amelyben így hat új osztályterem kap majd
helyet. Ezzel a felső tagozatos diákok délutáni
oktatását szüntethetjük meg – mondta a polgármester, majd hozzátette, a pályázat a jelenlegi
épület korszerűsítését, a nyílászárók cseréjét, illetve egy műgyepes pálya kialakítását is magába foglalja.
Kovács Edit a fontos tennivalók között említette a maroskeresztúri kultúrotthon teljes felújítását is. Erre az országos vidékfejlesztési
program keretében még áprilisban nyújtottak be
pályázatot, az eredményről azonban még mindig nem érkezett értesítés.
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) a madéfalvi vértanúk emlékművénél szervezett megemlékezés és
az azt követő koszorúzás után, vasárnap este 6 órától, a többéves hagyománynak megfelelően,
Marosvásárhelyen is megemlékezett a
madéfalvi veszedelem 254. évfordulójáról.

____________5.
Barangoló

Kétségkívül a megye legvonzóbb turisztikai célpontja Segesvár és környéke. Nemcsak a középkori vára
miatt, hanem a minden magyar számára jelentőséggel bíró Petőfi-emlékhelyek miatt is igen keresett.

____________7.

Jó hely, rossz hely

Ha valaki azt mondaná, hogy Románia nem ideális hely, kritizálni
merné a politikai, netán a korrupciós botrányok miatt, nagyot téved.
Mert akadnak, akik szerint ideális ország, és csatlakozni szeretnének
hozzá. Vagyis vagy azok tévednek, akik szerint rossz itt a helyzet, vagy
azok, akik jó helynek tartják.
Nagy port vert fel a minap a szenzációs hír, hogy Bulgária három,
az ország északnyugati térségében lévő megyéjében nemzeti konzultációt akarnak tartani a Bulgáriától való elszakadás lehetőségeiről.
A kezdeményező, bizonyos Borisz Kamenov szerint a függetlenség elnyerése után a három megye csatlakozni szeretne Romániához, mert
elegük van, és nem akarnak tovább a korrupt Bulgáriában élni.
Érdekes kezdeményezés, létezik, hogy ne hallottak volna arról, hogy
Románia Európa egyik legkorruptabb országa, ahol rengeteg a jogsértés az élet minden területén? A szakadároknak valószínűleg arról
sincs fogalmuk, hogy Románia még mindig tartja a dobogós második
helyet azok között az országok között, amelyek ellen a legtöbb feljelentést iktatják az Európai Emberjogi Bíróságon (CEDO).
A legtöbb panaszt a börtönviszonyok miatt fogalmazzák meg. Elemzők szerint amiatt van ez, mert az emberek a börtönben tanulják meg,
hogy a CEDO-hoz fordulhatnak a panaszaikkal. Ezért van az, hogy
bár az egészségügyre is sok a panasz, sok a visszaélés (lásd pl.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
8 óra 5 perckor,
lenyugszik
16 óra 53 perckor.
Az év 9. napja,
hátravan 356 nap.

Ma MARCELL,
holnap MELÁNIA napja.
MELÁNIA: görög eredetű, jelentése: fekete, sötét.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 90C
min. 10C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. január 8.

1 EUR
1 USD

100 HUF

4,6348
3,8598
1,5009

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
1 g ARANY

163,9172

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

450 éves a vallásszabadság

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban január 14-én, vasárnap ünnepi istentiszteletre kerül sor,
mely alkalommal a vallásszabadság törvényének 450
évvel ezelőtti tordai kihirdetésére és egyben az unitárius
egyház megalakulására emlékeznek. A délelőtt 11 órakor
kezdődő istentisztelet keretében a marosvásárhelyi Dávid
Ferenc Ifjúsági Egylet tagjai ünnepi előadással szerepelnek. Istentisztelet után, déli 12 órakor a templom Bözödi
György termében megnyílik Bálint Zsigmond fotóművész
Templomaink című kiállítása, amely a marosi és küküllői
unitárius egyházkörök templomait mutatja be. Megnyitóbeszédet mond Nagy Miklós Kund művészeti író,
házigazda Kecskés Csaba lelkész-esperes.

Újra Marosvásárhelyen
a Vadárvácska

A Bernády Ház idénynyitó kiállítása ezúttal is a bucsini alkotótábor előző évi anyagát mutatja be a marosvásárhelyi
közönségnek. Tavaly nyáron a Vadárvácska művésztelepen alkotó festők, szobrászok Gyergyóalfalu fiatalon elhunyt jeles művésze, Sövér Elek emlékét idézve
gazdagították a tábor műgyűjteményét. Ezeket az új munkákat láthatják az érdeklődők a január 11-én, csütörtökön
17 órakor nyíló tárlaton. A rendezvényen könyvbemutatóra
is sor kerül. Azt az albumot ismerhetik meg a könyvbarátok, amelynek anyaga a csíksomlyói zarándoklat ihletésére
a korábbi táborozáson született a bükkfői erdei szálláson.

Sükösd Ferenc-kiállítás

A Maros Megyei Múzeum szervezésében január 12-én 16
órától Sükösd Ferenc (1933–1972) marosvásárhelyi festőművész kiállításának megnyitójára kerül sor a marosvásárhelyi várban, a Régészeti és Történeti Múzeum
épületében. A kiállítást megnyitja Németh Zsolt, a magyar
Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke és Nagy Miklós Kund
műkritikus. Mindenkit szeretettel várnak.

Partik a Jazz Clubban

Ma este 10 órától a Black Diamond Fight Night nevű prpartira várják a marosvásárhelyi Jazz&Blues Club vendégeit. A beugró 15 lej. 11-én, csütörtökön este 10 órakor
retroparti lesz a klubban a 80-as, 90-es évek zenéjével. A
belépő felnőtteknek 8 lej, egyetemistáknak 5 lej. Asztalfoglalás: 0724-400-322.

Jogi tanácsadás

Az idei év első jogi tanácsadását január 10-én, szerdán délután 4 órakor tartja előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd
szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9.
szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Büntettek a rendőrök

A hét végén a Maros megyei rendőr-felügyelőség 225
járőralakulata teljesített szolgálatot a megyében. Péntektől
vasárnapig 49 törvénysértést észlelt a rendőrség, négy
személyt tetten értek, és négy országos körözöttet azonosítottak. A szabálysértések miatt 505 pénzbüntetést róttak
ki a rendőrök 158 ezer lej értékben.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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Jóval több helyre van szükség

Újabb bölcsődék létesítését ösztönöznék

Erdély-szerte, főleg a nagyvárosokban, gond a
bölcsődei helyek hiánya. Egyre nagyobb az igény
a kisgyerekes családok részéről, hiszen ahol nincsen a közelben nagyszülő, vagy éppen nem tudják megengedni maguknak a bébiszittert, ez a
megoldás bizonyul a legkézenfekvőbbnek. A helyhiányra kínálna megoldást az RMDSZ által nemrég iktatott törvénytervezet, amely a fejkvótát
kiterjesztené a bölcsődei oktatásra is.

Menyhárt Borbála

Az önkormányzatok és egyházak által létrehozott bölcsődék állami finanszírozását biztosító törvénytervezetet
iktatott nemrég az RMDSZ. A szövetség politikusai szerint
a tervezet a bölcsődékben tapasztalt helyhiányra is megoldást nyújtana – jelentette be Szabó Ödön, a szövetség képviselőházi frakcióvezető-helyettese azt követően, hogy a
parlamentben iktatta a tervezetet.
– Tekintettel arra, hogy az állami bölcsődék száma alacsony, és nem fedi az igényeket, valamint, hogy számos
egyházi és magánbölcsőde próbál megoldást nyújtani erre
a hiányra, szükségesnek tartottuk törvénybe foglalni az öszszes bölcsőde állami finanszírozását – fogalmazott a Bihar
megyei képviselő, aki szerint a tervezet a fejkvótát kiterjesztené a bölcsődei oktatásra is. Kifejtette, a jogszabály
révén garantált lesz az intézmények finanszírozása, és ezáltal arra bátorítják az önkormányzatokat, oktatási szervezeteket, egyházakat, hogy bátran létesítsenek újabb
bölcsődéket, hogy ezáltal azokon a szülőkön tudjanak segíteni, akik helyszűke miatt nem tudják bölcsődébe adni
gyermeküket. Ha a parlament elfogadja a szövetség kezdeményezését, nőni fog a bölcsődei helyek száma – mutatott
rá a tervezet pozitív hozadékára a honatya. Emlékeztetett,
hogy az oktatási törvény jelenleg nem rendelkezik arról,
hogy a bölcsődéket fejkvóta alapon támogatásban részesítsék, függetlenül attól, hogy azok állami, egyházi vagy magánkézben vannak. Szabó Ödön elmondta, a tervezet azt is
előírja, hogy a helyi tanácsok által létrehozott bölcsődék is
részesüljenek a fejkvótás támogatásban, és az
oktatási rendszer részét képezzék. Ugyanis,
mint mondta, jelenleg az önkormányzatoknak
kell megoldaniuk a bölcsődék létesítését, működtetését. Egyre nagyobb az igény az ilyen
jellegű szolgáltatásokra, és sajnos nem minden önkormányzat tudja saját költségvetésből
ellátni ezt a feladatot. A képviselő hangsúlyozta, az oktatáshoz való jogot az alkotmány
előírja, és ezt a legelső lépéstől, azaz a bölcsődétől biztosítani kell.

Jóval több a jelentkező, mint a helyek száma
A bölcsődékben tapasztalt túljelentkezés
alól Marosvásárhely sem kivétel, szinte kétszer annyi jelentkező van, mint ahány hely.
Dr. Ferencz Emőke, a marosvásárhelyi bölcsődékért felelős igazgató lapunknak elmondta, városszerte hat bölcsőde van, az
Egyesülés negyedben, az orvosi egyetemmel
szemben, a Kövesdombon, Meggyesfalván és
a Tudor negyedben kettő. A hat helyszínen
összesen 337 hely van és 490 gyerek van beíratva. Amennyiben a várólistát is figyelembe
vesszük, jelenleg összesen 630 iratcsomó van
hozzájuk benyújtva. De fontos hozzátenni,

RENDEZVÉNYEK

Rendkívüli újévi hangverseny

Január 11-én, csütörtökön este 7 órakor rendkívüli újévi
hangversennyel indul a Szórakoztató zenei fesztivál
című, második alkalommal megszervezett rendezvénysorozat Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Jin Wang kínai karmester, műsoron
Strauss-művek. A hangversenyre a 11-es számú bérletek érvényesek. A hangversenyt 12-én, pénteken szintén este 7 órakor megismétlik.

Szerdai párbeszédek

Január 10-én, szerdán ismét sor kerül a Szerdai párbeszédek című rendezvényre. Ezúttal 19 órától, a Márton
Áron teremben a Sáros (Târgului) utca 2. szám alatti
Deus Providebit Tanulmányi Házban – a gangból jobbra,
az I. emeleten. Az e heti téma: a megújulás, az új kezdet. Meghívott: Balla Imre, a Házashétvége mozgalom
tagja, lelkész és Bakó Mária lelkigondozó (Családpasztorációs Központ). A Szerdai párbeszédek beszélgetés-

hogy ez a szám a teljes tanévre szól, és nem minden gyereket szeretnének már a tanév kezdetétől vinni, illetve nem
minden gyerek jár egész évben. Sok szülő beíratja a csemetéjét, de például egészségi okokból a téli időszakban
nem járatják, ezek a helyek tehát megürülnek. Vannak
olyan esetek is, hogy júniusban, amikor az iratkozás zajlik,
beíratják a gyereket, de csak, tegyük fel, februártól járna,
mert akkor kell visszamennie az édesanyának dolgozni. Az
igazgatónő hangsúlyozta, bármikor vihetik a gyereket, de
beiratkozni a tanév kezdete előtt, június folyamán kell. Egy
átlátható, a bölcsődékben kifüggesztett kritériumrendszer
alapján döntik el, hogy kiket tudnak befogadni és kik kerülnek a várólistára. Figyelembe veszik többek között az
időpontot is, amikortól az anyukának szüksége van a gyerekfelügyeletre, és természetesen előnye van annak, akinek
korábban kell visszamennie dolgozni. A marosvásárhelyi
bölcsődékben hét-nyolc hónapos kisgyerekek is vannak, de
a többség egy-másfél éves apróság. A bölcsőde kétségkívül
a legelőnyösebb megoldás, amennyiben az anyagiakat
veszi figyelembe a család, hiszen míg egy bébiszitter hozzávetőlegesen havi 800-1200 lejes kiadást jelent, a bölcsődében viszont a jövedelem, illetve a családban lévő
gyerekek számának a függvényében legtöbb napi 6 lejt
fizet egy gyerek után a szülő.
Új bölcsődét terveznek
Dr. Ferencz Emőkétől megtudtuk, hogy Marosvásárhelyen növelni szeretnék a helyek számát, uniós alapokra pályáznának egy hetedik bölcsőde építésére. Jelenleg
készülnek a tervek, a megvalósíthatósági tanulmány, a helyi
tanács jóváhagyta az ehhez szükséges összegeket. Az új
bölcsőde az Egyesülés negyedben az Apaductului utcában
épülne fel, ott van a polgármesteri hivatalnak erre alkalmas
területe. Az igazgatónő hozzátette, az Egyesülés negyedben, a Remeteszeg utcában már van egy bölcsőde, de ott is
túljelentkezés van.
Jelenleg a hét-nyolc hónapos gyerekekből kevesebb van,
a többség egy-másfél éves, mert a legtöbb édesanya ekkor
tér vissza a munkahelyére.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

sorozatot a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ
és a Fa-milia Centrum szervezi már negyedik éve minden hónap első szerdáján. A család, a házasság erősítése a cél, de a párkapcsolati témák mellett szólnak a
még vagy már nem házasságban élőkhöz, fiatalokhoz
vagy egyedülállókhoz is, akik az adott témában rövid
előadásokat hallhatnak, ugyanakkor a meghívottak beszélgetésre, párbeszédre hívják a résztvevőket is.

Nincs mese! –
nagy sikerű Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat rendszeresen
színre viszi zenés szilveszteri kabaré-előadását a Maros
Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű előadást január 20-án, 21-én, 27-én és 28-án tekintheti
meg a nagyérdemű este 7 órától. Fellépnek: Puskás
Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna, Gönczy Katalin, Cseke Péter, Gáll Ágnes és Szőllősi P. Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek
még kaphatók a Maros Művészegyüttes (0746-540-292)
és a Kultúrpalota (0265-261-420) jegypénztárában.
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Katalán választás

Nem mond le a kormányzás lehetőségéről
a liberális párt vezetője

Inés Arrimadas, a katalán választásokon győztes Állampolgárok (Ciudadanos) elnökjelöltje nem mond
le arról, hogy megpróbáljon kormányt alakítani Katalóniában, noha pártja nem szerzett többséget a
katalán parlamentben. A politikus erről az El País
című országos napilapnak beszélt egy hétfőn megjelent interjúban.

