
Hat hónapig tart 
az ideiglenesség 
A Maros Megyei Tanács január 16-i
ülésén döntött arról, hogy dr. Stekba-
uer Andrea Melindát nevezi ki a Maros
Megyei Szociális Ellátási és Gyermek-
védelmi Igazgatóság élére.

____________4.
Vadászfegyverrel
lőtt a tettes
A szemtanúk szerint az elkövető két
lövést adott le, majd futva menekült a
tett helyszínéről, a fegyvert egy kerítés
mögé dobta, a rendfenntartók azon-
ban rövid időn belül elfogták. A tettes
engedély nélkül birtokolt vadászfegy-
vert használt.

____________4.
Idén lesz 
biennálé 
A fotóklub évi első kiállítása a hagyo-
mányossá vált téli tárlat, amelyen a ta-
goknak az előző évben készült legjobb
képeit állítják ki. A tárlat január 26-án,
csütörtökön 18 órakor nyílik a Bernády
Ház emeleti kiállítótermében.

____________5.
A Bányák 
bezártak
Több év után nincsen többé bányavi-
rágunk, és bányavakságot sem kap-
hatunk. Nagy kár, mert olyan
előadások voltak ezek, amelyekre biz-
tos pontként számíthattunk. 

____________5.

Franciaországi, olasz és amerikai szállodákban „laknak”, eu-
rópai és tengerentúli éttermeket tesznek egyedi stílusúvá a
Marosszentkirályon működő Decorex Prod bútorai. A cég egy
éve költözött át Udvarfalváról a megyeszékhely melletti tele-
pülésre, ahol a korábbinál nagyobb felületen, magasabb szin-
ten folytathatja a termelést.

– Ez nem egy egyszerű bútorgyár, sokkal inkább lakberendezőknek ne-
vezném magunkat – szögezte le beszélgetésünk elején a céget vezető Gyulai
Attila. – Fával, vassal, üveggel is dolgozunk, teljes berendezéseket, a bú-
torzat mellett például faragott falburkolatot is készítünk. Az évek során
Hongkongba is küldtünk parkettát. Az amerikai Long Islandon egy fara-
gott stílusú étkezdét hoztunk létre, az egykori párizsi Majestic Hotelben
az olvasószoba 1800-as évekből származó falburkolatát újítottuk fel. 

Uszítás a demokratikus
eszmékért?

Vasárnap este több mint tízezren tüntettek a bukaresti
Egyetem téren a közkegyelmi, illetve a Btk.-t módosító tör-
vénytervezetek ellen, „vörös pestisnek” nevezve a decem-
ber 11-én parlamenti többséget nyert és kormányt alakító
Szociáldemokrata Pártot. A tömegben megjelent Klaus Jo-
hannis államfő is, aki, mint mondta, azért ment a tüntetők
közé, mert „felháborítja, hogy büntetőjogi perekben meg-
vádolt politikusok egy klikkje meg akarja változtatni a tör-
vényeket és gyengíteni akarja a jogállamot”. 

A vélemények, ahogy szokás, megoszlanak: sokan elfo-
gadhatatlannak, törvénytelennek, sőt alkotmányellenes-
nek, mások olcsó kampányfogásnak nevezik az államfő
gesztusát, aki „piros kabátban ágált a tüntetők között”, és
egyetlen célja az alig megalakult, hárommillió ember által
megszavazott kormány megbuktatása. 

Az is elhangzott, hogy az elnök a PSD-ellenes ellenzék
vezetőjének képzeli magát, mióta a saját pártja csúfosan
leszerepelt a választásokon, és nincs akire támaszkodnia
a következő elnökválasztáson. Minden gesztusa „olcsó
kampányfogás”. Illetve, hogy a kétéves szánalmas 
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Több mint bútorgyártás

AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!
Január 16. és március 15. között minden nyugdíjas ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk a műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– nyugdíjasok számára közellátó szemüvegre
– műanyag American Standard (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:

0 ± 6 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

Január 16. és március 15. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek 
50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.

Az akció érvényes:
– műanyag American Standard HMC (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:

0 ± 6,0 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Marosvásárhely:

– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939

Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282

A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323



Ma TIMÓT, 
holnap PÁL napja. 
PÁL: latin eredetű, jelentése:
kis termetű férfiú. 
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1 EUR 4,4973
1 USD 4,1880

100 HUF 1,4525
1 g ARANY 163,4231

A magyar kultúra napja alkalmából a marosludasi ma-
gyarság rangos ünnepélyt szervezett. A vasárnapi ünnep-
ségen többek között a helyi iskolák magyar tagozatos
diákjai, a református egyházközség kórusa, a Hajdina nép-
táncegyüttes lépett fel. A rendezvényen jelen volt Novák
Zoltán szenátor is, aki ünnepi beszédében Bartók Bélát
idézte:

„A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-
kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg
nem szerzi magának.” A magyar kultúra, legyen szó iro-
dalomról, zenéről, a népmese világáról, olyan, mint egy
titkos kód bennünk, egy olyan titkos kód, amelyet a világ
bármelyik szegletében megért az az ember, aki ezt gyerek-

korában, a családban, az iskolában megtanulta. Különös
súlya és szerepe van ennek az olyan szórványközösségek-
ben, mint a marosludasi, ahol a megmaradás és az identitás
alapját jelenti, ahol különös szerepe van minden szónak,
verssornak, dallamnak. 

„A magyar kultúra napja előtt a ludasi közösség, peda-
gógusok, önkormányzati képviselők, diákok színvonalas
műsorral tisztelegtek, megerősítve a mi közös, titkos kó-
dunkat” – fejtette ki Novák Zoltán. 

A szenátor feladatának tekinti a továbbiakban, hogy
Maros megyében hatványozottabban figyeljenek a szór-
ványközségekre, hogy megerősítsék a szórvány és a tömb-
magyarság közötti kapcsolatot.

Fiatal költők estje 
Január 25-én, szerdán 18 órától a G. kávézóban a
Látó januári meghívottjai: Kali Ágnes, André Ferenc,
Horváth Benji és Varga László Edgár. A fiatal költőkkel
Kovács András Ferenc, a Látó főszerkesztője beszél-
get. Támogató: az NKA, a Bethlen Gábor Alap. 

Az Ezüstbeszéd Marosszentgyörgyön
Január 26-án, csütörtökön 18 órakor a marosszent-
györgyi római katolikus plébánia tanácstermében Se-
bestyén Péter Ezüstbeszéd című kötetét bemutatja és
a szerzővel beszélget Baricz Lajos. Közreműködik az
egyházközség Szent György kórusa és a Kolping Csa-
lád énekkara.

Dsida-est a magyar kultúra napja
tiszteletére

A szászrégeni Kemény János Művelődési Társaság
január 26-án, csütörtökön 17 órától a radnótfáji refor-

mátus kistemplomban a magyar kultúra napja tisztele-
tére Dsida-estet szervez, amelynek címe: …nyílt sebe
vagyok a szíven szúrt világnak… Fellépnek Bogdán
Zsolt és Csutak Réka kolozsvári, valamint Kovács Éva
szatmárnémeti színművészek. A műsort szerkesztette
és rendezte Szugyiczky István.

Weöres Sándor: Száll a világ 
A nagy sikerű, Elutazni Önmagunkhoz című, József
Attila verseiből álló verses-zenés összeállítás után
újabb hasonló műsorral készül a marosvásárhelyi Ar-
tecotur egyesület által menedzselt Artsy M Diákszín-
társulat. Február 3-án, pénteken 19 órától az Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínházban bemutatják Száll a
világ című, Weöres Sándor verseiből álló zenés ös-
szeállítást dr. Gyéresi Júlia rendezésében. Fellépnek:
Adorjáni Nagy Zoltán, Jancsó Előd, Göktas Leyla,
Göllner Boróka, Kilyén Dávid, Kupán Zalán, Maier
Krisztina, Nagy Andrea, Rózsa Ervin Arnold, Tamás
Csanád és Vajda Boróka. Szakmai tanácsadó: Illés
Alexa. 

Hatványozottabban figyelnek a szórványközösségekre

Testvértelepülési kapcsolatok 
ápolására pályáztak 

Jedd önkormányzata az EU támogatásával tudja majd
ápolni az idén a testvértelepülések közötti kapcsolatokat.
Majdnem 14 ezer eurót nyert el, amiből a 2016-ban meg-
kötött testvértelepülési megállapodások szerint a magyar-
országi Kamond, a szlovák Szap és az ukrán
Palágykomoróc községgel mélyíthetik el a kapcsolatot. A
pályázatot Szappal közösen nyerték meg és az Európa a
polgárokért nevű projekt keretében valósulhat meg. 

Jelentkezőket várnak a Rocksuliba
Január 31-ig lehet beiratkozni a Marosvásárhelyi Rocksu-
liba, a következő szakokra: klasszikus gitár, elektromos
gitár, basszusgitár, ütős hangszerek, dob, billentyűs hang-
szerek, ének. A tanítás időpontját egyeztetik a hallgatókkal.
Az órák a Posta utca 2. szám alatti volt bábszínház épüle-
tében lesznek. Félév végén a diákok gálakoncerten lépnek
majd fel, sztármeghívottal. 

Papírrepülők 
Január 31-én 19 órától a Levél utcai 2.1 stúdióban újra elő-
adják Elise Wilk: Papírrepülők című darabját, amelynek
alaptörténetét a mai kamaszok életéből merítette a szerző.
Szereposztás: Lena – Szilágyi Míra, Bajkó Edina, Miki –
Mesés Gáspár, Bobo – Szabó J. Viktor, Esti Norbert, Alex
– Jáger Simon, Fekete Róbert, Laura – Erőss Brigitta,
Andra – Lukács Andrea, Zsenák Lilla, rendező: Sebestyén
Aba. Koreográfia: Kis Luca Kinga, zene: Trabalka Cecília,
díszlet: Szőke Zsuzsi (III. év, látványtervezés), jelmez:
Czirják Beatrix (III. év, látványtervezés), fordító, dramaturg:
Albert Mária, rendezőasszisztens: Markó Orsolya (II. év,
teatrológia). 

A Gruppen-Hecc Szászrégenben 
A nagy érdeklődés miatt a szászrégeniek számára január
27-én, pénteken du. 5 és este 8 órától is bemutatja Lecsó
MacsÓ és egyéb zöldségek című kabaré-előadását a
Rádió GaGa és a Gruppen-Hecc színtársulat az Eugen Ni-
coară művelődési házban.

Bővítik a jeddi óvodát 
Egy tavalyi pályázatot megnyerve, Bányai István, Jedd
polgármestere aláírta Gyulafehérváron a finanszírozási
szerződést, amelynek köszönhetően európai uniós alapok-
ból támogatják az óvoda felújítását, bővítését, ugyanakkor
biztosíthatják a napközi otthon beindításához szükséges
feltételeket. A terv alapján három tanterem lesz az épület-
ben, továbbá öltözők, mellékhelyiségek, orvosi rendelő,
irodák, raktár és mosoda is. 

Hahota-kabaré Szászrégenben 
Február 1-jén, szerdán és 23-án, csütörtökön este 7 órától
a szászrégeni Eugen Nicoară művelődési házban a HA-
HOTA színtársulat bemutatja Ha betéved, nem téved! című
zenés kabaréját.

Hírszerkesztő: Vajda György

24., kedd
A Nap kel 

7 óra 55 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 13 perckor. 
Az év 24. napja, 

hátravan 341 nap.

ELŐFIZETÉS 
A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 
hónapra a Népújság szerkesztőségében: 

Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra

között, szombat – vasárnap zárva.    
Tel.  0742-828-647
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RENDEZVÉNYEK

Sorsolás a Bernády Házban 
szerdán, január 25-én 16 órakor!

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

A magyarországi Neumann János Számítógép-tudomá-
nyi Társaság és az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos
Társaság (EMT) által közösen szervezett Nemes Tihamér
Informatikai Tanulmányi Verseny erdélyi döntőjét január
7-én tartották meg Marosvásárhelyen, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetemen.

Dr. Kovács Lehel-István, a verseny Erdélyi Regionális
Bizottságának elnöke az intézmény aulájában köszöntötte
a kilenc erdélyi város nagyobb iskoláiból érkezett verseny-
zőket és kísérő tanáraikat, ismertette a programot és sok si-
kert kívánt a versenyzőknek. 

Összesen 51, Erdély kilenc iskolájának legjobb informa-
tikus diákjai mérték össze tudásukat. A verseny három kor-
csoportban zajlott, V–VIII. osztályból négy diák (1.
korcsoport), IX–X. osztályból 25 diák (2. korcsoport), il-
letve XI–XII. osztályból 22 diák (3. korcsoport) verseny-
zett számítógépes programozásból. Az első korcsoport 3
órát, a második és harmadik korcsoport 5 órát programo-
zott. 

Az első korcsoportban négy tanuló indult az erdélyi dön-
tőn, amelyből három diák a Kölcsey Ferenc Főgimnázium
(Szatmárnémeti), egy a Báthory István Elméleti Líceum
(Kolozsvár) tanulója volt. A második korcsoportban 25 ver-
senyző indult, amelyből hét a Kölcsey Fe-
renc Főgimnázium (Szatmárnémeti), három
a Márton Áron Gimnázium (Csíkszereda),
három a Tamási Áron Gimnázium (Szé-
kelyudvarhely), hat a Bolyai Farkas Elmé-
leti Líceum (Marosvásárhely), kettő a
Báthory István Elméleti Líceum (Kolozs-
vár), négy a Székely Mikó Kollégium (Sep-
siszentgyörgy) tanulója volt. Derzsi Dániel,
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum IX. osztá-
lyos tanulója (felkészítő tanára Ignát Judit-
Anna) az elért eredménye alapján
dicséretben részesült. A harmadik korcso-
portban a 22 versenyzőből hat a Kölcsey

Ferenc Főgimnázium (Szatmárnémeti), hat a Márton Áron
Gimnázium (Csíkszereda), három a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum (Marosvásárhely), kettő a Tamási Áron Gimná-
zium (Székelyudvarhely), egy a Báthory István Elméleti
Líceum (Kolozsvár), egy a Székely Mikó Kollégium (Sep-
siszentgyörgy), egy az Áprily Lajos Főgimnázium
(Brassó), egy a Bartók Béla Elméleti Líceum (Temesvár),
egy az Ady Endre Elméleti Líceum (Bukarest) diákja volt.
Ebben a csoportban az elért eredményeik alapján ugyan-
csak dicséretben részesültek a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum diákjai, Fülöp M. Márton XI. osztályos tanuló
(felkészítő tanára Jakab Irma Tünde), Vinczi L. Richárd
XI. osztályos tanuló (felkészítő tanára Jakab Irma Tünde).

A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki a Sapien-
tia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humán-
tudományok Karának, hogy helyet adott a verseny erdélyi
döntőjének, az egyetem munkatársainak, akik hozzájárul-
tak a verseny sikeres lebonyolításához, valamint a verseny-
zőknek és felkészítő tanároknak a felügyeletben nyújtott
segítségért. A továbbjutó diákoknak Miklós Beáta EMT-
programszervező sok sikert kíván a budapesti döntőre való
felkészüléshez, amelyre az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Informatika Karán kerül sor február 25-én, szombaton. 

Nemes Tihamér Informatikai Tanulmányi Verseny
51 diák az erdélyi döntőn



Eloltották a tüzet
Eloltottnak nyilvánította a Bukaresti Sürgősségi Fel-
ügyelőség tegnap 12 óra 30 perckor a Bamboo klub-
ban kiütött tüzet. A népszerű szórakozóhelyen
péntekről szombatra virradóra ütött ki a tűz, a klub
teljesen leégett, az épület nagy része beomlott. A tűz
nyomán 44 személy került kórházba, egyikük sem
szenvedett égési sérüléseket, hétfőn reggel négyen
álltak még kórházi kezelés alatt. Tegnap folytatódtak
a kihallgatások a leégett klub ügyében. Joshua Cas-
tellano, a Bamboo klub tulajdonosa hétfőn, a fővárosi
rendőrségről kijövet azt mondta, a tűz egy olyan he-
lyiségben ütött ki, amelyet megszokott körülmények
között zárva tartanak. (Agerpres)

Több mint négyezer bejelentés
A Gyermek Telefonja Egyesület adatai szerint tavaly
45,24%-kal több bejelentést regisztráltak a zöldvona-
lon, mint egy évvel korábban, a legtöbb panasz fizikai
bántalmazással volt kapcsolatos. A 116-111-es in-
gyen hívható telefonszámra tavaly 4.565 bejelentés
érkezett (zaklatás, családi erőszak, diszkrimináció),
amelyből 1.877 fizikai bántalmazásra vonatkozott, ez
utóbbi 46,75%-kal több, mint egy évvel korábban.
Azoknak a kamaszoknak, akik személyesen telefo-
náltak a zöldvonalra, döntő többségük (84,17%-uk)
kétszülős családban élt, egyszülős (8,1%), illetve bő-
vített családból (5,03%) a betelefonálók kisebb há-
nyada származott, a gondozásba adott vagy árva
gyerekek ritkán telefonáltak (2,7%). (Agerpres) 