„Szeretném kormányozni Katalóniát, de nem azért, hogy
elnök lehessek, hanem mert szükséges más módon kormányozni, visszafordítani a helyzetet, visszatérni a törvényességhez, hogy ne menjen el több cég, hanem jöjjenek újabbak” –
fogalmazott a liberális, középutas párt katalóniai vezetője.
Véleménye szerint azonban korai még a helyi elnökválasztásról beszélni, hiszen egyelőre az új katalán parlament sem
alakult meg, az alakuló ülést január 17-én tartják. „Tesszük,
amit tennünk kell, abban a pillanatban, amikor kell” – tette
hozzá. A katalán vezető nyugalomra intette azokat, akik sürgetik parlamenti megmérettetését az elnöki posztért, kifejtve,
hogy úgy véli: a konzervatív Néppárt (PP) és a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) saját „katasztrofális” választási
szerepéléséről kívánja ezzel elterelni a figyelmet.
Hibáztatta a két hagyományos nagy pártot, amiért az elmúlt
években tanúsított magatartásuk, döntéseik hozzájárultak a nacionalizmus növekedéséhez Katalóniában.
„Minden párt, amely hozzájárulhat ennek az őrületnek a
megállításához, ami Katalóniában történik – a cégek menekülése, a társadalmi törés, a beruházások csökkenése – nyilvánvalóan szívesen látott” – mondta arról, hogy együttműködne-e
a Katalónia közösen (Catalunya en Común) nevű baloldali
párttal, amely nem támogatja a függetlenséget, de az arról tartott népszavazás megrendezését igen.
A baloldali párt korábban azt jelezte, hogy nem támogatja
Arrimadas elnökségét. A politikus szerint azonban létrejöhet

Török puccskísérlet

olyan politikai helyzet, amelyben ez változhat, például, ha
ezen a döntésen múlna a helyi választások megismétlése.
Van realitása egy újabb előrehozott választásnak Katalóniában – jelentette ki.
Inés Arrimadas beszélt arról, hogy elképzelhetőnek tartja
az együttműködést olyan személyekkel is, akik egyébként a
katalán függetlenség támogatói, mert szerinte külön kell választani a függetlenségi pártokat és vezetőiket a függetlenséget
támogató társadalmi valóságtól.
Felelőtlennek nevezte a függetlenségpárti vezetőket, „akik
tudva, hogy minden, amit állítanak, hazugság, tovább hazudtak” ebben a választási kampányban.
Mint mondta, a választásokat követően Katalónia azt üzente
Európának, hogy az első számú politikai erő világosan védi
Katalónia egységét Spanyolország többi részével és Európa
többi részével, és ez nagy lépés.
A katalán politikus kitért arra is, hogy az új katalán törvényhozás kulcsa lesz az új parlamenti elnökség, ahogy az előző
ciklusban is az volt, csakhogy akkor az a szeparatizmus szolgálatában állt. Győztes pártként igényt tartanak a házelnöki
posztra – mondta Inés Arrimadas.
Katalóniában december 21-én tartottak előrehozott választásokat, amelyek eredményeképpen az egységpárti Állampolgárok (Ciudadanos) párt 37 mandátummal az új törvényhozás
legnagyobb képviselőcsoportját alakíthatja meg, míg a külön
induló függetlenségpárti pártok összesen 70 képviselővel
megszerezték a többséget a 135 fős törvényhozásban.
A függetlenségi képviselők közül azonban nyolc politikus
mandátuma kérdéses, mivel vagy előzetes letartóztatásban,
vagy pedig Brüsszelben vannak. Utóbbiak ellen ráadásul letartóztatási parancs van érvényben Spanyolországban.
Köztük van Carles Puigdemont leváltott katalán elnök is.
(MTI)

Hatodszor is meghosszabbítják majd a rendkívüli állapotot

Újabb három hónappal, immár hatodszor is meghosszabbítja majd Törökország január 19. után a
2016. júliusi puccskísérletet követően bevezetett
rendkívüli állapotot – jelentette be Bekir Bozdag
török kormányszóvivő Ankarában a hétfői
kormányülés utáni sajtótájékoztatóján.

Bozdag elmondta, hogy a kérdés még a nemzetbiztonsági
tanács következő ülésének napirendjén is szerepelni fog. Az
ügyben később a kormány hozza meg a döntést, amelyet végül
a parlament léptet érvénybe – tette hozzá.
A rendkívüli állapotot a 2016-os puccskísérlet után öt nappal, július 20-án vezették be Törökországban. Azóta eddig öt
alkalommal hosszabbították meg: 2016 októberében, 2017 januárjában, áprilisában, júliusában és októberében.
Bozdag korábban azzal magyarázta a helyzet fenntartásának szükségességét, hogy a gyors határozathozatalnak és a
döntések gyors végrehajtásának köszönhetően Ankara hatékonyabban tud fellépni a Törökországot veszélyeztető terrorszervezetek ellen.
Ankara e jogkörökkel élve a hatalomátvételi kísérletért felelőssé tett gülenista mozgalom, az 1984 óta fegyveres függetlenségi harcot vívó Kurdisztáni Munkáspárt (PKK), a
szélsőbaloldali Forradalmi Népi Felszabadítási Párt-Front

(DHKP-C), illetve a dzsihadista Iszlám Állam (IÁ) ellen lépett
fel.
A török alkotmány kiköti, hogy kiterjedt erőszakos cselekmények, a demokratikus rend szétzilálása vagy a közrend szétesése esetén rendelhető el rendkívüli állapot, amelynek
keretében kijárási, járműforgalmi tilalom vezethető be, betilthatók gyűlések és demonstrációk, a biztonsági erők járműveket és ingatlanokat kutathatnak át és foglalhatnak le, valamint
ellenőrizhetik a szárazföldi, a légi és a vízi közlekedést. A hatóságok továbbá korlátozhatnak vagy betilthatnak sajtóorgánumokat az intézkedés idején.
Törökországban 2016. július 15. óta több mint 134 ezer embert vettek őrizetbe, legalább 50 ezret – köztük katonákat,
rendőröket, bírákat, ügyészeket, egyetemi tanárokat, üzletembereket, újságírókat és minisztériumi alkalmazottakat – pedig
előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy
közük lehet az Amerikában élő Fethullah Gülen muzulmán
hitszónok vezette nemzetközi hálózathoz vagy a többi terrorszervezethez. Gülen tagadja, hogy bármi köze lett volna a
puccskísérlethez.
Az Európai Unió több vezető politikusa szerint a törökországi tisztogatások túlzóak, a kormányzati fellépés az összes
kritikus hang elhallgattatására irányul, ami által Ankara egyre
inkább távolodik az európai értékektől. (MTI)

Nagy valószínűséggel második fordulóra
lesz szükség a cseh államfőválasztáson

Nincs egyértelmű esélyese a pénteken és szombaton tartandó cseh államfőválasztásnak, így valószínű, hogy az új köztársasági elnököt csak a két hét
múlva megrendezendő második fordulóban választják meg – jelzik a csehországi felmérések, amelyeket a voksolás előtt utoljára hétfőn lehetett
nyilvánosságra hozni.

A közvélemény-kutató intézetek mindegyike – Median,
STEM/MARK, CVVM, Kantar – gyakorlatilag biztosra veszi,
hogy a választás első körét pénteken és szombaton Milos
Zeman jelenlegi államfő megnyeri, de nem szerzi meg a győzelemhez szükséges több mint ötven százalékot. A választáson
kilenc jelölt indul, s a közvélemény-kutatók, valamint a prágai
sajtó is Zeman mellett leginkább Jirí Drahost, a cseh tudományos akadémia volt elnökét, valamint Michal Horácek vállalkozót, dalszerzőt várja a második körbe, amelyre január 26-án
és 27-én kerül sor. Zeman támogatottsága az első forduló előtt
40-45 százalék, Drahosé 35-40 százalék, míg Horáceké 10-20
százalék között mozog. A további hat jelölt mért támogatottsága minden esetben tíz százalék alatt maradt.
Míg az első forduló esélyese Milos Zeman, a második forduló eredménye teljesen nyitott, s nem kizárt, hogy ha a
Zeman elleni tábor összefog, közös erővel legyőzheti a jelen-

legi államfőt. Ezt mutatja a STEM/MARK országos felmérése
az egyelőre feltételezett második fordulóról, amelyet hétfőn
tettek közzé Prágában.
Ezen felmérés szerint a második fordulóban Drahos legyőzheti Zemant. Mindazonáltal ilyen esetben, tehát ha Zeman
mellett bekerülne a második fordulóba, Michal Horáceknek,
Marek Hilser orvosnak és Pavel Fischer diplomatának is esélye lenne a jó eredményre, a kiegyenlített párharcra.
A Zeman-Drahos párharcban a második fordulóban Zemant
a megkérdezettek 42 százaléka, míg Drahost 48 százalék választaná. A második körben a győzelemhez elég a leadott szavazatok egyszerű többségének a megszerzése. A
Zeman-Horácek párosításban Zeman 46 százalékot, Horácek
44 százalékot kapna, a Zeman-Fischer megmérettetésben Zemanra az emberek 47 százaléka, a volt diplomatára 39 százalék szavazna. Hasonló módon szoros lenne Zeman győzelme
akkor is, ha Hilser lenne az ellenfele. A többi jelölt ellen viszont Zeman a második fordulóban egyértelmű győzelmet
aratna. Öt éve, 2013-ban az első közvetlen csehországi államfőválasztáson Zeman a második fordulóban nyert Karel
Schwarzenberg jobboldali politikussal szemben. Korábban az
államfőt a parlament két kamarája választotta Csehországban.
(MTI)

Ország – világ
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Félszáz síbaleset
a Hargita megyei pályákon

A téli szezon kezdete óta közel 50 síbaleset történt a
Hargita megyei pályákon, a hegyimentők óvatosságra és a megfelelő védőfelszerelés viselésére intenek mindenkit. A síbalesetek következtében a
legtöbbször különböző csonttöréseket szenvedtek a
síelők. Fekete Örs, a Hargita megyei hegyimentő
szolgálat vezetője szerint a pályákon történő balesetek legfőbb oka az, hogy nem természetes a hóréteg.
A hóágyúkkal előállított hóréteg sokkal keményebb,
a síelők pedig sok esetben tapasztalatlanok, továbbá
a megfelelő védőfelszerelés hiánya is gondot okoz.
Hozzátette, 2010 óta körülbelül 70 százalékkal csökkent azon esetek száma, amikor valakik eltévedtek a
hegyekben. A folyamatos tájékoztató kampányoknak
köszönhetően az emberek idejében informálódnak,
felhívják a hegyimentőket, hogy az időjárási körülmények felől érdeklődjenek, mielőtt útnak indulnak. Hargita megyében Hargitafürdőn, a Madarasi Hargitán,
Borszéken, Maroshévízen és a Bucsinon is működnek jelenleg a sípályák. (Agerpres)

Szabadlábra kerültek

Tavaly október 19-étől ez év január 7-éig 941 személyt helyeztek szabadlábra annak következtében,
hogy a büntetés-végrehajtási jogorvoslat törvénye
alapján lejárt a kiszabott büntetés időtartama. További
2.767 fogva tartott esetében a bírák jóváhagyták a feltételes szabadlábra helyezésre vonatkozó kérelmet –
tájékoztatott az Országos Börtöngazgatóság. A
2017/169-es törvény tavaly október 19-én lépett érvénybe. Ennek alapján minden, nem megfelelő fogvatartási körülmények között letöltött 30 napért 6
napot elengednek a büntetésből. A törvény hatálya alá
eső periódus 2012. július 24-én kezdődik. (Agerpres)

Nőtt a kolozsvári reptér
utasforgalma

2017-ben több mint 2,5 millió utas fordult meg a kolozsvári Avram Iancu nemzetközi repülőtéren, ami 50
százalékos növekedést jelent 2016-hoz képest – nyilatkozta hétfőn David Ciceo, a kolozsvári repülőtér
igazgatója. A charter járatokkal 82.695 személy utazott, ami közel 15.000 személlyel jelent többet, mint
2016-ban, és az áruszállító repülőgépek forgalma is
39 százalékkal növekedett. Az igazgató úgy vélte,
egész Erdélyt le tudják fedni, azonban „egyre nagyobb a konkurencia”. Ciceo szerint a légikikötő vezetőségének prioritásai közé tartozik, hogy
modernizálják az infrastruktúrát, hogy 2032-ig elérhessék a hétmilliós utasforgalmat. Hozzátette, idén
három repülőgépnek helyet adó parkolót alakítottak
ki 20.000 négyzetméteren, és további három repülőgépnek építenek parkolót, de szeretnék bővíteni a kifutópályát is. Hangsúlyozta, a Szamos elterelésének
munkálatai elkezdődtek, azonban ha nem sikerül befejezniük, az felboríthatja a légikikötő bővítésének terveit. (Agerpres)

Jó hely, rossz hely

(Folytatás az 1. oldalról)
a vakcinabotrányt vagy a kolozsvári urológus, Luncan
doktor körüli transzplantációs botrányt), az egészségügyi ellátás több sebből vérzik, nem igazán hallani ilyen
jellegű feljelentésről. Az emberek nagy része nem tud
vagy nem mer megtenni egy ilyen lépést. A szükséges
„tudást” a börtönben szerzik meg.
És bár – hangsúlyozzuk – a panaszok száma évről
évre nő, az Európai Emberjogi Bíróságon iktatott esetek
szinte kizárólag a börtönviszonyokról szólnak, ami sokakban azt az érzést kelti, hogy a törvények, akár az európaiak is, a bűnözőket védik. Azt is mutatják, hogy a
romániai állampolgárok nem fordulnak az ország ellen,
ha az egészségügyi ellátásban tapasztalnak visszaélést
vagy jogsértést. A CEDO adatai szerint Romániát az
utóbbi években mindössze tíz esetben ítélték el az élethez való jog megsértése miatt. És bár az oktatás terén
sem jobb a helyzet: az UNICEF szerint a hazai lakosság
6%-a analfabéta, sokan a szegénység miatt nem járnak
iskolába, vagy hagyják ott időnap előtt az iskolát,
vagyis nincsenek megfelelő életkörülményeik, ennek ellenére nem „panaszkodnak”. Hogyan is tehetnék meg
a szegények és oktalanok? Megtették/megteszik viszont
a „nagykutyák”, hogy mást ne, csak A. Năstase volt miniszterelnököt, Fănel Pavalache volt államtanácsost
(aki pert nyert Románia ellen, sőt kártérítést is megítéltek neki), Ioan Avram Mureşan volt mezőgazdasági minisztert említsük. De feljelentéssel fenyegetőzik Liviu
Dragnea, a képviselőház elnöke és Elena Udrea volt fejlesztési miniszter is.
Ami a 2017-es évet illeti, október 30-ig 138 elmarasztaló döntés és 56 bírósági határozat született, és 431
ügyben hoztak ítéletet Románia ellen. A tavaly kifizetett
kártérítések összege 11.440.640,76 lej volt.
Lelke rajta, aki ezek után ide kívánkozik.
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Erdélyi magyar pártok állásfoglalása

Összhang autonómiaügyben

Közös állásfoglalást írt alá
hétfőn Kolozsváron az autonómiaelképzelések összehangolásáról a Romániai Magyar
Demokrata
Szövetség
(RMDSZ), a Magyar Polgári
Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke.