Válságtámogatást kértek 
A madárinfluenza-járvány gazdasági hatásainak eny-
hítésére Magyarország hivatalosan is kéri az Európai
Bizottság válságtámogatását – közölte hétfőn a Föld-
művelésügyi Minisztérium. A szaktárca tájékoztatása
szerint az Európai Unió szabályozása lehetőséget
biztosít arra, hogy egészségügyi vagy járványügyi
szempontból indokolt esetekben be lehessen avat-
kozni a belső piac működésébe, és különleges,
egyedi válságintézkedéseket hozhasson az Európai
Bizottság. Ezért Magyarország, tekintettel a jelentős
mértékű ágazati nehézségekre, kéri a mechanizmus
alkalmazását az uniótól. A madárinfluenza miatt ja-
nuár közepéig mintegy 3 milliárd forint közvetlen
káruk keletkezett a magyar gazdálkodóknak. (MTI) 

Videokapcsolat űrhajóssal
A Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomáson lévő
Thomas Pesquet űrhajóssal beszélgethetnek ma a
temesvári tanulók és tanárok. A szakemberek videó-
kapcsolatot hoznak létre az űrállomás és a Temesvári
Nyugati Egyetem, illetve a projektben részt vevő
másik két ország, Írország és Portugália között, és
Thomas Pesquet válaszol a kérdésekre. A 13.30-kor
kezdődő esemény keretében Dumitru Prunariu űrha-
jós előadást tart az űrkutatás fontosságáról. A Tho-
mas Pesquet-tel való találkozóra 17:45-18:05 óra
között kerül sor. A találkozó élőben követhető az
egyetem honlapján, a www.uvt.ro címen. (Agerpres)
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elnöklés után leghatásosabb fegyvernek a PSD-ellenes-
séget találja, és mindent megpróbál, hogy a választá-
sokon negyvenöt százalékot nyert alakulatot, illetve a
törvényesen megalakult kormányt megbuktassa. 

Az elnök hívei meg arra esküsznek, hogy Johannis a
demokratikus jogrend védelmében állt ki, és az embe-
reket „sem buszokkal hozták, hanem egy eszméért vo-
nultak az utcára”.

A vasárnapi tüntetésekre a külföldi hírügynökségek
is felfigyeltek. A Reuters szerint sok ezren gyűltek össze
a nagy hidegben az Egyetem téren, korrupcióellenes
szlogeneket kiabálva, és csatlakozott hozzájuk az állam-
elnök is. Arról is hírt ad, hogy az ország más városaiban
is voltak tüntetések, mert „bár Románia 2007 óta tagja
az Európai Uniónak, az igazságügyi rendszer az Euró-
pai Bizottság speciális monitorozása alá esik, amely,
bár elismeri, hogy a magisztrátusok tettek erőfeszítése-
ket a korrupció elleni harcban, úgy véli, a politikusok
törvényekkel próbálják megakadályozni ezt”. 

A DPA német hírügynökség arról tudósít, hogy az
elnök csatlakozott a tüntetőkhöz, mert a kormánykoalí-
ció úgy akarja megváltoztatni a törvényt, hogy a 200
ezer lejnél kevesebb kárt okozó hivatali visszaélés ne le-
gyen büntetendő, így akarják védeni Dragneát. 

Nem csatlakozunk a „megmondók” csapatához. Nem
kívánjuk minősíteni az államelnök gesztusát sem, aki,
köztudott, a választások óta egyetlen alkalmat sem hagy
ki, hogy akadályozza az új hatalom munkáját. Annyit
azonban mindenki tud, hogy az általa és mások által is
oly sokat idézett alkotmány értelmében az államfő fel-
adata nem az, hogy törvénytelen utcai tüntetéseken ve-
gyen részt, és főleg nem az, hogy az éppen aktuális
hatalom ellen uszítson. A politikai egyensúly biztosítéka
kellene legyen. Úgy tűnik azonban, hogy nem tud vagy
nem akar tudomást venni erről. 

Uszítás a demokratikus
eszmékért?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Továbbra sincs kijelölt időpont Angela Merkel német
kancellár és Donald Trump amerikai elnök első ta-
lálkozójára, és a berlini vezetés nem értékeli az eu-
rópai uniós tagországok közötti versengésként,
hogy Theresa May brit kormányfőt már a héten fo-
gadja az új amerikai elnök – mondta hétfőn Berlin-
ben a német kormány szóvivője.

Steffen Seibert tájékoztatóján kiemelte, hogy Washington
és London mindig is különösen szoros kapcsolatokat ápolt, és
csak ennek tulajdonítható, hogy az EU-s tagállamok vezetői
közül elsőként – pénteken – a brit miniszterelnök keresi fel
Donald Trumpot.

Az EU-ban nincs semmiféle „versengés” a találkozásért az
új amerikai elnökkel – húzta alá a szóvivő.

Angela Merkel és Donald Trump első találkozójával kap-
csolatban nincs új fejlemény – tette hozzá Steffen Seibert,
megjegyezve, hogy „mindennek megvan a maga ideje”.

A berlini vezetés már minden lehetséges kapcsolatot kiala-
kított, amelyet az új washingtoni kormányzattal a jelenlegi,
még formálódó állapotában ki lehetett alakítani, és ezek a kap-
csolatok egyre inkább megszilárdulnak – mondta a kormány-
szóvivő.

A külügyminisztérium szóvivője, Martin Schäfer hozzátette,
hogy az uniós tagországoknak világossá kell tenniük a Trump-
kormány számára, hogy milyen értékeket képviselnek, és mi-
lyen meggyőződések és érdekek vezérelik őket.

Az EU-nak fel kell készülnie arra, hogy egységesen és meg-

felelően reagáljon a bizonytalan jövő kihívásaira – mondta a
szóvivő azzal kapcsolatban, hogy Frank-Walter Steinmeier
külügyminiszter egy hét végén megjelent írásában hangsú-
lyozta, hogy Donald Trump hatalomra lépése a 20. századi
nemzetközi rendszer végét és egy új, zavaros korszak kezdetét
jelenti.

Németországban a politikai kapcsolatok mellett a világgaz-
dasági rendszer lehetséges átalakulása, és mindenekelőtt a
német-amerikai gazdasági kapcsolatok változásának lehető-
sége okoz aggodalmat Donald Trump hatalomra kerülésével
kapcsolatban. A sajtóban az utóbbi napokban gyakran idéznek
egy 1990-es lapinterjúból, amelyben Donald Trump sürgette,
hogy az amerikai ipart védjék vámokkal a német és a japán
konkurenciától.

Donald Trump meggyőződése több mint negyedszázad alatt
nem változott, ezt jelzi a beiktatása előtti napokban a The
Times című brit és a Bild című német lapnak adott interjú is,
amelyben kilátásba helyezte, hogy 35 százalékos védővámmal
sújtják a német autóipart.

Az ügy azért fontos Németországnak, mert gazdaságának
fő húzóágazata az exportra építő ipar, és az Egyesült Államok
az első számú gazdasági partnere. A legutóbbi adatok szerint
2015-ben mintegy 114 milliárd eurót tett ki az Egyesült Álla-
mokba irányuló német export, a behozatal pedig ennek alig a
fele, 60 milliárd euró volt. Ezt az egyoldalúságot – a német
külkereskedelmi mérleg erőteljes többletét – már az Obama-
kormányzat is aggályosnak tartotta. (MTI)

Továbbra sincs időpont 
az első Merkel–Trump találkozóra

Stabil a Veronából legutóbb hazavitt sérült állapota
– jelentette be a budapesti Honvédkórház orvos
igazgatója hétfőn sajtótájékoztatón.

Tamás Róbert közölte: a buszbaleset hétfőn hazavitt sérültje
koponya- és végtagsérüléseket szenvedett, ám állapota stabil,
egyelőre műtét szükségessége nem merült fel.

Ónodi-Szűcs Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának egészségügyért felelős államtitkára emlékeztetett: már
hazaszállították a buszbaleset négy sérültjét – három embert
még vasárnap repülőgéppel –, így minden olyan sérült, aki
szállítható állapotban volt, megérkezett Magyarországra. Re-
ménykednek abban, hogy a még Veronában kezelt két súlyos
sérült is minél hamarabb szállítható állapotba kerül – mondta
az államtitkár, aki kérdésre válaszolva elmondta, hogy a sé-
rültek a baleset egészére nem emlékeznek, csupán részletekre.