Amint Kelemen Hunor RMDSZelnök, Biró Zsolt MPP-elnök és
Szilágyi Zsolt EMNP-elnök közös
sajtótájékoztatón elmondták, az erdélyi magyarság autonómiaigényét
először kimondó 1992-es kolozsvári
nyilatkozat 25. évfordulója után szerették volna megerősíteni a magyar
közösség autonómiaigényét.
Az aláírás után Kelemen Hunor
kijelentette: az Erdély és Románia
egyesülését kinyilvánító 1918-as
Gyulafehérvári nyilatkozat centenáriuma alkalom arra, hogy párbeszéd
induljon a román társadalommal az
erdélyi magyarság autonómiaigényéről. „Az autonómia a megoldás
kulcsa” – fogalmazott Kelemen
Hunor. Hozzátette: amiképpen az
autonómia megoldást jelent Európa
számos országában, megoldást kell
jelentenie Romániában is.
Az RMDSZ elnöke úgy vélte,
hogy az autonómia kérdése csak
látszólag választotta el az elmúlt évtizedekben az erdélyi magyar politikai szervezeteket, az alapelvek
tekintetében nem volt különbség az
álláspontok között. Hozzátette: továbbra is ragaszkodnak ahhoz,
hogy a tömbben élő magyarokat területi autonómia, az elszigetelt ma-

gyar többségű településeket önkormányzati autonómia, a vegyes lakosságú területeken élő magyarokat
pedig kulturális autonómia illesse
meg.
Újságírói kérdésre válaszolva
Kelemen Hunor kijelentette: az
RMDSZ és az MPP közös székelyföldi autonómiatervezetének a beterjesztése azért késik, mert a
javaslat előfeltétele az alkotmány
módosítása, ez pedig egyelőre
késik. Megjegyezte: jelenleg is két
autonómiatervezet van a parlament
asztalán: a 2007-ben benyújtott kulturális autonómiáé és a Kulcsár
Terza József MPP-s képviselő által
decemberben benyújtott tervezet.
Hozzátette: az RMDSZ képviselői
vállalják, hogy valamennyi parlamenti csoporttal ismertetik az autonómiaelképzeléseket, és próbálják
meggyőzni a román politikai pártokat az elfogadásukról.
Biró Zsolt MPP-elnök biztatónak
találta, hogy az erdélyi magyar pártok 25 évvel a Kolozsvári nyilatkozat elfogadása után egy asztalhoz
tudtak ülni, és meg tudták erősíteni
a közösség 1992-ben kinyilvánított
autonómiaigényét. Fontosnak tartotta, hogy a magyar pártok konszenzussal alakítsák ki azt az
autonómiatervezetet, amely immár
az egész erdélyi magyar társadalom
támogatását bírja. Újságírói kérdésre elmondta: az RMDSZ és az
MPP parlamenti képviselőinek a
megegyezése alapján nyújtotta be
egyéni kezdeményezésként Kulcsár

Terza József MPP-s képviselő
decemberben a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) területi autonómiatervezetét.
Szilágyi Zsolt EMNP-elnök elmondta: az aláírt hárompárti meg-

állapodás kidolgozásába a Székely
Nemzeti Tanács (SZNT) és a Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) is bekapcsolódott, hiszen
– mint fogalmazott – ezek a szervezetek az autonómiatörekvések
kodifikálásának az igazi műhelyei.
Végül az a döntés született, hogy
csak a pártok írják alá a megállapodást. Az EMNP elnöke szerint
az autonómiaigény kinyilvánítása

a legfőbb lojalitási nyilatkozat Románia felé, amit a magyarság
adhat. Azt üzeni ugyanis, hogy a
magyarok továbbra is Románia kereteiben képzelik el a jövőjüket, és
annak ellenére, hogy a Gyulafehérvári nyilatkozatban száz éve megígért autonómiát máig sem kapták
meg, demokratikus eszközökkel
küzdenek a jogaikért. (hírösszeállítás)

Fotó: MTI Bíró István

A Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Biró Zsolt MPP-elnök és Szilágyi Zsolt EMNP-elnök által
aláírt állásfoglalás szövege:

Száz évvel a Gyulafehérvári nyilatkozat után, a román kormányok évszázados asszimilációs politikája ellenére az erdélyi magyarság az önazonosságához és a kulturális örökségéhez ragaszkodó, életerős és értékteremtő nemzeti közösség maradt. Bár a
megmaradásért vívott küzdelem a közösségi energiáink jelentős részét felemésztette, és
mind számban, mind arányokban megfogyatkoztunk, az erdélyi magyar társadalomban
van még tartalék a szellemi és gazdasági gyarapodásra, amennyiben sikerül megteremteni
alapvető közösségi jogaink politikai, jogi és közigazgatási kereteit, a közösségi autonómiák közjogi rendszerét.
Az elmúlt száz év tapasztalatai alapján, 25 évvel korszakos programadó dokumentumunk, a Kolozsvári nyilatkozat megszületését követően, annak szellemiségét meggyőződéssel valljuk: nemzeti identitásunk megőrzése és továbbadása, kultúránk fejlesztése,
számbeli kisebbségi létünk teljes jogú polgárként való megélése csak a közösségi autonómiák intézményrendszere által biztosítható. A széles körű autonómia a román többség
érdeke is, hiszen a magát biztonságban tudó közösség alkotó ereje megsokszorozódik, így
az általa előállított javak az egész ország gyarapodását szolgálják.
Száz évvel a Gyulafehérvári nyilatkozatban foglaltak után készek vagyunk egy új kezdetre: az ország fejlődése, a közös jövőnk érdekében találjunk együtt megoldásokat a közösségeinket megosztó kérdésekre. Céljaink nem sértik a románok jogait, de azt is tudjuk,
hogy törekvéseinket csakis a többség támogatásával tudjuk megvalósítani – ehhez ajánlunk
partnerséget, és kérünk tiszteletet.
Mi, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői, választásokon szerzett politikai felhatalmazásunk felelősségének
tudatában, az erdélyi magyarok közösségként való megmaradása érdekében megfogalmazott autonómiaelképzelések összehangolását elősegítendő, a következő alapelvekben állapodunk meg:
1. Az erdélyi magyarok eltérő interetnikus viszonyaik, eltérő lehetőségeik, jövőképük
tekintetében különböző típusú autonómiaformákat igényelnek: regionális autonómiát a
tömbben élőknek, önkormányzati autonómiát a magyar többségű településeinknek és kulturális autonómiát minden romániai magyarnak.

Mihai Tudose miniszterelnök
a kormány átalakítását javasolta

Mihai Tudose kormányfő a Szociáldemokrata Párt (PSD) országos végrehajtó bizottsági ülésén, tegnap az általa vezetett
kabinet átszervezésére tett javaslatot – nyilatkozták a Mediafax hírügynökségnek politikai források.

Az általuk elmondottak szerint a miniszterelnök
felszólalásában a kormányátalakításról beszélt.
Összevonnák a vízügyi tárcát a környezetvédelmi
minisztériummal, az energetikai tárcát a gazdasági
minisztériummal, a turisztikait az ifjúsági és sportügyivel, a határon túli románokkal foglalkozó minisztériumot a külüggyel, az oktatásit pedig a
kutatásival.
Jelenleg a Tudose-kormányban a miniszterelnök

2. A székelyföldi területi autonómiát annak történelmi határai között autonóm régióként
képzeljük el. Döntéshozó testületének regionális jogszabályalkotói és végrehajtói hatáskörökkel kell rendelkeznie az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás, a gazdaság és a saját közigazgatás kiépítése és működtetése terén, továbbá azokon a területeken, amelyek a régió
gazdasági fejlődése és önigazgatása szempontjából szükségesek. A magyar nyelvnek jogállását tekintve a régión belül egyenrangúnak kell lennie a román nyelvvel. Hisszük, hogy
a székelyföldi közigazgatás akkor lehet emberközpontú és hatékony, ha felépítését tekintve
az azóta eltelt időszak változásainak figyelembevételével az egykori székely székekre alapoz. Az autonómia intézményei a demokrácia alapvető értékeinek és szabályainak tiszteletben tartásával jönnek létre.
3. Közös célunk az erdélyi magyarok több mint egyharmadának otthont adó Partium
történelmi régió sajátos, kétnyelvű közigazgatási jogállásának kialakítása.
4. A kulturális autonómia az erdélyi magyarok összességének önkormányzatát jelenti
az oktatás, kultúra, tájékoztatás terén, valamint azokon a területeken, amelyek a nemzeti
identitás megőrzése és továbbadása, a közművelődés fejlesztése szempontjából meghatározóak. A kulturális autonómia alapvető közösségi jog, ennek törvény általi elismertetése
és intézményrendszerének kiépítése az egyetlen életképes megoldás Erdély különböző régióiban számbeli kisebbségben – helyenként szórványban – elő közösségeink nemzeti
identitásának megtartására és szülőföldjén való boldogulására.
Arra törekszünk, hogy a közösen elfogadott alapértékek és kitűzött célok mentén a különböző közösségi autonómiaformák törvényi keretének megteremtése érdekében olyan
törvénytervezetek kerüljenek a román törvényhozás elé, amelyek a lehető legszélesebb
politikai és társadalmi támogatást élvezik.
Meggyőződésünk, hogy az erdélyi magyarság jövője és az ennek szervezeti keretet
nyújtó közösségi autonómiaformák tekintetében kialakított konszenzus hozzájárul közösségeink megmaradásához, gyarapodásához, szülőföldön való boldogulásához.
Ennek szellemében az együttműködést az egyes konkrét kérdésekben tovább folytatjuk.

mellett három kormányfőhelyettes, akik közül Marcel Ciolacu tárca nélküli, 24 tárcavezető, illetve két
tárca nélküli miniszter kap helyet.
Az ülés előtt több PSD-vezető, köztük Rovana
Plumb és Florin Iordache is úgy vélekedett, nem időszerű most a kormányátalakítás vagy a kabinet átszervezése.
Rovana Plumb volt miniszter úgy nyilatkozott,
„most nem tárgyalnak a kormányátalakításról vagy
a kabinet átszervezéséről, ahogyan bizonyos tagok
szeretnék”. A párton belüli helyzetre vonatkozó kérdés kapcsán úgy vélekedett, az alakulaton belül létezik versengés, de az összecsapásokat későbbre kell
halasztani. „A jó kormányzásra fogok szavazni, nem
az átszervezésre” – szögezte le Plumb. (Mediafax)

Elemzők szerint

Felfelé ível a ROBOR

Nőni fog a bankhitelek kamatja azt követően, hogy a
Román Nemzeti Bank (BNR)
igazgatótanácsa hétfőn 1,75
százalékról
2
százalékra
emelte az irányadó kamatot,
egy hónap után aztán nőni fog
a letétek kamatja is, és felfelé
ível majd a ROBOR – nyilatkozta a Mediafaxnak Dragoş
Cabat gazdasági elemző.

Megjegyezte ugyanakkor, hogy az
alapkamat emelése az infláció eredménye, és nem fog további pénzhíguláshoz vezetni. Az elemző szerint

várható volt a jegybank döntése, hiszen előre látszott, hogy az infláció
nőni fog, a lej leértékelődik, a gazdaság pedig saját potenciálját meghaladó mértékben nő.
A BNR igazgatótanácsa hétfői
ülésén 1,75 százalékról 2 százalékra
emelte az alapkamatot. A kötelező
tartalékráta változatlan maradt, a lej
és a valuta esetében is 8 százalékon
áll. Az alapkamat 2015. április elseje
és május 7-e között volt utoljára 2
százalékos, ezt követően egészen
hétfőig, 2018. január 8-ig 1,75 százalékon állt. (Mediafax)
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A madéfalvi veszedelem 254. évfordulóján

Főhajtás az áldozatok előtt

„Székelyföld autonómiastatútuma összhangban van a
nemzetközi jog normáival,
követi az európai autonómiák
általános gyakorlatát, nem
sérti Románia integritását,
sem a székelyföldi románok
jogait, de szavatolja a székelység magyar nemzeti önazonosságának és sajátos
regionális identitásának, hagyományainak a védelmét,
megnyitja az utat a gazdasági
felemelkedés előtt” – jelentette ki vasárnap este a Kultúrpalotában Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács elnöke.

Mózes Edith

A Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) a madéfalvi
vértanúk emlékművénél szervezett
megemlékezés és az azt követő koszorúzás után, vasárnap este 6 órától, a többéves hagyománynak
megfelelően, Marosvásárhelyen is
megemlékezett a madéfalvi veszedelem 254. évfordulójáról.

Egyetlen bűnük az volt,
hogy kiálltak jogaikért
A műsorvezető Kilyén László felvezetőjében arról beszélt, hogy
1762-ben bécsi, a székelységtől idegen megfontolások alapján akarták
megváltoztatni a székelység berendezkedését, ami elszegényedéssel,
önállóságának elvesztésével fenyegetett. Ez ellen tiltakoztak a székelyek, ezt az ellenállást fojtották
vérbe 1764. január 7-én, amikor a
fegyvertelen székelyeket állig felfegyverzett idegen katonákkal mészároltatták le.
Dr. Farkas Balázs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának első beosztott konzulja egyebek
mellett kijelentette: fejet hajtunk az
áldozatok előtt, akiknek egyetlen
bűnük az volt, hogy kiálltak jogaikért. Felhívta a figyelmet, nem elég
a bátor elődök előtti főhajtás, ma
nekünk is meg kell védenünk jogainkat, meg kell vívnunk a magunk
békés küzdelmét.
Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke három kulcsfogalom –

közösségi ellenállás, hadviselés,
túlélés – köré építette a beszédét,
hangsúlyozva, hogy akkor fegyverekkel harcoltak, ma kommunikációs hadviselés folyik. Reményét
fejezte ki, hogy 2018 közösségi
ügyeink terén előrelépést hoz.
Makkai Gergely, Marosvásárhely
alpolgármestere szerint az 1764-es
madéfalvi vérengzés az évszázados
szabadságharc egyik tragikus történelmi állomása, ugyanakkor a székely
történelem
sorsfordító
eseménye is volt, mert a vérengzést
megelőző évek „székely sorsot terhelő műveletei sajnos egy másik
csapásba, az elvándorlásba fordultak át. Minket, ma élőket az akkori
idők emléke mindenekelőtt arra kötelez, hogy ragaszkodjunk ahhoz a
szabadságeszméhez, amelyért eleink küzdöttek, és amelyért meg is
haltak, ha nem volt más választás”.
Javaslatokat is megfogalmazott:
többek között azt például, hogy „a
két szervezet anyagait, a székelység
szellemi műhelyeinek a termékeit,
nagy tudású történészeink kitartó
munkássága által feltárt ismereteit
rendszerezzük és foglaljuk össze
egy, a székelységet, annak eredetét,
történelmét, néprajzát, kultúráját
bemutató, átfogó, egységes formába”, és anyagiakat sem sajnálva
fordítsák le világnyelvekre és terjesszék „a szélrózsa minden irányába”.

Alkotmányos eszközökkel,
erőszak nélkül Székelyföld
autonómiája mellett
Izsák Balázs, az SZNT elnöke
szerint ünnep is, meg gyásznap is
január 7., amikor „gyászoljuk az áldozatokat, és ünnepeljük a kétéves
székely nemzeti ellenállást”.
Mint mondta, minden történelmi
megemlékezés a jelennek szól.
Azért idézünk fel történelmi eseményeket, ünneplünk vagy emlékezünk történelmi gyásznapokról,
hogy a jelenkor kihívásainak adjunk
olyan választ, amellyel éppen azok
emléke előtt tisztelgünk, akiket
megidéztünk. Évről évre elmondjuk, 1762 és 63 a székely ellenállás
két történelmi éve. Az ezeket lezáró
madéfalvi tragédia a székelység történelmi tudatának részévé vált, a
madéfalvi emlékmű pedig az egész
székelység közös jelképe.

Kijelentette: ma is egy cél fogja
össze a székelységet, a székelyek
szabadságát törvényes, alkotmányos eszközökkel helyreállítani.
Mint mondta, ma alkotmányos
eszközökkel, erőszak nélkül lépnek
fel Székelyföld autonómiája mellett. Hangsúlyozta, hogy Székelyföld
autonómiastatútuma
összhangban van a nemzetközi jog
normáival, követi az európai autonómiák általános gyakorlatát, nem
sérti Románia integritását, sem a
székelyföldi románok jogait, de
szavatolja a székelység magyar
nemzeti önazonosságának és sajátos
regionális identitásának, hagyományainak a védelmét, és megnyitja az utalva arra, hogy 254 évvel ezelőtt
utat a gazdasági felemelkedés előtt. Adolf Buccow osztrák tábornok elfogultságból indított támadást a
A mi érdekünk az,
Madéfalván összegyűlt székelyek
hogy itthon gyarapodjunk
ellen, akik éppen azt a petíciót kéCsibi József, Madéfalva polgár- szültek aláírni, amelyben kimondmestere Wass Albertet idézte: „Az ták, hogy csak akkor ragadnak
emberiség legnagyobb átka az elfo- kardot, ha őket is támadás éri.
A polgármester szerint a székely
gultság, mert az elfogultság megvakítja a látást, s gonosz irányba téríti közösségnek ma is ilyen elfogultsáa tömegeket. Csak megértés alapján gokkal kell megküzdenie: „Részei
lehet emberi közösséget megtartani, vagyunk annak az Európának,
legyen az a közösség család, nem- amely nem velünk, őshonos kisebbzet vagy ország. Az egymás iránt ségekkel foglalkozik elsősorban,
való türelem és megértés a társada- hanem a bevándorlók segítésével
lom legfontosabb kelléke. Ahol ez van elfoglalva.” Mint mondta, ma
kivész az elfogultság miatt, ott min- mindenkinek van egy terve –
den összeomlik” – jelentette ki, Brüsszelnek, Budapestnek és Buka-

Kaáli Nagy Botond
A román filmgyártás egyik legfergetegesebb terméke a 2002-ben
készült Filantropica. Minden poénja
mögött ott feszül a rendszerváltás
utáni Románia társadalmi valósága.
„A fost odată un oraş în care locui-

Fotó: Mózes Edith

restnek is – de ezek a tervek saját
érdekek alapján készülnek. „A mi
érdekünk az, hogy itthon gyarapodjunk gazdaságilag, hogy a budapesti
polgár értse és érezze, hogy mi is
magyarok vagyunk, a bukaresti
pedig értse, hogy honfitársak vagyunk, és itt keressük a boldogulásunkat.”
Gáspár Sándor újságíró Pál
Antal Sándor akadémikusnak a témáról szóló írását olvasta fel.
A rendezvényen felléptek Kilyén
Ilka és Györffy András színművészek, Szőllősi Kata, a Fölszállott a
páva középdöntőse, valamint
Eötvös Rémusz, a Fölszállott a páva
különdíjasa.

Az alpolgármester vállalása

Makkai Gergely, Marosvásárhely alpolgármestere vasárnap este részt vett a Kultúrpalotában a Székely Nemzeti Tanács és az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett megemlékezésen, amelyen a több
mint 250 évvel ezelőtti madéfalvi vérengzésre emlékeztek.

Felszólalásában, utalva az elmúlt napokban nagy
port felkavart félrefordításra, amikor a marosvásárhelyieket „tragumúráknak” szólítva hívta a polgármesteri hivatal a főtéri utcai szilveszterezésre, azt
mondta: „Ma sem élünk sokkal jobb időket, mint a
veszedelem idején. Ha akkor fegyverrel kellett harcolni a puszta biológiai létért, ma sokkal kifinomultabb eszközökkel kell szembeszállni nemcsak az
ismert ellenségekkel, a történelemhamisítókkal, de
sajnos, a köztünk is bőven akadó megalkuvókkal,
kételkedőkkel, kötekedőkkel, örökös elégedetlenkedőkkel, a megmondóemberekkel. És mindez hatványozottan érződik egy olyan frontvárosban, mint az

Filmvetítés és beszélgetőest a G. Caféban

Filantropica

torii se împărţeau în prinţi şi cerşetori. Între aceste două lumi nu existau decât câini vagabonzi. Ei
formau clasa de mijloc.” (Volt egyszer egy város, amelynek lakói hercegekre és koldusokra oszlottak. E
két világ között nem voltak mások,
csak a kóbor kutyák. Ők alkották a
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középosztályt.) – így indít Nae Caranfil „meséje”.
A filmmel kapcsolatosan érdekesnek ígérkező, vetítéssel összekötött eseményt szervez ma, január
kilencedikén este 7 órától a marosvásárhelyi G. Caféban (Cuza Voda
utca 33. szám) az Édentől keletre

egykori Székelyvásárhely, a Székelyföld és a székely nemzet elévülhetetlen fővárosában, ahol isteni
kegyeletből és a sorstársaim választói akaratából
időlegesen a sok felelősséggel és kihívással terhelt
alpolgármesteri tisztséget tölthetem be.”
Az eseménnyel kapcsolatosan kijelentette: „Mint
a város magyar alpolgármestere, annyit mondhatok
el, hogy az eset sajnálatos módon érintett mindenkit,
különösen a magyar közösséget, és személy szerint
engemet is. Elhatároztam, hogy a hivatali teendőim
mellett – amelyek rendkívül sokrétűek, és ha jól felmérem, nem csupán egyemberi tevékenységet ölelnének fel –, vállaltam, hogy ezután addig, ameddig
a polgármesteri hivatalban hivatalos magyar nyelvű
fordítót alkalmaznak, addig minden, közvélemény
elé kerülő anyagot bekéretek magamhoz, és átnézem
azért, hogy többet ne fordulhasson elő ilyen sajnálatos esemény. Ezzel tudok hozzájárulni ahhoz,
hogy az engemet megelőző időszakban felgyülemlett gondokon, problémákon mandátumom ideje
alatt tudjak segíteni.”

filmklub és a MIET – Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács. A
vetítés után a szervezők Novák
Csaba Zoltán történésszel, illetve
Németh Szabolcs Előd és Szabó R.
Ádám filmkritikusokkal próbálnak
a filmben ábrázoltak mögé nézni,
de előtte – mint írják – „ sírva röhögünk majd magunkon, mert a 15
éves film semmit nem vesztett energiájából és aktualitásából”.
Ami a film cselekményét illeti,

egy líceumi tanár tizedik házassági
évfordulóját egy vendéglőben ünnepli feleségével. Mivel nem járnak
vendéglőbe túl gyakran, az árak komoly meglepetést okoznak: a
számla, amit kihoznak, körülbelül
kettejük havi fizetésének felel meg.
Felháborodás, cirkuszolás a pincérekkel, dulakodás, végül a számlát
egy gazdag férfi fizeti ki, akire két
alig öltözött hölgyike simul. Mielőtt
azonban az együttérzésbe és az önsajnálatba elmerülve elkeseredhetnénk, kiderül, ez az egész csak
színjáték volt. Az írói ambíciókkal
rendelkező tisztes irodalomtanár,
egy volt örömlánnyal együtt, aki
saját szavai szerint átprofilálódott,
estéről estére eljátssza luxusvendéglőket látogatva ezt a jelenetet.
Nae Caranfil 109 perces, románul beszélő, magyar feliratos szatírájának magyar címe: Filantrópia,
avagy emberbaráti szeretet, az esemény a MIET – Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács, a G. Café
Marosvásárhely és a Filmtett támogatásával jött létre, a belépés ingyenes. A szervezők kérik az
érdeklődőket, hogy az esetleges
helyfoglalási és italrendelési gondok elkerülése érdekében időben érkezzenek.
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keznek majd vendégeink. Ez a rendezvény a Keresztúrok Szövetsége
éves találkozóját előzi meg, amelyen rendszerint magunk is részt veszünk. Vendéglátókként a diákok és
Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó felnőttek elszállásolását kell megoldanunk, illetve a fesztivál programjáról is mi gondoskodunk. A tanács
megszavazta a rendezvény megszervezését, az anyagi támogatást
utca maradt hátra. A
viszont nem. Így pályázati úton, iljárdaépítés azokban
letve támogatók segítségével tudaz utcákban várat
juk fedezni a költségeket. Pályázni
még magára, ahol ezfogunk
a Bethlen Gábor Alapnál, és
után fognak aszfaligyekszünk a megyét is bevonni,
tozni – tette hozzá a
ugyanakkor nagylelkű felajánláközséggazda.
sokra is számítunk – mondta a közSzékelykakasdon
séggazda. Kovács Edit azt is
parkosítást és egy játmegjegyezte, hogy a nagy találszóteret is tervez a
kozó megszervezését, amelyre telehelyi vezetés. Egyepülésenként
harminctagú
lőre nincs kijelölve a
érkeznek,
az elkövetküldöttségek
helyszín, ehhez terükező két évben még nem tudják beletet kell majd vásávállalni.
rolniuk.
A másik fontos esemény a közPalkó Attila, a községünnep lesz, amelyet – tekintettel
ség menedzsere a tér- Elkészült az iskolabővítés terve
rendszer
figyelő
tos rendezvényre is sor kerül Ma- a tavalyi rendezvénysorozat sikebővítéséről számolt be.
roskeresztúron – tudtuk meg a pol- rére – idén kétnaposra növelnének.
– Korábban mindössze kilenc ka- gármestertől.
Szaporodó cégek vidéke
merája volt a községnek, ezek szá– Május 10–13. között nemzetMaroskeresztúr ipari központmát tavaly ötvenre emeltük. közi diáktalálkozót szervezünk, nak– számít,
internetes források szeMaroskeresztúron 36, Székelyka- amelyen a Keresztúr nevet viselő rint 224 cég van itt bejegyezve.
kasdon 14 kamerát szereltünk fel a Kárpát-medencei települések öttagú Anyagilag mit jelent ez a község
fontosabb stratégiai pontokon. A küldöttségei – három diák, az isko- számára? – vetettük fel Palkó Attiberuházás hasznosnak bizonyult, laigazgató és az önkormányzat kép- lának.
több esetben tudtuk így segíteni a viselője
–
vesz
részt.
A községmenedzser elmondta,
rendőrség munkáját. Az idei költ- Előreláthatólag húsz településről ér- hogy az utóbbi tíz évben valóban
ségvetésünk függvényében növelni
szeretnénk a kamerák számát, és
ezzel együtt a közbiztonságot a községben – mondta Palkó Attila.
Tervben van a közvilágítás korszerűsítése is. Az újabb, szebb díszkivilágítást azonban nem tartja
prioritásnak a polgármester.
– A legutóbbi tanácsülésen merült fel az ünnepi fények kicserélése, de én úgy gondolom, amíg
nincs teljesen megoldva az infrastruktúra kérdése, mi több, egyesek
közösségi oldalakon arról panaszkodnak, hogy sárban kell járniuk a
községben, az új díszkivilágítás
még várhat – szögezte le Kovács
Edit.

Új napközi, tágasabb iskola

(Folytatás az 1. oldalról)
– A kultúrotthon jelenlegi állapotában nem használható, így nem tudunk kulturális rendezvényeket
szervezni a községközpontban.
Pedig lenne erre igény, ezt bizonyította az őszi községnap is, amelynek négyezer résztvevője volt –
tette hozzá a polgármester.
Az önkormányzat a székelykakasdi kultúrotthon felszerelésének
korszerűsítésére, új bútorzatra,
hang- és fénytechnikai berendezésre, illetve egy digitális kivetítőre
is pályázott.
A tavaly megnyert pályázatok
kapcsán Kovács Edit arról számolt
be, hogy decemberben értesítették a
Leader-programon keresztül kiutalt
57.300 eurós támogatásról. Az öszszegből egy buldoexkavátort
(kotró-rakodó gép) vásárolnak,
amelyet a községben elvégzendő
különféle munkálatoknál, hóeltakarításnál, sáncok karbantartásánál
lehet majd használni.

Víz- és csatornahálózat
Székelykakasdon
– Milyen téren hozhat leginkább
változást a község életében 2018? –
kérdeztük a polgármestert.
– Idén elkezdődhet a székelykakasdi víz- és szennyvízhálózat kialakítása. Szeptemberben kaptunk
értesítést arról, hogy nyertes lett az
erre benyújtott uniós pályázatunk. A
szerződés értéke 6.638.373,74 lej,
ebből 1.656.735 lej előleget már folyósítottak az önkormányzatnak. A
bürokratikus folyamatok lebonyolítása miatt azonban őszig elhúzódhat
a munkálat rajtja.
Kovács Edit az idei tervek közé
sorolta az aszfaltozás és járdaépítés
folytatását is. Tavaly mind a községközpontban, mind Székelyka- Nemzetközi diákfesztivál
kasdon 90 százalékban készült el ez
Ami az idei év közösségi eseméa beruházás. Kakasd főutcája is le
van aszfaltozva, csak pár összekötő nyeit illeti, a tervek szerint két fon-

Kolostorok várják virágaikat

Sátorban alvó szépségek

bár költségesebb, jobb készen vásárolni a palántákat, azok ugyanis
megmaradnak, ezer magból viszont
lehet, hogy csak 500-600 virág kel
ki.
– Milyen virágokat termesztenek?
– Főként muskátlit, petúniát, tulipánt, jácintot, krizantémot. Minden évben igyekszünk bővíteni is a
kínálatot, újabban például futónövényeken gondolkozunk. De a muskátli megy a legjobban. Kezdetben
– A fóliasátrak korábban az anyó- ezer palántánk volt, most már hétsomékéi voltak, zöldséget termesz- nyolcezer muskátlit kínálunk eltettek bennük. Amikor felhagytak a adásra.
gazdálkodással, a rendelkezésünkre
bocsátották a sátrakat. Azt mondták,
ha nincs szükségünk rájuk, lebontják. Az ismeretségi körünkből páran
virágtermesztéssel foglalkoznak,
innen jött nekünk is az ötlet. Voltak,
akik bátorítottak, mások megpróbáltak lebeszélni erről az egészről.
Azt mondták, nem lesz kifizetődő,
de mi azért belevágtunk – kezdte
történetüket az erőt, nyugalmat sugárzó asszony.
– Átalakítottuk a fóliaházakat, illetve egyet magunk is építettünk.
Tudtuk, mennyire fontos, hogy a
hőmérséklet megfelelő legyen. Eleinte fűrészporral fűtöttünk, most
már fáskazánunk van. A palántákat
a kezdetektől Magyarországról szereztük be, a virágmagokat Marosvásárhelyről. Hamar kiderült, hogy
Egy hónapig még téli álmot
alszanak a maroskeresztúri
Molnár család szépséges pártfogoltjai. Katalin és György
tulipánjai február elején ébredeznek, és várhatóan ekkor
érkeznek meg otthonukba a
megrendelt virágpalánták is.
A házaspár nyolc éve foglalkozik egynyári növények termesztésével. Vállalkozásukról
Katalinnal beszélgettünk.