Tamás Róbert orvos igazgató közölte, hogy a még vasárnap
hazaszállított három sérült közül kettőt égési sebekkel kezel-
nek, egy sérült esetében pedig törés
miatt sebészeti beavatkozást tervez-
nek.

Annyit árult el, hogy a kórházban
kezeltek valamennyien 30 és 60 év
közötti felnőttek, és a fizikai sérülé-
sek mellett pszichiátriai és pszicho-
lógiai ellátást is kapnak.

Hozzátette, hogy a még Olaszor-
szágban kezelt két beteg állapota sú-
lyos és válságos, továbbá a
buszbaleset egyik áldozata könnyű
sérülésekkel, járóbetegként kereste
fel a kórházat.

Péntek éjjel az olaszországi Ve-
rona közelében balesetet szenvedett
egy magyar fiatalokat szállító busz,
tizenhatan meghaltak, huszonhatan
megsérültek. A buszon többségében
a budapesti Szinyei Merse Pál Gim-
názium tanulói, volt diákok, tanárok
és egyikük családja utazott.

Tegnap, a kormány által a baleset

áldozatainak emlékére elrendelt nemzeti gyásznapon Buda-
pesten, a Flórián téren található közlekedési balesetben el-
hunytak emlékművénél tartottak megemlékezést. 

Ugyancsak tegnap gázszivárgást észleltek a Veronánál bal-
esetet szenvedő magyar busz áldozatainak iskolájánál, a bu-
dapesti Szinyei Merse Pál Gimnáziumnál – erősítette meg
hétfő délután a FŐGÁZ. Sajtóhírek szerint az iskola bejárata
alatt levő gázcső miatt az annak vonalán lerakott mécseseket
eloltják vagy áthelyezik. A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. az
MTI megkeresésére azt írta: munkatársaik napi tervszerű el-
lenőrzési feladataik során észlelték a gázszivárgást a budapesti
Szinyei Merse Pál Gimnáziumot is ellátó leágazó vezeték
nyomvonalán, illetve az épület falsíkjában is mértek gázkon-
centrációt. A vállalat közölte, a legnagyobb tiszteletadás mel-
lett és a lehető legrövidebb időn belül befejezi a szivárgás
elhárítását annak érdekében, hogy zavartalan legyen a meg-
emlékezés a buszbaleset áldozataira. (MTI)

Stabil a Veronából legutóbb hazavitt 
sérült állapota

Meghaladja a bruttó hazai termék (GDP) két száza-
lékát a nemzetvédelmi minisztérium (MAPN) ez
évre előirányzott összköltségvetése a pártok közötti
politikai megállapodásnak megfelelően – közölte
hétfőn a tárca sajtóirodája.

A minisztérium arra reagált, hogy az ellenzéki sajtó válasz-
tási ígéretei és a védelmi kiadásokról szóló nemzeti konszen-
zus megsértésével vádolta a szociálliberális kormányt, amely
hétfőn ismertette a 2017-es állami költségvetési tervezet rész-
leteit. Románia tavaly a GDP csaknem másfél százalékát for-
dította védelmi kiadásokra. Ehhez képest az idei tervezetben
a védelmi minisztériumnak 11 milliárd lejes  költségvetést irá-
nyoztak elő, ami a GDP 1,35 százalékát teszi ki.

A MAPN közleménye szerint azonban a parlamenti meg-
erősítésre váró büdzsé tervezete ezenfelül 7,6 milliárd lejnyi
hitel felvételét is engedélyezi annak a programnak az elindí-
tására, amely a hadsereg felszerelésének fejlesztését tűzi ki

célul. A két költségvetési tétel együttesen a GDP 2,18 száza-
lékát teszi ki, lehetővé téve a korszerű, az együttműködési fel-
tételeknek megfelelő harci eszközök beszerzését és Románia
vállalt nemzetközi kötelezettségeinek teljesítését – mutat rá a
kommüniké.

Klaus Johannis államfő kezdeményezésére a parlamenti
pártok 2015 januárjában aláírt politikai egyezményükben kö-
zösen vállaltak kötelezettséget arra, hogy Románia – a NATO-
csatlakozáskor vállalt kötelezettségeinek megfelelően – a
GDP legalább két százalékára növeli 2017-ig védelmi kiadá-
sait, és ezt a szintet a következő tíz évben is megtartja, füg-
getlenül attól, hogy mely politikai erő kerül hatalomra.

A tavaly december 11-i választásokat követően csak az új
év első napjaiban lépett hivatalba az új kormány, amely január
végére ígérte, hogy a parlament elé terjeszti elfogadtatásra az
idei központi költségvetés tervezetét. (MTI)

Románia a GDP több mint két százalékát költi idén
védelemre

Fotó: MTI/ Balogh Zoltán



Egy hónap leforgása alatt két
olyan kedves, szép, mosolygó hölgy
életét oltották ki gyilkos kezek, akik
karnyújtásnyira laknak tőlem. Szót-
lanul állok a veronai buszbaleset-
ben elhunyt gyerekek szüleinek
fájdalma előtt, hisz meggyőződé-
sem, hogy nincs ahhoz fogható, ha
gyermekét veszíti el a szülő. A fővá-
rosi szórakozóhelyen kitört újabb
tűzeset is együttérzéssel és aggoda-
lommal tölt el. Hatványozottan
érezzük át azonban azoknak a szü-
lőknek a kimondhatatlan fájdalmát,
akiknek a széltől is féltve óvott gyer-
meke életét előre megfontoltan olt-
ják ki gyilkosok. Itt már nincs szó
véletlenről, a tettesek előre kiterve-
lik és aljas módon véghez viszik
galád cselekedetüket, amit szemé-
lyes bosszúvágy vezérel. A hírforrá-
sok mindkét esetben arról szólnak,
hogy az áldozat „kedvese”, „szere-
tője” volt az életét kioltó egyén.
Pedig nem kell észlénynek lenni
ahhoz, hogy a híreket továbbítók
megszűrjék az információt és kita-
lálják, aki gyilkosságot tervel és
végrehajtja, az nem lehet sem ked-
vese, sem szeretője az áldozatnak.
Az csak egy gonosztevő, következés-
képpen a jelző megfogalmazása is
ahhoz kellene idomuljon.

Orsolya Erzsébet és Emma
Emese (Totty). 32 és 28 éves életvi-
dám nők voltak, akiknek sorsa
akkor pecsételődött meg, amikor

gonoszsággal átitatott lelkületű,
önző egyének kerültek közelükbe,
akik számára mások élete, szenve-
dése jelentéktelen. Decemberben,
amikor Orsolya Erzsébet meggyil-
kolásának hírével szembesültünk, és
most is az forog az agyamban, hogy
bárkivel, bármikor előfordulhat ha-
sonló szörnyűség. Akár az én lá-
nyom is lehetett volna, ismételgetem
minden reggel Orsolya kiskocsija
mellett elhaladva, mióta élettelen
teste előkerült. 

Most újra szívbemarkoló fájda-
lommal érzek együtt a szülőkkel. A
28 éves hölgy számomra nem csak
egy pultoslány, hisz pici korától lát-
hattam, együtt szórakoztak, játsza-
doztak a környék gyermekeivel,
fiataljaival, egy időre kiesett látókö-
römből, majd picinyét sétáltó gyö-
nyörű kismamaként láttam viszont.
Négy órával a gyilkos golyó becsa-
pódása előtt profilképet cserélt a
Facebook közösségi oldalán. Vonzó,
bájos nő volt. A háttérképen gyö-
nyörű, kék szemű kisbabája. Emma
Emese (Totty) zaklatás és testi sér-
tés vádjával múlt héten feljelentést
tett, és távoltartási kérelmet adott
le. Saját és kislánya testi épségét
féltette. 

A feljelentések valahol bizonyára
még megvannak. Ő azonban már
nincs az élők között. És nincs az a
részvétnyilvánítás sem, ami enyhí-
tené a szülői fájdalmat.
Emma/Emese és Orsolya Erzsébet,
nyugodjatok békében! 