A maroskeresztúri iskola

– Hol értékesítik a növényeket?
– Április végétől június közepéig
moldvai kolostorokhoz, panziókhoz, szállodákhoz viszünk muskátlit és kerti növényeket. Ebben az
időszakban mindennap beülünk az
autóba, és megtesszük az 500 kilométert. A tavaszi, őszi virágokat a
közeli településeken, a megyeszékhelyen, Radnóton, Marosludason
adjuk el, és az udvarfalvi virágkiállításon is minden évben részt veszünk.
– Hogyan találták meg a moldvai
klienskört?
– Egyszer a férjem a Piatra
Neamţ-i (karácsonkői) piacon találkozott pár apácával. Ők vásároltak
tőle először muskátlit azon a vidéken. Az elkövetkezőkben fekete

volt a hely, annyian várták a virágainkat. A moldvai kolostorok lakói
versengenek egymással, hogy melyikük otthona szebb. Tavaly nyáron több mint háromezer apró
virágot vittünk az egyik kolostorhoz. De más intézmények tájékán,
például a tölgyesi polgármesteri hivatal körül is megtalálhatók a növényeink,
akárcsak
itt,
a
maroskeresztúri községházánál.

Koszorúkötés, ajándékbolt
– A téli időszakban milyen teendőik vannak a melegháznál? – fűztem tovább a kérdések sorát.
– A magokat, palántákat már őszszel megrendeljük. Bizonyos növénymagvakat január végén vetünk
be, a palántázás februárban és márciusban zajlik. A téli
hónapok mindenesetre egy nyugodtabb
periódus, ezért arra
gondoltunk, hogy jó
lenne erre az időszakra valami újat
megpróbálni.
Ez
egyébként anyagilag
is előnyös lenne, mert
amióta megdrágult az
üzemanyag, már nem
annyira kifizetődő a
virágtermesztés, mint
az első években. Egy
temetkezési vállalatnál is dolgozom, ott
láttam, hogy a koszorúkötésre nagy kereslet van a piacon.
Mivel ez hiánycikk-

megkétszereződött a maroskeresztúri székhelyű gazdasági egységek
száma, ezek közül azonban többen
csődeljárás alá kerültek, így évek
óta adót sem fizetnek a községnek.
– Míg 2012-ben 137 működő cég
volt, jelenleg 150 van Maroskeresztúron. Sok a kintlevőségünk – tette
hozzá Palkó Attila.
Beszélgetésünk végén arról érdeklődtünk, elérte-e Maroskeresztúrt a vidékre kívánkozó városiak
hulláma?
– Minden bizonnyal a vegyipari
kombinát tartja távol a községtől a
megyeszékhely melletti falvakba települőket. Volt egy időszak, amikor
az Azomureş alkalmazottai költöztek be Keresztúrra, mostanában
azonban fordított tendencia észlelhető. Az egykori lakosok közül is
sokan elhagyják az otthonukat valamilyen külföldi munka reményében – értett egyet a polgármester és
a község menedzsere. Mindketten
úgy gondolják, mentalitásváltásra
van szükség Maroskeresztúron. A
közösségi szellem hiányát bizonyítja, hogy az önkéntességi akcióra, amelyet a községi lap, illetve az
ajándékba adott háztartási szemeteszsákok kiosztására hirdettek meg
decemberben, alig egypáran jelentkeztek.
– Mi azért nem adjuk fel, újra és
újra megszólítjuk a maroskeresztúriakat – jegyezte meg a polgármester.

Fotó: Nagy Tibor

nek számít, azt tervezzük, hogy
megpróbálkozunk vele. Emellett
egy ajándék- és virágbolt megnyitásáról is álmodom – árulta el Katalin, akitől azt is megtudtuk, hogy
már gyermekkorában rajongott a
növényekért, ha leült rajzolni, biztos, hogy virág született az ujjai között. Beszélgetésünk végén kiderült,
hogy a virágtermesztés mellett sok
egyéb teendőjük is van. Vendéglátónk készségesen vezetett körbe a
háztáji gazdaságban.
– Már rügyezik a fekete ribizli –
hajolt le pár lépésnyire a fóliasátraktól, majd az istálló felé vettük az
irányt. Molnárék állattartással is
foglalkoznak, jelenleg kilenc tehenük van, a legfiatalabb példány egy
hathetes borjú. A tejet a községben
és Teremiújfaluban értékesítik. A
fölöslegből sajt készül, amire szintén mindig kerül vevő. Mivel a család földműveléssel is foglalkozik,
az állatoknak járó takarmányt
maguk termesztik.
Látogatásunk utolsó perceiben a
konyhába nyitottunk be, ahol a 69
éves Molnár Ilona, György édesanyja éppen kalácsot dagasztott. Itthon van a másik fia is, aki
Magyarországon él a családjával, és
az unokák csak úgy kapkodják a
házi finomságot – magyarázta az
idős asszony, miközben ujjai egy
pillanatra sem pihentek.
– Igyekszünk mindent magunk
előállítani, szükség esetén megjavítani. Fontos, hogy az ember több
lábon álljon – jegyezte meg Katalin,
aztán a kapuig kísért.
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Szerkeszti: Vajda György

Segesvár és környéke

Kétségkívül a megye legvonzóbb turisztikai célpontja Segesvár
és környéke. Nemcsak a középkori vára miatt, hanem a minden magyar számára jelentőséggel bíró Petőfi-emlékhelyek miatt is igen
keresett. A várostól délre a Hortobágyi dombvidék közé (Dealurile
Hărtibaciului) ékelődve régi szász erődtemplomokat találunk Erkeden, Szászkézden, Apoldon, Segesden (ezekről később írunk), magyar vonatkozásban pedig még láthatók a zoltáni (Mihai Viteazul)
Haller-udvarház vagy a búni Bethlen-kastély romjai, és mindenképpen érdemes elmenni a Dánostól 10 kilométerre levő keresdi
Bethlen-kastélyhoz, amely Erdély egyik legszebb, viszonylag épen
megmaradt reneszánsz épülete. Nagy-Küküllő-parti barangolásunk
első részében Segesvár látnivalóit, érdekességeit ajánljuk dióhéjban
olvasóink figyelmébe.

A város határában, a Nagy-Küküllő partja fölött – Marosvásárhely
irányából érkezve az új vasúti hídtól
balra – húzódó dombon a régészek
i. e 2200–1500 közöttre datálható
kerámiaedényeket találtak, a bronzkori Segesvár-Wietenberg (a
domb neve) kultúra darabjait. Az
egykori Nagy-Küküllő vármegye
központjának első írásos dokumentumában, 1280-ban Castrum Sexként jelenik meg a neve. Az első
tatárjárást követően II. Géza magyar király a határmenti vidékekre
németeket telepített be, ők kezdték
meg a vár építését a XIII. században. 1367-ben civitas de Seguswarként említik a települést, amely a
tizenhat faluból álló Schässburg
szék központja volt. A vár építésében, bővítésében jelentős szerepük
volt a céheknek. A XIV. században
19 kézműves céhről és ezeknek foglalkozásonkénti 25 csoportjáról
tesznek említést a dokumentumok.
A vár mai formáját a XV. századtól
őrzi csipkeszegélyű várfalakkal, 14
toronnyal, és öt bástyával, melyek
közül ma is áll kilenc torony és két
bástya. A várban 164 lakóhelyiség
és 13 közösségi épület volt.
Legismertebb építménye az Óratorony, amely tulajdonképpen a vár
központi bejárata fölött a 14. században épült. Mind a tornyot, mind
a várfalat salzburgi mesterek építették. 1556-ig a városi tanács székhelye, levéltár, fogda, kincstár is volt.
Ma is látható formáját a 16. század
elején nyerte el. Az óraszerkezetet
Johann Kirschel készítette fából
1648-ban. Az óraszerkezet szobrai
eredetileg ezüstből készültek, ezeket azonban 1601-ben ellopták, később újakkal pótolták őket. Az
épület 1677-ben egy tűzvészben
megrongálódott. A tetőt 1894-ben
fedték be majolikacserepekkel.
1899-ben nyílt meg falai között az
a múzeum, amely ma is látogatható.
A torony 64 méter magas, helyenként a falak 2,3 méter vastagok. A
jelenleg is működő óraszerkezetet
1906-ban készítették Svájcban. A
kolostortemplom közelében áll a
Kovácsok bástyája, amelyet 1631ben építették a Borbélyok bástyája
helyébe. 1676-ban elégett, de újjáépítették, s azóta áll a ma is látható
formában. A város legrégebbi, máig
lakott épülete a Kötélverők bástyája, amelyet a régi várfalra építettek, majd 1241-ben, a tatárjárás
idején lerombolták. 1305-ben elnyerte végleges, mai formáját, amelyet az 1676-os tűzvész sem
károsított meg. A Kötélverők bástyájától nyugatra áll a Mészárosok
bástyája, amelyet a XV. században
húztak fel reneszánsz stílusban. A
Mészárosok bástyája közelében
épült a Szűcsök és a Szabók bás-

stílusban újjáépítették. Ekkor készült el Johann West és Jeremias
Stranovius festett oltára és az orgona is. Érdekessége az 1440-ből
származó Jakab mester által készített bronz keresztelőmedence és a
35 darabból álló XVII. századi anatóliai szőnyeggyűjtemény. Legutóbb 1982-ben renoválták a
templomot.
A kolostortemplommal szemben
található a Velencei ház, amelyet a
XVI. században építettek. Nevét a
velencei gót stílust utánozó ablakairól kapta. Ebben lakott Stephanus
Mann, a város egykori polgármestere. Jelenleg az épületben a Német
Fórum és egy turisztikai információs központ működik. Ezzel szemben áll a Drakula-ház, amely XIV.
században épült, és a legrégibb civil
épület. Valamikor a várőrség tulajdonában áll, utána pedig középkori
vendégházként is működött. Állítólag II. Dracul, a Sárkányrend lovagja
1431–1436
között
Segesváron tartózkodott, arra várva,
hogy visszafoglalja a törököktől
Havasalföldöt, és trónra kerüljön.
Itt született 1431-ben fia, Vlad, aki
később elnyerte a karóba húzó
„Ţepes” nevet. Az ő legendás történeteiből ihletődött Bram Stoker

A segesvári vár a Pro Etnica fesztivál idején

ekkor került Segesvárra egy ferences szerzetes, aki a szabad ég alatt
prédikált, és eleinte egy deszkabódéban lakott. A Ferenc-rendi szerzetesek 1723-ban kapták meg a
Domonkos-rendi apácák volt kis
templomát és a mellette levő rendházat. A jelenlegi plébániát 1892ben, a templomot 1895-ben kezdték
el építeni eklektikus stílusban.
tyája. Mindkettő a XIV–XV. szá1896. október 4-én szentelte fel
zadban készülhetett el. Az utóbbiLönhart Ferenc püspök. Többször
ban puskaport tároltak, amely
felújították. 1983-ban rövidzárlat
felrobbant a tűzvészben. A torony
következtében a mennyezet leégett,
helyreállított
részén
és a templom belső be1935-ben egy boltozatot
rendezése is nagyon káalakítottak ki, amely ma
rosodott. Ezért 2005-ben
hangulatos átjáró. A
került sor a templom telCsizmadiák bástyája a
jes belső, majd 2006-ban
várfal északkeleti oldalát
a külső felújítására.
védte, a tűz után 16812007. március 19-én,
ben építették újra. Előtte
Szent József ünnepén Jaegy bástya állt, amit kékubinyi György érsek álsőbb leromboltak. Ma a
dotta meg a felújított
helyi rádió székhelye. Az
templomot.
Ónművesek bástyája
Érdemes még felkeegy időben épült a szaresni a városfalon kívül,
bókéval,
1523-ban
a Küküllő partján levő
nyerte el a mai formáját,
XV. századi, késő gótiegyedüliként őrzi a kökus evangélikus Leprázépkori építészeti stílust.
sok templomát, amelyA bástyához tartozik a
nek érdekessége a XVI.
tüzérségi bástya és pusszázadban, a templom
kások folyosója is.
külső falán kialakított,
Az 1642-ben épült fema is látható szószék,
dett, más nevén Diáklépamelyről a pap a leprás
cső
(Schülertreppe)
betegeknek prédikált.
vezet a hegyi templomMielőtt az Óratorony
hoz és a Joseph Haltrich
alatt elhagyva a várat, a
középiskolához. Eredetifőtér felé tartunk, és leéleg 300 foka volt, de az
rünk
a
Hermann
1849-es átalakítási munOberth nevét viselő
kálatok nyomán csupán
térre, érdemes megállni
175 lépcsőfok maradt.
az egyik ház előtt felállíA hegyi templom
tott mellszobor előtt,
(Bergkirche) 1345 és
amely a tudóst ábrázolja.
1525 között épült Szent
Kevesen tudják, hogy az
Fotó: Vajda György
Miklós tiszteletére. Krip- Segesvár szimbóluma, az Óratorony
1894. június 25-én Nagytájában XVI–XVIII. századi sírok Drakula című regénye megírásakor. szebenben született Hermann
találhatók. Néhány évvel ezelőtt a Ma középkori hangulatú étterem fo- Oberth a rakétatechnológia egyik
bejárat melletti ásatásokkor egy gadja a mítosz után kutakodókat.
úttörője volt. Szülei Julius Oberth
A kis utca másik sarkán áll az er- sebészorvos és Valerie, Friedrich
honfoglalás kori lovas sír került elő.
Értékes középkori freskók is látha- délyi késő reneszánsz stílusban Krasser lánya voltak. Kétéves kora
tók falán, amelyet 1488-ban Bálint XVII. században felhúzott Szarvas körül a család Segesvárra költözött,
mester (Valentinus pictor) készített, ház, amely a külső falán levő festett itt járt az ifjú Hermann gimnáziaki 1500 előtt Segesvár polgármes- szarvasokról kapta nevét. Az eredeti umba. 11 éves kora körül Oberthet
tere volt. A reneszánsz bútorzatot a formáját kívül-belül őrző épületben annyira lenyűgözte Jules Verne Utasegesvári Johannes Reychmuth ké- időszakos kiállításokat rendeznek zás a Holdba című regénye, hogy
szítette a XVI. században. A temp- Az épület északi falán található fel- szinte kívülről megtanulta. 14 éves
lom érdekessége a késő gótikus irat igazolja, hogy az 1676-os tűz- diákként Verne hatására megépítette
szentségtartó fülkéje. A Szent Már- vész után akkori tulajdonosa, az első rakétamodelljét. Fiatalkori
tont ábrázoló szárnyas oltár Johann Michael Duli (Segesvár egykori
Stoß alkotása, 1520-ban készült. A polgármestere) újjáépíttette. Itt latemplomot 1991–2001 között telje- kott egy ideig Johannes Kelp, az
első erdélyi, aki 1694-ben áthajózta
sen felújították.
A hegyi templomnál korábban az Atlanti-óceánt.
A várban található a XIX. század
épült a várban, az Óratoronyhoz
közel álló Szűz Mária-kolostor- végén épült római katolikus temptemplom, amelyet 1298-ban Do- lom is, udvarán annak a Segesváron
monkos-rendiek
bűnbocsánati született Apor Vilmos győri vértanú
templomaként említ egy VIII. Bo- püspöknek a szobrával, akit 1945nifác pápa által kiadott rendelet. A ben a szovjet katonák gyilkoltak
XV. században gótikus stílusban meg. Emléktábláját néhány éve a
alakították át, majd 1508 és 1510 polgármesteri hivatal falára is elheközött bővítették. A kolostor épüle- lyezték.
A reformáció idején a város szász
tét többször is átépítették. Véglegesen 1886-ban tüntették el a föld lakossága mind lutheránus lett, a
színéről, amikor helyébe felhúzták domonkosoknak el kellett hagyniuk
a vármegye házát, amely jelenleg a a várost. Mindkét templom, a kolospolgármesteri hivatal épülete. Az tortemplom és a hegyi templom is a
1676-os tűzvész sok kárt okozott a lutheránusoké lett. A katolikus hitétemplomban, így 1680-ban barokk let újraindulása 1702-től kezdődött, Utcarészlet a várban
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Fotó: Vajda György