A Maros Megyei Tanács ja-
nuár 16-i ülésén döntött
arról, hogy dr. Stekbauer
Andrea Melindát nevezi ki a
Maros Megyei Szociális Ellá-
tási és Gyermekvédelmi
Igazgatóság élére. A vezér-
igazgatói tisztséget ideigle-
nesen, legkésőbb hat
hónapig tölti be, mindaddig,
amíg a végleges tisztségre
versenyvizsgát ír ki a tanács.
Az újonnan kinevezett igaz-
gatót e fontos intézmény át-
vételéről, a tervekről
kérdeztük. 

– Január 16-ától vettem át a
tisztséget dr. Schmidt Loránd lekö-
szönő igazgatótól. 2004 óta dolgo-
zom az intézményben, 2013-ig a
felnőttek egészségi állapotát, il-
letve rokkantsági fokát megálla-
pító bizottság elnöke voltam.
2013-ban, amikor változott a tör-
vény, s az elnök nem lehetett köz-
tisztviselő, átadtam a stafétát
Berekméri Mária doktornőnek, aki
szintén a rendszerben dolgozik, a
sárpataki otthont vezeti, ő lett a ko-
misszió elnöke. 2008-tól párhuza-
mosan töltöttem be a nyilvántartási
és a szociális juttatások kifizetési
osztályának vezetői tisztségét. Ez
az osztály követi a fogyatékos sze-
mélyeket, akiknek dossziét állítot-
tak össze, s akik bizonyos
juttatásokban részesülnek. Ezeket
a jogokat mi biztosítjuk, gyerekek-
nek és felnőtteknek egyaránt.
Lévén, hogy Schmidt vezérigaz-
gató tavaly decemberben úgy dön-
tött, hogy lemond a tisztségéről,
engem javasolt ideiglenes vezér-
igazgatónak, mindaddig, amíg
megszervezik a versenyvizsgát.

– Megpályázza ön ezt a tisztséget?
– Akkor fogom ezt eldönteni,

amikor meghirdetik a versenyvizs-

gát. Sok minden közrejátszik a
döntésem meghozatalában. 

– A szociális és gyermekvédelmi
igazgatóság nagyon fontos tár-
sadalmi és szociális szerepet tölt
be. Jó lenne felvázolni az itt
folyó szerteágazó tevékenységet.
Mi az, amire nagyobb hangsúlyt
kell fektetni az elkövetkezőkben? 
– Gondolom, nem újdonság az

olvasó számára, mivel is foglalko-
zik ez az igazgatóság. Dr. Schmidt
Loránd igazgató nagyon sokszor
nyilatkozott a sajtónak, biztos va-
gyok benne, hogy az olvasók tájé-
kozottak. Nagyjából felvázolva, az
igazgatóságon belül a gyermekvé-
delemmel és a felnőtt fogyatéko-
sokkal foglalkozó ügyosztályok
működnek, illetve a gazdasági
ügyekkel, a jogi ügyekkel foglal-
kozó osztály. Az igazgatóság szer-
kezeti felépítése áttekinthető a
honlapon, ez nyilvános. 

– Maros megyében hány gyerek
van állami gondozásban? 
– Megyénkben közel 1700 gye-

rek van a rendszerben, de ide tar-
toznak a civil szervezetek által a
családi típusú házakban nevelt
gyermekek is. A megyében 233 hi-
vatásos nevelőszülő dolgozik,
akiknél 426 gyermeket helyeztünk
el. Sajnos közülük 38-an fogyaté-
kosak. 

– Hány fogyatékkal élő személyt
tartanak nyilván a megyében?
– Maros megyében körülbelül

17 ezer fogyatékost (gyereket és
felnőttet) tartunk nyilván. A felnőt-
teket ápoló kórházotthonokban
1134 gondozott él, beleértve az al-
sóidecsi otthont is, ahol 63 sze-
mélyt gondoznak. Sajnos, Maros
megye lakossága nagyon elörege-
dett, sok idős, beteg ember saját
erejéből nem tudja ellátni magát, s
kiszolgáltatott helyzetében segít-
ségre szorul. Nagy igény volna az
öregotthonok kapacitásának növe-
lésére, amire egyelőre nincs lehe-
tőség. Jelenleg 93 idős személy
van várólistán. 

– Hogyan látja, a tevékenység
jobbá tétele érdekében kell-e újí-
tásokat bevezetni az igazgatóság
munkájába? 
– Elsődleges feladatunk az itt

működő ügyosztályok, a szolgálta-
tások jó működtetése, ehhez a költ-
ségvetés mielőbbi elfogadására
van szükség. A költségvetésre vo-
natkozó javaslatainkat, amelyet a
vezetőtanácsban megvitatnak,
majd megszavaznak, benyújtjuk a
megyei tanácshoz. Azután születik
meg a költségvetésünk, amiből
egész évben gazdálkodunk. 

– Hogy állnak a munkaerővel?
– Az igazgatóság személyzeti

szerkezeti felépítésében 2038 állás
szerepel, ebből 629 üres. Ezek egy
része betölthető, törvényes keretek
között meghirdethető, és sorra meg
is hirdetjük a versenyvizsgákat. 

– Hogy állnak a szakemberekkel:
orvosokkal, pszichológusokkal,
szakápolókkal? 
– Több szakemberre volna szük-

ség. A lehetőségekhez mérten pró-
báljuk pótolni a hiányt, persze a
törvényes kereteken belül –
mondta dr. Stekbauer Andrea, aki-
nek jó munkát, sikereket kívánunk
az intézmény élén.

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Ki védi meg a lányainkat?

Huszonnyolc éves nőt lőtt le
és megsebesített egy férfit is
vasárnap este Marosvásárhe-
lyen, az Egyesülés negyed Lo-
ren’s bárjában egy férfi.

A nőt súlyos állapotban szállítot-
ták kórházba, ahol belehalt sérülé-
seibe. A meglőtt férfit lábán
sebesítette meg az elkövető. A nő a
bár alkalmazottja volt, a meglőtt
férfi pedig egy vendég. A 30 éves
elkövető ellen, aki állítólag félté-
kenységből adta le a halálos lövése-
ket, lopás miatt is folyt bűnügyi
eljárás. A szemtanúk szerint az el-
követő két lövést adott le, majd
futva menekült a tett helyszínéről, a
fegyvert egy kerítés mögé dobta, a
rendfenntartók azonban rövid időn
belül elfogták. A tettes engedély
nélkül birtokolt vadászfegyvert
használt.

Valentin Gândilă ügyészségi szó-
vivő megerősítette az ismerősök
vallomásait, miszerint múlt szerdán
ügyvédhez fordult az áldozat, a volt
élettárs távoltartási végzését kérve.
„Egy héttel ezelőtt az áldozat a 112-
es segélyhívó számon kért segítsé-

get, mi felvázoltuk a járható utakat:
távoltartási végzés megszerzése
vagy anyaotthonban való ideiglenes
elhelyezés. A Maros Megyei
Rendőr-felügyelőségen a tettes ne-
vére fenyegetés, testi sértés és
egyéb bűncselekmények miatt bűn-
ügyi dossziét állítottak össze, ame-
lyet a marosvásárhelyi bírósági
ügyészséghez továbbítottak” – tájé-
koztatott a megyei rendőrség szóvi-
vője. 

Múlt héten a szomszédok is tanúi
voltak a gyanúsított agresszivitásá-
nak, amint haját cibálta és öklével
ütlegelte az áldozatot, aki ezt köve-
tően fordult ügyvédhez. A törvény
értelmében, rendkívüli esetekben a
bíróság azonnali hatállyal életbe
lépő távoltartási végzést adhat ki.
Egyébként pár napig elhúzódhat,
míg elkészül a bírósági ügyirat. Az
elfogott gyanúsítottat harmincnapos
előzetes letartóztatási javaslattal ál-
lítják bíróság elé többrendbéli bűn-
tény elkövetése miatt, melyek közül
a legsúlyosabb az előre megfontolt,
minősített emberölés vádja. 
(pálosy)

Újabb gyilkosság Marosvásárhelyen
Vadászfegyverrel lőtt a tettes

Liviu Dragnea, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) elnöke „bá-
nyászjárásnak” nevezte a
szociálliberális kormány köz-
kegyelmi tervezete elleni va-
sárnapi tüntetéseket, és úgy
értékelte, hogy Klaus Johan-
nis államfő törvénytelenül
járt el, amikor „az alkotmá-
nyos rend, a kormány és a
decemberi 11-én kinyilvání-
tott népakarat” elleni enge-
dély nélküli demonstráció
élére állt.

Vasárnap országszerte tüntetők
tízezrei vonultak utcára a kormány
közkegyelmi tervezete és a büntető
törvénykönyv módosítása ellen til-
takozva, mivel úgy vélik, a szoci-
álliberális kormánytöbbség nem a
börtönök túlzsúfoltságán akar eny-
híteni, hanem korrupt politikusai-
nak akar mentőövet dobni. A
bukaresti tüntetők között a terveze-
teket nyíltan bíráló Klaus Johannis
államfő is megjelent. Mint mondta,
azért, mert elfogadhatatlannak
tartja, hogy a bűnvádi eljárás alatt
álló politikusok „klikkje” a jogsza-
bályok módosításával mossa tisz-
tára magát, és gyengíteni próbálja
a jogállamiságot.

Liviu Dragnea Facebook-be-
jegyzésében használt kifejezésével
azokra az 1990-es évekbeli erősza-
kos cselekményekre utalt, amikor
az 1990-es években a Zsil-völgyi
szénbányászok ezrei verték szét
Bukarestet, hogy „megvédjék” Ion
Iliescu akkori államfő – a PSD ké-
sőbbi alapító elnöke – hatalmát,
vagy hogy (az 1990-es évek végén)

botokkal és csákányokkal kénysze-
rítsék akaratukat az akkori jobbol-
dali kormányra.

„Ez egy államcsíny kezdete. Jo-
hannis elnök, Băsescu volt elnök-
höz hasonlóan, bilincsbe akarja
verni a demokratikusan megvá-
lasztott hatalmat. Azt akarja, hogy
Romániát továbbra is demokrati-
kus felhatalmazás nélküli intézmé-
nyek vezessék a megfélemlítésre
alapozva, és a románok egy meg
nem választott hatalom foglyai ma-
radjanak” – írta a PSD elnöke.

A tüntetés kapcsán Dacian 
Cioloş volt miniszterelnök is nyi-
latkozott. Kijelentette, a vasárnapi
tüntetőket nem autóbuszokkal hoz-
ták, hanem eszméik vezérelték ki
az utcára, „amelyek sokkal erősebb
indítékok”. 

A demonstrációkat biztosító
csendőrség szerint sehol nem tör-
tént rendbontás, a Román Hírszerző
Szolgálat (SRI) pedig közlemény-
ben tiltakozott azok ellen a „rágal-
mak” ellen, melyek szerint a
titkosszolgálat részt vett volna a va-
sárnapi tüntetések megszervezésé-
ben. „Határozottan elutasítunk
minden olyan próbálkozást, amely
arra irányul, hogy politikai vitákba,
tiltakozásszervezésekbe vagy egyéb
olyan kezdeményezésekbe keverje
a SRI-t, amelyek nem tartoznak a
szolgálat törvény szabta hatáskö-
rébe. Rágalmazóaknak tartjuk eze-
ket a kijelentéseket, amelyek célja
befolyásolni a demokratikus kor-
mányzati rendszer alapvető intéz-
ményeit. A SRI továbbra is
elkötelezett az egyenlő távolságtar-

tás, a politikai semlegesség, illetve
küldetésének a törvény szigorú be-
tartásával való teljesítése mellett” –
áll a szolgálat vasárnap este kiadott
közleményében.
Az igazságügyi miniszter 
lemondását kéri a PNL

A kormánynak vissza kell von-
nia a közkegyelmi, illetve a bün-
tető törvénykönyv módosítását
célzó rendelettervezeteit, Florin
Iordache igazságügyi miniszternek
pedig le kellene mondania – írta
közleményében a Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) ügyvivő elnöke, 
Raluca Turcan. A PNL ideiglenes
elnöke hangsúlyozta, alakulata fel-
vállalja, hogy összhangba hozza a
büntető törvénykezést az Alkot-
mánybíróság döntéseivel, de úgy,
hogy előtte egyeztet az ügyészek
és bírák, illetve a civil társadalom
képviselőivel. „A PSD–ALDE ko-
alíció semmit nem old meg ezzel a
felelőtlen hozzáállással, csak fo-
kozza mindazoknak a felháborodá-
sát, akik világos üzenetet
közvetítettek: a törvény arra való,
hogy betartsák, nem hogy megke-
rüljék. Minden demokratikus társa-
dalom a törvények betartására
épül, nem pedig ezek megkerülé-
sére, a politikai kiváltságosoknak a
felelősségre vonás alól való men-
tesítésére. A PNL továbbra is eluta-
sít a közkegyelemben részesítésre
vonatkozó bárminemű kezdemé-
nyezést, arra az érvre hivatkozva,
hogy ez nem oldaná meg a bünte-
tés-végrehajtási intézetekben fel-
merült gondokat” – írta a PNL
ügyvivő elnöke. (MTI/Agerpres)

Dragnea: bányászjárás és államcsíny 
kezdete a vasárnapi tüntetés

Mezey Sarolta

Szer Pálosy Piroska

Új vezérigazgató a szociális- és gyermekvédelem élén
Hat hónapig tart az ideiglenesség 



Fotó: Both Gyula

Bizonyára sok gyermek zárta
szívébe az elmúlt pár év alatt a
Székelyföldi Legendárium hő-
seit, történeteit, sokan lapozgat-
ták a kötetet, böngészték a
térképet, játszták újra meg újra
a társasjátékot. A székelyudvar-
helyi alkotócsapat – szokásához
híven – 2017-et is rengeteg új
ötlettel és folyamatban levő
munkával kezdi. Számukra az
idei esztendő első „termése” a
hamarosan kiadandó Szent
László Kárpát-medencei Legen-
dáriuma lesz, amelyről Fazakas
Szabolccsal, a szerteágazó Le-
gendárium-projekt ötletgazdájá-
val, elindítójával beszélgettünk.

– Szent László-év van az idén.
Gondolom, nem véletlen egy-
beesés, hogy éppen most ké-
szül el új kiadványotok.
– Már tavalyelőtt nekifog-

tunk ennek a munkának, és
amint a nyáron tudomásunkra
jutott, hogy 2017 Szent László-
év lesz, felgyorsítottuk a könyv
szerkesztését, a térkép összeál-
lítását. A Kárpát-medence Szent
László-legendáit tartalmazó
gyűjtemény jelenleg grafikai
szerkesztés alatt áll, és várha-
tóan februárban jelenik meg. 

– Mit tartottatok leginkább
szem előtt a könyv szerkesz-
tése során?
– Azt, hogy átfogó képet ad-

junk a köztudatban talán legerő-
teljesebben jelen levő szentünk
legendaköréről. A kiadvány
földrajzi helyszínekhez kötő-
dően mutatja be az egyes térsé-
gek Szent László-legendáit,
beleértve többek közt a Kárpát-
medencei templomok falain áb-
rázolt leányrabló kun történetét
is. Az anyaggyűjtés során érde-
kes tapasztalat volt, hogy ezt a
legendát mindenütt másként áb-
rázolták, így rengeteg változata
maradt fenn. A könyvben
ugyanakkor feltérképeztük a
Szent László nevét viselő összes
települést, amelyeket be is mu-
tatunk, a hozzájuk kapcsolódó
legendákkal együtt. Ezenkívül
megjelenítjük a templomokban
fennmaradt, Szent Lászlóhoz
kötődő tárgyi emlékeket, mint
például a freskókat és szobro-
kat.

– Kik segítettek a legendakör
feltérképezésében? 

– Számos történész és nép-
rajzi szakember is közreműkö-
dött ebben a Kárpát-medence
minden részéből. Partnerünk
volt többek közt Jánó Mihály
művészettörténész, aki a fres-
kókkal kapcsolatos ismeret-
anyagot ellenőrizte, illetve
Vetési László református püs-
pöki referens is segítette mun-
kánkat. A könyv elkészítéséhez
felhasználtuk a témában fellel-
hető szakirodalmat is. A könyv
szövegét Gyöngyössy János tör-
ténész-grafikus állította össze, ő
és Kovács Zsigmond készítette
el azt a térképet is, amelyen a
Szent Lászlóhoz kapcsolódó te-
lepülések, emlékek mind meg-
jelennek. Munkánkat a Bethlen
Gábor Alap támogatta.

– Kikhez szól elsősorban a
Szent László Kárpát-meden-
cei Legendáriuma?
– Főként a gyermekekhez.

Éppen ezért a könyv gerincét is
egy mesebeli jelenet képezi:
Zete találkozik Szőrmanóval
(aki a grafikusunk karikatúrája),
és ő vezeti be a székely kisle-
gényt a Szent László-legendák
világába, ő vezeti végig a Kár-
pát-medence érintett települé-
sein, és ő szolgáltatja a
történelmi adatokat is. Zete és
Szőrmanó történetét Muszka
Sándor író-költő írta. A kötetet
az én ötletem alapján Nagy
Koppány Zsolt szerkesztette. Az
illusztrációkat Gyöngyössy
János készíti, megjelenítve a
fennmaradt freskókat, néhol ki-
egészítve azokat a mai tudomá-
nyos ismeretek szerint. A rajzok
dinamikusak, a gyerekek szá-
mára élvezhetők lesznek.