kísérletei során önállóan jutott el a
többlépcsős rakéta elvéhez, de
ebben az időben hiányoztak az eszközei az ötlet kidolgozásához, így
csak elméletben foglalkozott vele.
1912-től Oberth orvosi tanulmányokat folytatott a müncheni egyetem
orvosi karán, majd az első világháborúban katonaorvosként vett részt.
1917-ben kidolgozta egy 25 méter
magas, etil-alkohollal hajtható ballisztikus rakéta tervét, amelyet soha
nem építettek meg, és a terv sem
maradt fenn. 1919 tavaszától matematikát, fizikát és kémiát tanult,
előbb a kolozsvári, majd a müncheni, göttingeni és heidelbergi
egyetemen. 1922-ben a rakétatudományról írta doktori értekezését, de
– mint túl utopisztikus művet – azt
akkor visszautasították. A doktori
címet ezért nem Németországban,
hanem négy évvel később Kolozsvárott szerezte meg, ugyanazzal a
dolgozattal. Rakétakísérleteiben tanítványai segítették, közülük a leghíresebb Wernher von Braun, a V2
német hadászati ballisztikus rakéta
későbbi fejlesztőmérnöke, akivel
1929-től együtt dolgozott, és aki az
amerikai hordozórakéták, űrhajók
főmérnöke, köztük az Apollo-program ötletgazdája lett. A második világháború végén az Oberth család a
Nürnberg melletti Feuchtba költözött. 1948-ban Oberth Svájcban telepedett le, ahol független
szakértőként dolgozott. 1950-ben
továbbment Olaszországba, ott az
olasz hadsereg számára ugyanazt a
légelhárítórakéta-tervet folytatta.
1953-ban visszatért Feuchtba, és
kiadta Menschen im Weltraum
(Emberek a világűrben) című könyvét, amelyben leírta az elgondolásait az űrben elhelyezett tükrös
távcsővel, űrállomással, elektromos
űrhajóval és űröltözetekkel kapcsolatban. 1954-től az Egyesült Államokban tevékenykedett, volt
tanítványa, von Braun oldalán.
1962-ben vonult vissza, 68 éves
korában. Nevéhez fűződik az általa
kidolgozott
Oberth-effektus,
amelynek lényege, hogy a rakéták
és űrhajók nagy sebességnél nagyobb hatásfokkal működnek.
Ezért a kilövésnél az ember által
még elviselhető gyorsulást alkalmazzák üzemanyag-takarékosság
céljából.
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Person sérülése döntő szerepet játszott

Bálint Zsombor
Megpróbálta megszorongatni a
SCM U Craiova csapatát a Marosvásárhelyi Maros KK a férfikosárlabda-bajnokság 13. fordulójában
idegenben játszott mérkőzésen. Ez
eleve roppant nehéz feladatnak
ígérkezett, de amíg Person a pályán
volt, egyáltalán nem tűnt megvalósíthatatlannak. A svéd irányító
azonban már az első öt perc után
lesérült, és egyetlen légióssal Craiova hat külföldi játékosával (közöttük
a
marosvásárhelyi
szurkolóknak olyan jól ismert Martinićcsel) szemben csodára lett
volna szükség. Csodák márpedig
nincsenek.
Szinte végig vezetett az első félidőben a Maros KK, bár már akkor
is feltűnt, hogy Pitának egyáltalán
nem megy olyan jól a dobás, mint
csütörtökön, Galac ellen, hazai pályán. Ha beakadnak a triplái, akkor
talán szünetre is előnnyel vonulhat
a csapat, azonban a házigazdák az
utolsó másodpercben szerzett két
ponttal vezettek a meccs felénél,
miután három másodperccel korábban Pitát Samuels lesapkázta a
craiovai palánk alatt.
A folytatásban aztán a marosvásárhelyi csapat mintha a város női
Ranglista

1. Kolozsvár
11/2
2. Temesvári SCM 9/4
3. Piteşti
8/5
4. Nagyszeben
9/3
5. CSM Steaua
8/4
6. Nagyvárad
7/5
7. Galac
6/5
8. Craiova
5/6
9. Maros KK
5/6
10. Timba
2/10
11. Dinamo
0/12
12. Jászvásár
1/9

24
22
21
21
20
19
17
16
16
14
12
11

együttesétől vett volna példát, 215-ös parciálist engedélyezett az
ellenfélnek, és ezzel gyakorlatilag
elment a meccs. Igaz, később sikerült ismét öt pontra csökkenteni a
különbséget, de folytatódtak a támadásban a pontatlan befejezések,
miközben a védelem egyre nehezebben állt ellen a craiovai rohamoknak. A mérkőzésről akkor
mondott le fejben teljesen a marosvásárhelyi csapat, amikor Person
után a csapat második irányítója,
Steff elkövette az ötödik személyi
hibáját. Szemmel láthatóan, ettől a
pillanattól már nem igazán küzdöttek úgy, mint korábban, Szászgáspár Barnabás vezetőedző pedig a
végére beküldött mindenkit az
amúgy is rövid kispadról.
Ha a Galac elleni meccsen a dobások pontossága hozta meg győzelmet, ezúttal nagyon szerény
hatásfokkal hajigált a marosvásárhelyi csapat. Félkörön belül alig
48, azon kívül 28%-ot sikerült elérni, főleg Pita és Stăncuţ (mind-

ketten 2/8) rontották el a triplakísérleteket. Csütörtök óta pedig „eltűnt” a pályáról Borşa is, aki az
első percekben megütötte a térdét,
és ezek után alig volt észrevehető
a játékban. Bár Craiova 12-vel
több lepattanót szerzett (44-32), ez
nem jelentett annyival több kísérletet a számukra. Martinić azonban
döntő módon járult hozzá jelenlegi
csapata sikeréhez 22 ponttal, 8 lepattanóval és 11 (!) gólpasszal.
Ennyi gólpassz a Maros KK-nál
összesen gyűlt ki, és ez ismét csak
Person hiányának fontosságát mutatja.
A Maros KK számára újabb
nehéz feladat következik, hisz hétfőn a Bukaresti CSM Steauát fogadja. Personnal a pályán talán
lenne némi esély a Ligetben a győzelemre. Ám ha a sérüléséből nem
gyógyul meg (márpedig ahogy a
combját fogta, jobb esetben húzódásra, rosszabb esetben szakadásra
lehet tippelni), akkor csekély a
siker valószínűsége.

Jegyzőkönyv

Fontos, izgalmas, új sorozat a
Nemzetek Ligája, amely elé mindenki várakozással tekint – mondta
a magyar labdarúgó-válogatott sajtófőnöke, Szabó Gergő vasárnap az
M1 Ma este című műsorában.
Szabó Gergő azt mondta: amikor
már mennek a mérkőzések a Nemzetek Ligájában, akkor látszik majd
igazán jól, milyen izgalmakat tartogat, és esetleg milyen pluszmegterhelést jelent a csapatoknak. Felhívta
a figyelmet ugyanakkor arra, hogy
a játéknapok száma a Nemzetek Ligája létrehozása ellenére sem nőtt,
tehát gyakorlatilag ugyanannyi
mérkőzést játszik majd egy válogatott egy évben, amennyit eddig.
Jelezte: a kontinentális sorozatból az Európa-bajnokságra is ki
lehet jutni, de „ez még nagyon messze van”. Mint ismertette, a Nemzetek Ligája csoportjait január 24-én
sorsolják. Magyarország a C osztályba került, amelynek „a papír-

forma alapján” a legerősebb csapata, de ez „egy picit csalóka” –
tette hozzá Szabó Gergő.
Közölte azt is, hogy ebben a divízióban 15 csapatból három négy- és
egy háromcsapatos csoportot alakítanak ki, Magyarország tehát kerülhet három- vagy négycsapatosba is.
Az A és a B osztályban csak hármas, a D-ben csak négyes csoportok lesznek. A háromcsapatos
csoportok csapatainak, amelyek
kettővel kevesebb mérkőzést játszanak a Nemzetek Ligájában, „szabadnapjukon” kötelező barátságos
mérkőzést lekötniük, ezt megszervezhetik az adott ország szövetségei, vagy kérhetik az UEFA
segítségét – közölte.
Hangsúlyozta: a Nemzetek Ligája létrehozása mögött ott volt az
az elképzelés is, hogy minden
évben nyerhessenek valamit a csapatok, és minél kevesebb legyen a
tét nélküli mérkőzés.

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 13. forduló: SCM U Craiova – Marosvásárhelyi Maros KK 84:69 (20-25, 18-11, 22-17, 24-16)
Craiova, sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Alin Faur (Temesvár), Şerban Raşoga (Ploieşti), Costin Bogdănescu (Bukarest).
Ellenőr: Marius Marinescu (Bukarest).
Craiova: Martinić 22 pont (3), Alkeksandrov 17 (2), Samuels 13,
Širišević 11, Kikos 6 (1), Orbeanu 6 (1), Paasoja 5 (1), Vîrna 2,
Novak 2, Berceanu, Cioi.
Maros KK: Pita 19 pont (2), Sánta 18, Stăncuţ 12 (2), Steff 7 (1),
Engi-Rosenfeld (2), Person 3, Borşa 2, Kilyén 2, Gârbea, Ilicov.

Eredményjelző

A férfikosárlabda Nemzeti Liga 13. fordulójának eredményei:
Temesvári SCM – BCM U FC Argeş Piteşti 74:81, SCM U Craiova
– Marosvásárhelyi Maros KK 84:69, Kolozsvári U – Temesvári
Timba 97:80 (korábban játszották). A Nagyváradi CSM CSU – Bukaresti Dinamo és Bukaresti CSM Steaua – Nagyszebeni CSU
mérkőzés lapzárta után fejeződött be, a Jászvásári Politehnica –
Galaci Phoenix találkozót február 18-án rendezik.

Spanyol és francia szakaszgyőzelem a Dakaron

A motorosoknál a spanyol Joan
Barreda, az autósoknál pedig a
francia Cyril Despres, David Castera egység nyerte a második szakaszt a 40. Dakar-ralin.
A Dél-Amerika három országát
érintő tereprali-viadalon a mezőny
Pisco városában és környékén versenyzett vasárnap.
Eredmények (a verseny honlapjáról), 2. szakasz, Pisco és környéke (278 km, gyorsasági: 267
km):
autósok (57 célba érkező alapján): 1. Cyril Despres, David Castera (francia, Peugeot) 2:56:51 óra,
2. Stephane Peterhansel, Jean-Paul

MLSZ: Mindenki várakozással
tekint a Nemzetek Ligája elé

Cottret (francia, Peugeot) 2:57:39,
3. Sebastien Loeb, Daniel Elena
(francia, monacói, Peugeot)
2:59:59, ...42. Szalay Balázs, Bunkoczi László (Opel Crossland X)
5:56:15
Összetettben: 1. Despres, Castera 3:21.18 óra, 2. Peterhansel,
Cottret 3:21:45, 3. Giniel de Villiers, Dirk von Zitzewitz (dél-afrikai, német, Toyota) 3:27:02, ... 41.
Szalay, Bunkoczi 6:25:38
motorosok (121 célba érkező
alapján): 1. Joan Barreda (spanyol,
Honda) 2:56:44 óra, 2. Adrien Van
Beveren
(francia,
Yamaha)
2:59:38, 3. Matthias Walkner (oszt-

rák, KTM) 3:01:08, ...37. Gyenes
Emmánuel (KTM) 3:31:18, ...88.
Dési János (KTM) 4:29:09.
Összetettben: 1. Barreda 3:18:36
óra, 2. Van Beveren 3:21:06, 3.
Walkner 3:23:26, ...101. Dési
6:59:05
A mezőny Perun, Argentínán és
Bolívián halad át, 9000 kilométert
teljesít, és a végig versenyben maradók 14 szakasz után január 20-án
az argentínai Córdobában érnek
célba.
Tegnap a Pisco és San Juan de
Marcona közötti 502 kilométeres
etap – ebből 296 km gyorsasági –
várt a versenyzőkre.

Az FC Barcelona bejelentette
Coutinho érkezését

Az FC Barcelona hivatalos honlapján jelentette be, hogy mindenben megegyezett a Liverpoollal
Philippe Coutinho átigazolásáról.
A brazil válogatott támadó januárban érkezik, és a jelenlegi szezonon kívül még öt évre ír alá a
katalán csapathoz, amely sajtóhírek szerint 120 millió euró körüli
összeget fizet az angol klubnak, de
a játékos ára bizonyos feltételek
teljesülése esetén 160 millió euróig
nőhet. A hírt a Liverpool is bejelentette.

Coutinho kivásárlási árát 400
millió euróban határozta meg a Barcelona, amely a 2017/2018-as szezonban csak hazai fronton, tehát a
Bajnokok Ligájában nem számíthat
a 25 éves játékosra.
Coutinho átigazolásához már a
nyáron is közel állt a Barca, akkor
végül nem sikerült tető alá hozni az
üzletet. A középpályás a jelenlegi
szezonban 20 mérkőzésen 12 gólt
és 9 gólpasszt jegyzett a Liverpoolban, amelyhez 2013-ban érkezett az
Intertől 13 millió euróért.