– Mikor ismerheti meg köze-
lebbről a marosvásárhelyi kö-
zönség az új Legendáriumot?
– A könyvet februárban ter-

vezzük bemutatni, és nyitottak
vagyunk a marosvásárhelyi
meghívásokra is. A marosvásár-
helyiek számára egyébként a
nyáron megnyíló Mini Erdély
Parkban is tartogatunk érdekes-
séget: látható lesz majd a vásár-
helyi zenélő kút, amely zenélni
is fog.

A Mini Erdély Parkra egy kö-
vetkező beszélgetésben vissza-
térünk.

A marosvásárhelyi Marx József
Fotóklub több évtizede jelentős
szerepet vállal a város fotómű-
vészeti életének a megszerve-
zésében. Nemcsak a klubtagok,
hanem kapcsolataikon keresz-
tül más megyebeli, sőt külföldi
művészek meghívásával is szá-
mos tárlaton vettek részt a
tagok. Nemrég Both Gyula, a
klub elnöke összesítette a tava-
lyi tevékenységet, előrevetítve
az idei terveket is. 

A fotóklub évi első kiállítása a ha-
gyományossá vált téli tárlat, amelyen
a tagoknak az előző évben készült
legjobb képeit állítják ki. A tárlat ja-
nuár 26-án, csütörtökön 18 órakor
nyílik a Bernády Ház emeleti kiállí-
tótermében. Az idén is, mint tavaly,
két kiállítóterem áll a fotósok rendel-
kezésére. A várban levő Szűcsök bás-
tyájába költözött ideiglenesen a klub,
itt is hangulatos teret alakítottak ki.
Visszatekintve a múlt évre, igen gaz-
dag kínálattal álltak a vizuális művé-
szetek iránt érdeklődők elé a
klubtagok. A már említett téli tárlatot
követően Craiován is bemutatkozhat-
tak, februárban pedig székelyföldi
farsangi szokásokról mutattak be ké-
peket. Érdekes volt az arab világot
bemutató tárlat is, amelyre a klub hat
tagja vitte el fotóit, amelyek többek
között Egyiptomban, Marokkóban,
Tunéziában készültek. 

Márciusban, a Maros Művész-
együttes székhelyének előcsarnoká-
ban, az együttes tematikus
programjához csatlakozva, a nők
nemzetközi napja tiszteletére a szeb-
bik nemről készült felvételek kerültek
a falakra: az életképektől a portrékon
keresztül az aktfotókig. Több klub-
tagnak egyéni tárlata is volt. Márci-
usban Both Gyula Kuba egzotikus
világába kalauzolta el az érdeklődő-
ket. Áprilisban a marosvásárhelyi Bo-

lyai téri unitárius egyházközség Dersi
János termében, húsvéthoz köze-
ledve, Kucsera Jenő Keresztút címen
állította ki fotósorozatát. Nem sokkal
ezután a Bernády Házban a Magyar
Fotóművészek Világszövetsége tárla-
tán Török Gáspár átvette az életmű-
díjat. Májusban – az ideiglenes
székházba költözést követően, a 
házigazdák felkérésére – a vár Szű-
csök bástyájában Marosvásárhely
tegnap és ma címmel két évvel ez-
előtt és a tárlat előtt a megyeszék-
helyről készült fotókat mutattak be. 

A fotóklub aktívan részt vesz a
város kulturális életében és más szer-
vezetek rendezvényein. Így vissza-
térő vendégként jelen van a civil
vásáron, a Múzeumok Éjszakáján,
ahol a tavaly Emberek, tájak és szo-
kások címmel igen sikeres etnográfiai
témájú anyagot mutatott be. A nyár is
igen gazdag volt. A Hargita Megyei
Kulturális Központ meghívására szé-
kelyföldi cigánytelepeket kerestek fel
a fotósok, az itt készült fényképeket
a Maros Művészegyüttes zenekará-
nak kíséretében a Bernády Házban ál-
lították ki. Júliusban a klub néhány
tagja Pürkerecen részt vett a barca-
sági csángók találkozóján, ahonnan
gazdag képanyaggal tértek vissza.
Ezenkívül volt fotótábor Varságon
(augusztus), Széken (szeptember), a
mócvidéken (október) – ez utóbbi
anyagát az idén láthatjuk. Both Gyula
Látás és láttatás címmel a Székely-
földi Napok keretében egyéni nép-
rajzi jellegű kiállítását mutatta be a
Kultúrpalota előcsarnokában. Több, a
fotográfiát oktató műhelymunkát, tá-
bort is szervezett a klub. Októberben,
az Őszi fesztiválon a várban kiállítás
volt, emellett gyerekek ingyenes ok-
tatáson vehettek részt. A Diákházzal
közösen egyetemistáknak volt fotótá-
bor Szovátán. Novemberben Seges-
váron festészeti és fotótábor volt több
mint 50 gyerek részvételével. A tagok
jól szerepeltek a nagyváradi, craiovai,
csíkszeredai, sepsiszentgyörgyi klu-

bok által szervezett vendégkiállításo-
kon. Nemzetközi szinten mások mel-
lett Tordai Ede, Nagy Botond, Fülöp
Jenő, Both Gyula képei nyerték el a
különböző tárlatok zsűrijének elisme-
rését. 

Külön kiemelendő, hogy a tavaly
A fotográfia fejlődése Marosvásárhe-
lyen, Marosvásárhely fejlődése a fo-
tográfiában címmel fotótörténeti
kiadványt szerkesztett Both Gyula. 

Az idén a Bernády Házban és a
várban szervezendő tárlatok mellett a
klubtagok legnagyobb feladata a hu-
szonhatodik országos biennálé, il-
letve a nyolcadik nemzetközi szalon
megszervezése lesz. 2015-ben több
mint 1500 képet küldtek be a fotósok
a felhívásra. Both Gyula szeretné, ha
az idén nemcsak a Nemzetközi Fotó-
szövetség (FIAP) támogatná a tárla-
tot, hanem a Royal Photo Society
Angliából és az Amerikai Egyesült
Államok Fotószövetsége (PSA) is. Ez
azt is jelenti, hogy az említettek szé-
lesebb körben hirdetik meg a beneve-
zési lehetőséget, így gazdagabb,
színvonalasabb lenne a kínálat, és ter-
mészetesen díjakat ajánlanak fel. Ha
megfelelő támogatás lesz, akkor egy
sokkal gazdagabb fotóalbum készül
majd a kiállított anyagból.

Tavaly hat taggal bővült a Marx
József Fotóklub, köztük a legfiata-
labb 14 éves, aki édesapjával együtt
lépett be. Az idén is lesz székelyföldi
fotóturné, de újra ellátogatnak
Székre, Kalotaszegre is a fotósok. Az
egyéni kiállítók között lesz Bálint
Zsigmond, Kucsera Jenő, Kerekes
Péter Pál, Török Gáspár, aki Buda-
pestre is elviszi alkotásait, március-
ban pedig az 55 éves Both Gyula 55
nagyméretű képpel lepi majd meg a
közönséget. 

A klubelnök azt is tervezi, hogy a
várbeli kiállítótermet több nagymé-
retű képernyővel szerelik fel, ami le-
hetővé teszi majd multimédiás
tárlatok szervezését. Reméli, hogy a
klubot rendszeresen támogató Beth-
len Gábor Alap pozitívan bírálja el a
pályázatot, és akkor talán az idén új
fejezet nyílhat a Marx József Fotó-
klub életében. 

Véget ért egy korszak, bezártak a
vásárhelyi Bányák. Több év után
nincsen többé bányavirágunk, és
bányavakságot sem kaphatunk.
Nagy kár, mert olyan előadások
voltak ezek, amelyekre biztos pont-
ként számíthattunk. Ha vendégünk
jött és a vásárhelyi színházra volt
kíváncsi, ha valamelyik cimboránk
kérdezte, hogy mit érdemes éppen
megnézni a Nemzetiben, akkor
simán rávághattuk: a Bányavirágot
vagy a Bányavakságot (mikor me-
lyik volt épp műsoron). Mert köny-
nyedek voltak, mert nevettettek, de
nem váltak felszínessé – azon drá-

mák és előadások jeles képviselői,
amelyeknél könnyesre röhögtük
magunkat, miközben odabent tud-
tuk, ez nem illendő – mert amit lá-
tunk, az minden pazar helyzet- és
jellemkomikumával, fenomenális
színészi játékával, nagyszerű szó-
fordulatával együtt: tragédia.