Hopman-kupa: Svájci diadal, Federer 17 év után nyert ismét

Eredményjelző

Tenisz Hopman-kupa, döntő: Svájc – Németország 2-1
* Roger Federer – Alexander Zverev 6:7 (4-7), 6:0, 6:2
* Belinda Bencic – Angelique Kerber 4:6, 1:6
* Federer, Bencic – Zverev, Kerber 4:3 (5-3), 4:2 – rövidített szettek

A svájci csapat, Roger Federer
és Belinda Bencic nyerte meg a
Perthben rendezett Hopmankupát, a teniszezők nem hivatalos
vegyescsapat-világbajnokságát,
miután a szombati döntőben 2-1re legyőzte a német válogatottat.
A két egyes mérkőzésen a 19szeres Grand Slam-bajnok Federer szetthátrányból fordított
Alexander Zverev ellen, Bencic
pedig két sima játszmában kikapott a volt világelső Angelique
Kerbertől.
A mindent eldöntő vegyes párosban aztán a svájciak koncentráltak
jobban,
s
2-0-ra
megnyerték az úgynevezett fast
fourt, azaz a négy nyert játékig
tartó szetteket.
Federer pályafutása során másodszor hódította el a Hopmankupát, 2001-ben, 19 évesen még
Martina Hingisszel bizonyult a
legjobbnak. Svájc 1992 és 2001
után harmadik diadalát aratta a viadalon.

Coutinho: Hihetetlen,
hogy igazi példaképek vesznek majd körül

Philippe Coutinhót hétfőn mutatták be a Camp Nou stadionban a
nagyközönségnek, előtte azonban már beszélt céljairól és új csapattársairól a Barca TV-nek. „Nagyon boldog vagyok. Olyan, mintha álmodnék, örülök, hogy itt vagyunk. Szeretnék már futballozni, címeket
nyerni, boldoggá tenni a szurkolókat és mosolyogni” – beszélt céljairól
a 25 esztendős brazil támadó. Coutinho új csapattársairól sem feledkezett meg: „Hihetetlen, hogy igazi példaképek vesznek majd körül. Olyan
játékosokkal leszek együtt, akiknek elképesztő múltjuk van, mint Messi,
Suárez, Iniesta, Piqué vagy Busquets. Nagyon boldog vagyok, hogy
velük együtt fogok játszani, és remélem, sokat tanulhatok tőlük”.
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Ismét találkoztak a nyugdíjas nyomdászok

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Az elmúlt esztendő végén a Cromatic Tipo Kft. két vezetője, Teofil
Marian és Vasile Ormenişan jóvoltából ismét találkozhattak a marosvásárhelyi nyugdíjas nyomdászok.
Ez alkalommal a Darina vendéglő
vendégszeretetét élvezhették. A találkozó alkalmat adott arra, hogy a
nyugdíjas nyomdászok élvezhessék egymás társaságát, volt kollégákként felidézhessék a régi

emlékeket, s megoszthassák egymással az élet újabb eseményeit. A
találkozón 30 nyugdíjas nyomdász
jelent meg, köztük Székely Erzsébet, Ioan Suciu, Fülöp Ferenc rangidősök.
A találkozón Ioan Suciu beszélt,
és felszólította a hallgatóságot,
hogy néma csenddel adózzanak elhunyt kollégájuk, Tot Éva emlékének.

– Hálásak vagyunk a házigazdáknak, szervezőknek, hogy fáradságot nem kímélve törődnek
velünk, s az utóbbi húsz évben
mindig megemlékeznek rólunk, és
tesznek is azért, hogy együtt ünnepelhessünk és ismét jól érezhessük
magunkat – fogalmazott Suciu.
A résztvevők nevében kívánunk
boldog új esztendőt!
Marin Căldărariu

Álláshirdetés

9

Szováta város polgármesteri hivatala (Fő út 155. szám, tel.: 0265570-218, fax: 0265-570-524, honlap: www.primariasovata.ro) versenyvizsgát szervez több, meghatározatlan időre betöltendő, megüresedett
állás betöltésére:
Közigazgatási, jogi, köz- és magánterület-kezelő osztály:
– I. besorolású, fő szakmai fokozatú jogtanácsos (egy állás)
Költségvetési, könyvelési és humánerőforrás-osztály:
– I. besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsos (egy állás)

Műszaki főosztály,
közbeszerzésekre szakosodott osztály:
– I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú tanácsos (egy állás)
Beruházási és közbeszerzési osztály:
– I. besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsos (egy állás)

Gazdasági főosztály,
adónyilvántartási, bérbeadási osztály:
– I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú tanácsos (egy állás)

Engedélyezési, szállítási és gazdasági tevékenységet felügyelő osztály:
– I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú tanácsos (egy állás)
Végrehajtási osztály:
– I. besorolású, kezdő szakmai fokozatú jogtanácsos (egy állás)

Településrendezési, környezetvédelmi és építkezésvédelmi osztály:
– I. besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsos (egy állás)
Kataszteri, mezőgazdasági és közművesítési osztály:
– I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú tanácsos (egy állás)

1. A versenyvizsga három részből áll: a beiratkozási iratcsomók értékelése, írásbeli vizsga, állásinterjú.

Angyalok hirdeték…

A marosludasi Hajdina néptáncegyüttes tagjai negyedik alkalommal zengték angyalokkal együtt:
dicsőség Istennek, békesség földön
az embernek!
A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása –
Kásler Magdika és Farkas Sándor
Csaba, a Maros Művészegyüttes
táncosai úgy csepegtették ezt apró
és nagyobb táncosainkba, hogy a
színpadon élethűen idézték fel az
egykori adventi, karácsonyi szokásokat és hagyományokat. Az
ünnepi hangulat betöltötte a
nézőteret, szívet-lelket gyönyörködtetve. Az élő muzsikát
Attika és bandája szolgáltatta,
a színpadi világítást Lelkes
Csaba, a hangosítást Sabău
Cornel hangtechnikus biztosította.
A Hajdina mezőkölpényi és
mezőpaniti táncokkal emelt
magasba valamennyi nézőt. A
Pohánka Betlehemnek városában c. karácsonyi éneke örvendeztette meg a nézőket.
Magyarszováti táncukkal már

szinte más világba varázsolt bennünket. És következett a Tatárka
és a Pohánka lucázása. A Hajdina
bonchidai táncaira a koronát a Tatárka nyárádmenti tánca, s az István-napi köszöntő aranyozta be.
Aztán jött a Pohánka Szent Jánosköszöntője és a magyarszováti szapora. A Hajdina csíki táncával a
Hargitára röpített, oda, ahol az
aprószentekelés szokása is felelevenítésre várt.
Azonban az angyalok nemcsak

hirdették Marosludason a szeretet
és öröm ünnepét, hanem három
zsák ajándékot is küldtek a táncosoknak és a nézőtéren nekik drukkoló kicsiknek.
Ünnepi műsorunk kivitelezését,
az anyagiakat, az ajándékokat sokadszor a Bethlen Gábor Alapítvány, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa, az önkormányzat
és sok-sok névtelen támogató biztosítja. Ezúton is hálánkat és köszönetünket
fejezzük
ki
mindenkinek.
2018-ban folytatjuk!
Tóth Sándor, Marosludas

A Siletina Impex – Helyi Közszállítási Rt. Társulás

alkalmaz OSZTÁLYVEZETŐT a balesetmegelőző és munkavédelmi részlegre
Legfontosabb feladatok:
– az érvényben levő törvények alkalmazása
– a balesetveszély és szakmai megbetegedések felmérése
– a betanítás során elsajátított ismeretek felmérése, vizsgák, tesztek stb. alapján
– munkabalesetek kivizsgálása és nyilvántartása
– együttműködés az egészségügyi szervekkel a munkavédelem terén
– tevékenységi terv alapján, a balesetek, szakmai megbetegedések elkerülése, megelőzése érdekében
az összes munkahely ellenőrzése
– az alkalmazottak képzése, tájékoztatása a munkavédelem terén
Követelmények:
– legkevesebb két év szakmai tapasztalat
– felsőfokú műszaki végzettség, munka- és egészségvédelmi tanfolyam
– számítógép-kezelési ismeret (Excel, Word)
– jó szervezőkészség, dinamizmus, alkalmazkodóképesség
– kiváló kommunikációs készség
Amit ajánlunk:
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– dinamikus, sikerorientált munkaközeg.
A kérvények önéletrajzzal a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 10–14 óra között, vagy a 0265-268-448-as faxszámra lehet elküldeni.
Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot,
hogy felmérje a jelentkezőket.
A vezetőség

2. A vizsga menete:
– A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén lehet benyújtani a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított
20 napon belül.
Az írásbeli vizsga helyszíne és időpontja: 2018.02.05., 10 óra, a Szovátai Polgármesteri Hivatal nagyterme (Fő út 155. szám).
Az állásinterjúra öt nappal az írásbeli vizsga eredményeinek közzétételét követően kerül sor.

3. A versenyvizsgára való feliratkozáshoz a következők szükségesek:
3.1. Az általános részvételi feltételek az 1999. évi 188-as, újraközölt,
kiegészített törvény 54. cikkelyében előírtak;
3.2. Sajátos részvételi feltételek:
3.3. Oklevéllel igazolt egyetemi végzettség, illetve oklevéllel igazolt
hosszú időtartamú felsőfokú végzettség, a következők szerint:
Közigazgatási, jogi, köz- és magánterület-kezelő osztály:
– jogtanácsos: jogi licencvizsga
Költségvetési, könyvelési és humánerőforrás-osztály:
– tanácsos: közgazdasági, informatikai licencvizsga
Műszaki főosztály,
közbeszerzésekre szakosodott osztály:
– tanácsos: jogi, közigazgatási, közgazdasági licencvizsga
Beruházási, közbeszerzési osztály:
– tanácsos: jogi, közigazgatási, közgazdasági licencvizsga
Gazdasági főosztály,
adónyilvántartási, bérbeadási osztály:
– tanácsos: közgazdasági, jogi, közigazgatási licencvizsga
Engedélyezési, szállítási és gazdasági tevékenységet felügyelő osztály:
– tanácsos: közgazdasági, jogi, közigazgatási licencvizsga
Végrehajtási osztály:
– jogtanácsos: jogi licencvizsga
Településrendezési, környezetvédelmi és építkezésvédelmi osztály:
– Tanácsos: építészeti, urbanisztikai, építőmérnöki, városmérnöki és
regionális fejlesztési licencvizsga
Kataszteri, mezőgazdasági és közművesítési osztály:
– tanácsos: agronómusi, kertészeti, kataszteri, urbanisztikai, építőmérnöki, városmérnöki és regionális fejlesztési licencvizsga
3.3. Legalább 9 év szakmai gyakorlat az előírt végzettségnek megfelelő
szakmában (I. besorolású, felső szakmai fokozatú tanácsos);
3.4. Legalább 5 év szakmai gyakorlat az előírt végzettségnek megfelelő
szakmában (I. besorolású, fő szakmai fokozatú tanácsos);
3.5. Legalább egy év szakmai gyakorlat az előírt végzettségnek megfelelő szakmában (I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú tanácsos);
3.6. Középfokú számítógép-kezelési ismeretek.
Az iratcsomót a versenyvizsgát elbíráló bizottság titkárságára kell benyújtani (Szováta Polgármesteri Hivatala, Fő út 155. szám, 4-es iroda),
az iratcsomónak tartalmaznia kell:
a) beiratkozási típusnyomtatvány (a versenyvizsgát elbíráló bizottság
titkárságán lehet igényelni);
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és a szakképesítéseket igazoló diplomák másolata;
d) a munkakönyv, esetenként annak az igazolásnak a másolata, amelyből kiderül a szolgálati idő;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos vagy a felelős egészségügyi hatóság által kibocsátott
egészségügyi bizonylat, a versenyvizsgát megelőző hat hónapnál nem
korábbi;
g) saját felelősségre tett nyilatkozat, miszerint nem folytatott politikai
rendőrségi tevékenységet.
Az iratcsomóba iktatott másolatokat az eredeti iratokkal együtt kell bemutatni.
Fülöp László Zsolt polgármester
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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, 0745-379638. (sz.)
FÉMMEGMUNKÁLÓ ÜZEM LAKATOSOKAT és SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz Koronkán. Szállítás, étkezési jegy és versenyképes bérezés biztosított. Tel. 0744-394-486. (19692-I)

MAROSVÁSÁRHELYI HÚSFELDOLGOZÓ CSONTOZÓKAT
alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Szabadság utca 4.
szám alatt. (19686-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-008775. (19695)
FOGTECHNIKAI LABORBA KOLLÉGÁT alkalmazok modelláló
és kidolgozó munkakörbe, akár kezdőket is. Oklevél kötelező. Tel.
0723-499-787. (5964-I)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk.
Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (19694-I)

Az ELECTROMUREŞ RT. alkalmaz műanyag-feldolgozásban, fröccsöntésben és fémbevonásban TAPASZTALT MUNKÁSOKAT;
tapasztalattal rendelkező SZERSZÁMLAKATOST; számvezérlésű
marógépre gyakorlott vagy tanuló CNC-GÉP-KEZELŐT; gyakorlott
MINŐSÉGELLENŐRT a fröccsöntött darabok (gyártási folyamatban
levő és végtermékek) ellenőrzésére. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. szám alatt lehet
benyújtani, érdeklődni a 0744-390-767-es telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK POSTÁST marosvásárhelyi POSTAHIVATALBA. Tel. 0756-115-948. (sz.-I)
A DORA MEDICALS alkalmaz munkanélküli TAKARÍTÓ SZEMÉLYT. Érdeklődni: 0722-202-398. (sz.-I)

A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. SZERSZÁMLAKATOST
alkalmaz. Elvárásaink: szerszámkészítő lakatos vagy lakatos végzettség; gyakorlati szakmai tapasztalat, jó kézügyesség és improvizációs
készség; biztos műszakirajz-olvasás és a mérőműszerek precíz használata. Érdeklődni a 0365/423-908-as telefonszámon vagy az
o.szasz@viessmann-modell.com e-mail-címen lehet. (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

ÉPÍTŐIPARI CÉG alkalmaz ÁCS- KŐMŰVES-, VASBETONSZERELŐ MUNKÁSOKAT azonnali kezdéssel. Tel. 0758-376-732,
0770-776-911. (6068-I)

A PARADIGMA KÖNYVESBOLT ELADÓI MUNKAKÖRBE
női, férfi munkatársakat keres teljes és részidős munkaviszonnyal. A
fényképes önéletrajzokat küldjék a paradigmaesoteric@gmail.com email-címre vagy személyesen hozzák a Székely Vértanúk u. 12. szám
alatti üzletbe. (19704-I)
A CONTRANSCOM CONSTRUCŢII BENŢA KFT. meghatározatlan időre személyzetet alkalmaz: ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖKET, FŰTÉSSZERELŐ MÉRNÖKÖKET, VILLAMOSMÉRNÖKÖKET,
ÉPÍTÉSZTECHNIKUST (akinek van gyakorlata a költségelőirányzat-, ajánlatkészítésben, árverések lebonyolításában), ÉPÍTŐMESTERT,
VILLANYSZERELŐ
MESTERT,
FŰTŐBERENDEZÉSEKHEZ MESTERT, SZAKMUNKÁSOKAT: ácsokat, kovácsokat, kőműveseket, szerelőket, villanyszerelőket. Az önéletrajzokat küldjék az office@benta.ro e-mail-címre. Érdeklődni a
0265/320-548-as telefonszámon, 310 és 311 belső, vagy a cég székhelyén: Náznánfalva, Maros utca 1. szám alatt. (sz.)
A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA pályázatokat hirdet laboratóriumi eszközök és felszerelések beszerzésére. A tenderfüzetek megtalálhatók a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

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

LOREDANA
gyógyító
és
javasasszony
vagyok,
Omida
asszony unokája. Segíteni tudok
önöknek problémáik megoldásában.
Az
élet
minden
nehézségén
sikeresen
túljutnak.
Már
születésemkor ki voltam választva
erre a feladatra, adottságom van arra,
hogy jót cselekedjek a földön. A fehér
mágia erejével sok egészségi, szerelmi, gazdasági és szakmai problémát
megoldottam, sikerre vittem üzleti vállalkozásokat, szerencsét a házhoz, sok
ártatlan lelket megszabadítottam az átoktól, kötéstől vagy erős varázslattól,
szétesett családokat egyesítettem, termékenységet vittem, meggyógyítottam az
alkoholistát, a depresszióst, a drogfüggőt, kötést oldottam fel és rontást vettem le.
A fehér mágiát sikeresen gyakorolom, látom a múltat, a jelent, meg tudom
jövendölni a jövőt. Azok, akik nehéz időkön mennek át, vagy azt gondolják, hogy
átok ül rajtuk, vagy gyógyíthatatlan betegségekben szenvednek, nincs
szerencséjük otthon vagy a munkájukat illetően, forduljanak bizalommal hozzám,
az eredmény garantált. Bármilyen távolról segítek, vagy a rendelőben.
Tel. 0734-842-520. (Fizetett hirdetés: mp.)

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ 2 szobás, földszinti, bútoro-

zott lakrész a régi ortopédia mögött,
januártól. Tel. 0722-202-398. (sz.-I)

MEGBÍZHATÓ HÖLGY kiadó garzont
vagy különálló lakrészt keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (5917)
MAROSVÁSÁRHELYEN

eladó

1310-es Dacia Break, 2002-es gy.
Téli/nyári gumik, felnivel. Irányár
3000 lej. Tel. 0365/804-720. (6005-I)

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0758-672-114. (6088-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-

258. (5827)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-

621. (5827)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.

0758-548-501. (5864)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM

Fazakas

Győrffy

Pálma névre szóló könyvtári belépőmet.
Semmisnek nyilvánítom. (6091)
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, feleség, nagymama,
testvér,
sógornő,
szomszéd,
JÓZSA ENIKŐ
szül. Kacsó
2018. január 6-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait szerdán,

2018. január 10-én, 11 órakor református szertartás keretében
helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi (nagykórház
mögötti) köztemetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Lányai, Szidónia és Enikő,
testvére, László és családjuk.
(6064-I)

MINDENFÉLE

A múltba nézve valami fáj,

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és

eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (6061)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-

lunk személyzettel. Tel. 0749-543-

104. (6018-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

0755-825-502. (5744)

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

téged,

igyekszem

Szívem

helyett

szív

vagy,

búcsúznám

tőled,

lelkem helyett lélek,
Hogyan

hogy feledhetnélek!

Mély fájdalommal emlékezünk

id. KELEMEN LÁSZLÓRA, aki
január 9-én egy éve örök

nyugalomra tért. Fájó emlékét
őrzi felesége, Margit, két fia
családjukkal

együtt.

Nyugodjál békében! (6062-I)

Hirtelen elmentél egy perc
alatt,

számomra

csak

a

döbbenet s a fájdalom maradt.

A búcsúszó, mit nem mondtál

ki, elmaradt, de a szívemben
örökké

velem

maradsz.

Szomorú szívvel emlékezem
január

9-én

a

lőrincfalvi

születésű FÁBIÁN SÁNDOR-

RA halálának 7. évfordulóján.
Soha nem felejtelek el, drága
férjem!
(6065)

Nyugodj

munka az életed, Isten hívott,
mert

szeretett.

Megállt

a

szíved, mely értünk dobogott,

megpihent a kéz, mely értünk
dolgozott.

Szemünkben
vünkben

örök

könnyel,

szí-

fájdalommal

emlékezünk január 9-én drága

jó édesapánkra, a lőrincfalvi
születésű FÁBIÁN SÁNDOR-

RA. Fia és családja, leánya és
családja,

valamint

három

unokája. Nyugodjál békében!

ELHALÁLOZÁS

felejteni

Nem tudok, nem bírok búcsút
venni tőled.

már. Arany volt a kezed, a

(6066)

MEGEMLÉKEZÉS

Hiába

valakit keresünk, aki nincs

békében!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett édesapa, nagyapa, após,

rokon, barát és szomszéd,
CZELLECZ JENŐ

életének 93. évében 2018. január

4-én csendesen megpihent. Te-

metése 2018. január 9-én 14 órakor

lesz

a

marosvásárhelyi

katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (6054-I)

Fájó szívvel értesítjük, hogy a

szerető édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós, rokon, jó

szomszéd, jó barát, ismerős, a
cserefalvi születésű, majd ákos-

falvi lakos,

NAGY EMMA
szül. Gáll

(Emi néni)

2018. január 7-én, 89. évében
csendesen megpihent. Temetése

2018. január 10-én 13 órakor lesz
az ákosfalvi temetőben.

Búcsúzik tőle

a gyászoló család. (mp.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett, jó férj,
édesapa, nagyapa, testvér, rokon
és jó szomszéd,
a cukorgyár volt dolgozója,
id. GÁLL LAJOS
életének 74. évében türelemmel
viselt betegség után csendesen
megpihent. Temetése 2018. január 10-én 13 órakor lesz a református temetőben.
Emlékét őrzi a gyászoló család.
(6067-I)

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa,
nagytata,
testvér,
nagybácsi, após, sógor, apatárs,
rokon, szomszéd, jó barát, volt
munkatárs,
id. NYIRI JÓZSEF
az Electrica volt dolgozója,
életének 70. évében, hirtelen,
2018. január 7-én szerető szíve
megszűnt dobogni. Folyó hó 9én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra
az
udvarfalvi
ravatalozóból a sírkertbe. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (6069-I)

Mély szomorúsággal és a búcsú
fájdalmával tudatjuk, hogy a baróti születésű
BARTALICS LAJOS
arany szíve 2018. január 5-én
megszűnt dobogni.
Temetése január 9-én, kedden 13
órakor lesz a Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A Popa család. (6082-I)

Mély fájdalommal a lelkünkben
veszünk búcsút
JÓZSA ENIKŐTŐL,
a FEDERALCOOP
MUREŞ alkalmazottjától.
Erős jellemű, a közösség és család iránt elkötelezett, Istenben és
az élet valódi értékeiben bízó,
ezekért élete végéig szívvel-lélekkel munkálkodó ember volt.
Isten nyugtassa békében!
A FEDERALCOOP MUREŞ
munkaközössége. (60813)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett apa, nagyapa, após, apatárs, rokon, szomszéd, jó barát,
dr. NAGY FERENC
(Fece bácsi)
sebész főorvos,

az orvostudományok doktora
2018. január 6-án, 94. életévében
csendesen megpihent. Drága halottunk földi maradványait kedden

12 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi reformá-

tus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (1578-I)

Szívünk mély fájdalmával, Isten
akaratát
elfogadva, az örök élet
hitbizonyosságával tudatjuk, hogy a
drága édesapa, nagytata, testvér,
após, rokon, jó barát, szomszéd,
VITÉZ VERESS ZOLTÁN
életének 83. évében, 2018. január 7én, rövid betegség után visszaadta
lelkét Teremtő, Megtartó, Megváltó
Urának. Drága halottunk földi
porsátorát 2018. január 10-én délután
1 órakor temetjük a református
egyház szertartása szerint, a segesvári Galbergi temetőbe.
Emléke legyen áldott, feltámadása dicsőséges!
A gyászoló család. (-I)
Isten akaratában megnyugodva,
mégis fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó
édesanya, nagymama, dédmama, rokon, jó szomszéd,
özv. CSATLÓS ERZSÉBET
született Mózes
életének 87. évében örökre megpihent január 7-én. Drága halottunk földi maradványait január
10-én déli 1 órakor helyezzük
örök nyugalomra a sáromberki
református temetőbe, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes! Búcsúzik tőle leánya, Kató, unokája,
Laci és Erzsébet, unokaveje,
Árpi, dédunokája, Botond, unokaöccsei, unokahúgai, sáromberki
szomszédai,
marosvásárhelyi szomszédai.
Megcsendül szívünkben az emlékek húrja, eszünkbe jutnak drága
jó édesanyánk jóra intő szavai.
Küzdelem és sok munka volt az
élete, legyen áldott, csendes pihenése!
A gyászoló család. (6090-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
rokon, jó szomszéd és barát,
özv. KOVÁCS JÁNOSNÉ
született RÁCZKÖVI MAGDA
életének 87. évében elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hó 9-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a
nagyváradi Rulikovsky temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló hozzátartozók
és rokonok: lányai: Ildikó
és Enikő, unokái, vejei,
valamint sógora, sógornői
és azok családja. (6092-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Chicagóban élő Bokor
Lászlónak őszinte részvétünket
fejezzük ki felesége, BOKOR
ZELMA elhunyta alkalmából. A
Csifó és a Borbély család,
valamint Enikő és Réka. (-I)

Mély
együttérzésünket
és
őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak volt
elnökünk, NYIRI IOSIF elhunyta
miatt. Isten nyugtassa békében!
Kollégái
a
Tulajdonosi
Társulásoktól. (6055-I)
Őszinte részvétünket, együttérzésünket
fejezzük
ki
kollégánknak, Nyiri Tibornak és
családjának ÉDESAPJA elvesztése miatt. Nyugodjon
békében!
Az
OrtoProfil
munkaközössége. (sz.-I)
A Marosvásárhelyi Fémipari
Középiskola 1952-ben végzett
növendékei,
megrendülve
vettünk
tudomást
volt
osztálytársunk, a segesvári
VERES
ZOLTÁN
hirtelen
haláláról. Őszinte részvétünk
lányának és fiának. Nyugodjál
békében, drága jó kollégánk,
Zoltán! Temetése szerdán, 10én lesz. Demeter Victor. (6063-I)
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket
fejezzük
ki
munkatársunknak,
Nagy
Ferenc-Ádámnak ÉDESAPJA
elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában.
A
Procardia
munkaközössége. (sz.-I)
A Kikeli család együttérzését és
őszinte részvétét fejezi ki Nagy
Ferenc-Ádámnak
édesapja,
NAGY FERENC elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában.
Nyugodjon békében! (sz.-I)
Együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak CZELLECZ
JENŐ elhunyta alkalmából.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Az
RMDSZ
marosvásárhelyi
szervezete.
(6089)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely,
G-ral
Avramescu utca 4. szám – a
Petriş
Turism
Kft.
cégfelszámolója, újabb
nyilvános árverést
hirdet az adós cég tulajdonában
levő Holmer DOS T3 típusú
cukorrépa-begyűjtő
kombájn
eladására.
Kikiáltási
ár
266.926,00 lej, az ár nem
tartalmazza a héát.
Az árverésre a cégfelszámoló
székhelyén kerül sor 2018.
január 12-én 13 órakor, és
megismétlik
péntekenként,
ugyanabban az időpontban, a
gép értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek
azok a magán- és jogi személyek,
akik/amelyek kifizetik a kikiáltási
ár 10%-át kitevő részvételi
garanciát, a feladatfüzetet és a
részvételi díjat 24 órával az
árverés kezdete előtt.
Bővebb tájékoztatás
a 0265/269-700, 0265/261-019,
0745-146-096-os telefonszámokon.

Álláshirdetés

Szováta város polgármesteri hivatala (Fő út 155. szám, tel.: 0265570-218, fax: 0265-570-524, honlap: www.primariasovata.ro) versenyvizsgát szervez két, meghatározatlan ideig betöltendő, megüresedett
állás betöltésére a Szovátai Helyi Rendőrséghez:
– helyi rendőr, III. besorolású, asszisztens szakmai fokozatú (egy
állás).
– helyi rendőr, III. besorolású, kezdő szakmai fokozatú (egy állás).
1. A versenyvizsga három részből áll: a beiratkozási iratcsomók
értékelése, írásbeli vizsga, állásinterjú.
2. A vizsga menete:
– A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén lehet benyújtani, a hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül.
– Az írásbeli vizsga helyszíne és időpontja: 2018.02.05, 10 óra, a
Szovátai Polgármesteri Hivatal nagyterme (Fő út 155. szám).
– Az állásinterjúra öt nappal az írásbeli vizsga eredményeinek közzétételét követően kerül sor.
3. A versenyvizsgára való feliratkozáshoz a következők szükségesek:
3.1. Az általános részvételi feltételek az újraközölt, utólag kiegészített 1999. évi 188-as törvény 54. cikkelyében előírtak.
3.2. Sajátos részvételi feltételek:
– Pszichológiai alkalmassági igazolás, amely tartalmazza a következőket: PSZICHOLÓGIAILAG ALKALMAS helyi rendőrnek/autóvezetőnek/fegyvertartó személynek. Ezt a pszichológiai alkalmassági
igazolást csak szakintézményekben lehet megszerezni, és a közalkalmazotti állás betöltéséhez elengedhetetlen, azon jelöltek, akik nem szerzik meg, kizáratnak a versenyvizsgáról még az iratcsomók
értékelésének idején;
– B kategóriás hajtási jogosítvány;
– Stressztűrő képesség, hosszas igénybevételre képes
3.3. Középfokú végzettség, oklevéllel;
3.4. Legalább egy év régiség (helyi rendőr, III. besorolású, asszisztens szakmai fokozatú);
Az iratcsomót a versenyvizsgát elbíráló bizottság titkárságára kell
benyújtani (Szováta Polgármesteri Hivatala, Fő út 155. szám, 4-es
iroda), az iratcsomónak tartalmaznia kell:
a) beiratkozási típusnyomtatvány (a versenyvizsgát elbíráló bizottság
titkárságán lehet igényelni);
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és a szakképesítéseket igazoló diplomák másolata;
d) a munkakönyv, esetenként annak az igazolásnak a másolata,
amelyből kiderül a szolgálati idő;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos vagy a felelős egészségügyi hatóság által kibocsátott
egészségügyi bizonylat, a versenyvizsgát megelőző hat hónapnál nem
korábbi;
g) saját felelősségre tett nyilatkozat, miszerint nem folytatott politikai
rendőrségi tevékenységet;
Az iratcsomóba iktatott másolatokat az eredeti iratokkal együtt kell
bemutatni.
Fülöp László Zsolt polgármester