A Bányák bezártak, élőben töb-
bet nem láthatjuk Bányai Kelemen
Barna örökké emlékezetes körorvo-
sát és rendőrét, Viola Gábor csehovi
elvágyódású parasztját, Kovács Bo-
tond guvadt szemű Kompótos Illé-
sét, Nagy Dorottya Iringóját,
Ilonkáját és mindenki nagyszerű
alakítását, Sebestyén Aba eme két
sorsfordító rendezését. Tudta ezt a
szakma és tudta a közönség is, mert

a hét végi Bányatemetésen
teljes telt házas publikum
tette tiszteletét a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színházban –
ráadásul annak nagytermé-
ben. A Székely Csaba által írt
Bánya-darabokat eredetileg a
kisteremben adták elő (ott,
intim térben, méternyi közel-
ségre a közönségtől teljesed-
hettek ki igazán), de a nagy
érdeklődés miatt utoljára a
nagyteremben láthattuk őket.
Az említett közelség emiatt
ugyan kevésbé volt érezhető,
de a produkciók ezúttal is ön-
magukért beszéltek, az ismé-
telt átütő sikert és állva
ünneplést nem az előadáste-
metés számlájára írjuk. Sokan
még egyszer eljöttek megnézni ked-
venc előadásaikat, és sokan voltak,
akik most látták őket először. Utób-
biak sajnálták is ezt. 

Szombaton délután 5 és este 8
órától a Bányavakság, vasárnap
ugyanazon időpontokban a Tompa
Miklós Társulat legutóbb kori ön-
magára eszmélésének elindítója, a
színház mai sikeres korszakának és
szakmai elismertségének első pro-
dukciója, a Bánya-darabok első drá-
mája, a Bányavirág volt műsoron.
Az esti előadásokat követően az al-

kotók léptek a nagyterem színpa-
dára, majd Gáspárik Attila vezér-
igazgató szavai után a
Marosvásárhelyi Állami Filharmó-
nia tagjaiból álló Neumarkt Brass
Quintet búcsúztatta az aznapi pro-
dukciót két szép bányászdallal.
Mindez szombat este csúcsosodott
ki, akkor érezte mindenki – mind a
közönség, mind a játszók (akik
közül többen már sajnos elszerződ-
tek innen) –, hogy valami tényleg
véget ért. Két sikerdarab, két, díjat
díjra halmozó, frissességet hozó és

a nagy nevettetés közepette elgon-
dolkoztató produkció került le ob-
jektív okok miatt a műsorrendről.
Két olyan előadás, amelyekről
szombati lapszámunkban – az elő-
adástemetésen ingyen osztogatott
Bánya(vidéki) Naplóban – mi is
megemlékezünk, és amelyek ezen-
túl odabent élnek tovább.  

A Bányák bezártak, mi pedig a
városba költözünk. De emlékük és
lenyomatuk itt maradt – az üres
színpad sötétjében él tovább,
örökre.
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Vajda György

Fotó: Rab Zoltán

Nagy Székely Ildikó

Számvetés a Marx József Fotóklubnál 
Idén lesz biennálé 

Új Legendárium születik
Szent László 

a Kárpát-medencében

A Bányák bezártak
Kaáli Nagy Botond



Míg a legtöbb vidéki települé-
sen egyre apad a gyermeklét-
szám, a marosszentkirályi
tanintézetekben határozott
növekedés észlelhető. 

– A múlt évben községszinten
612 gyermekünk volt, idén össze-
sen 622-en vannak az óvodások és
iskolások – tette elénk Danciu Alin
iskolaigazgató a nyilvántartást. 

Magyar tagozatú óvodás csopor-
tok a községközpontban működnek,
a normál program szerint működő
csoportba 24, a hosszabbítottba 22
kisgyermek jár. A magyar előké-
szítő osztályban 19, az elsőben 18,
a másodikban és a harmadikban 14-
14, a negyedikben 15 diák tanul. A
magyar ötödikesek 16-an, a hatodi-
kosok 14-en, a hetedikesek 13-an, a
nyolcadikosok 12-en vannak. A
felső tagozaton két osztály évek óta
összevonva működik, idén a hetedi-
kesek és a nyolcadikosok tartják
együtt az órákat (a főtantárgyak ki-
vételével). Ha azonban a jövő évre
vonatkozó beiskolázási tervet elfo-
gadják, nem lesz több összevont osz-
tály a marosszentkirályi iskolában. A
diáklétszám ezt lehetővé is teszi – tá-
jékoztatott az intézményvezető.

– Ezek szerint a helybéli szülők
nem viszik be a városba a gyerme-
keiket? – kérdeztük.

– Sokan vásárhelyi iskolákba
íratják a gyermekeiket, de olyan
családok is vannak, akik a mi tan-
intézetünket választják. Ugyanak-
kor a közeli településekről,
Mezőpanitból, Csittszentivánról is
jönnek hozzánk diákok – vette át a
szót Veres Mihály Marcel korábbi
aligazgató. – A polgármesteri hiva-
tal rengeteget támogatott, így sike-
rült az elmúlt két évben felújítani a
tantermek nagy részét, új bútorokat
és két interaktív táblát is beszerez-
tünk, egyet a szentkirályi, a másikat
a náznánfalvi iskolába. Felújítottuk
a tornatermet, a sportpályánk is tö-
kéletesen megfelel a mai igények-
nek. Minden ilyen beruházás növeli
a tanintézeteink vonzerejét. Ugyan-
akkor az is sokat számít, hogy most
már a tanáraink nagy része végleges
kinevezéssel rendelkezik – tette
hozzá Veres Mihai Marcel.

Gál Sándor alpolgármester az is-
kolabővítést is az idei célkitűzések
között említette. A tervek szerint a
sportterem tetőterét fogják beépí-
teni.

– Fontos változás lenne ez az is-
kola életében. Ha megvalósul, ké-
nyelmesen elfér majd itt az önálló
hetedik és nyolcadik osztály – értett
egyet az intézményvezető és a volt
aligazgató.   

Rendszerint projekteken dolgo-
zunk. Jelenleg egy franciaországi
szálloda alsó szintjét kell többek
között elkészítenünk, amely bárt,

étkezőt foglal magába. Ugyanakkor
a szálloda 188 szobája bútorzatát is
mi fogjuk gyártani.

A Decorex Prod 2002-től műkö-
dik, központi székhelye Marosvá-
sárhelyen van. Kezdetben főleg
tervezéssel, illetve munkaközvetí-

téssel, lakberendezéssel foglalkoz-
tak. A nagy változás 2013-ban kö-
vetkezett be, amikor a cég
megvásárolta egy csődbe ment
francia vállalkozás teljes berende-

zését és termékmo-
delljeit. Ezt
követően indították
be az udvarfalvi
termelőegységet.

– A szóban forgó
francia cég a ver-
sailles-i palota fel-
újításában is részt
vett. Antik stílusú
modelljeik voltak.
Mi is igyekeztünk
követni ezt a stílust,
de az európai pia-
con ma már inkább
a modernebb for-
mákra van igény –

mondta a cégvezető.
Elkelne még tíz munkás 

– Kizárólag exportra termelnek?
– kérdeztük Gyulai Attilát.

– Igen, a romániai piac ugyanis
nincs felkészülve a minőségi
munka megfizetésére. A minőséget

persze elvárják, de sokallják azt az
árat, aminek a külföldi megrendelő
a kétszeresét is megadja. Az európai
munkálatoknál a csapatunk kiszáll
a helyszínre, és a beszereléseket is
elvégzi, ha viszont az óceánon túl-
ról jön a felkérés, akkor csak a gyár-
tást vállaljuk, majd felcsomagoljuk
és elküldjük a kész termékeket.
Van, hogy három-négy hétig 
utaznak termékeink.

– Milyen fával dolgoznak?
– Többfélével, a tölgy és a bükk

mellett például amerikai dióval, il-
letve más egzotikus fajtákkal is. A
nyersanyagot egy kolozsvári cég
szállítja be. Amit nem tudunk idő-
ben beszerezni, azt megvesszük
külföldről. Megéri, így ugyanis je-
lentősen lerövidítjük a várakozási
időt. Szűk határidőknél ez igen fon-
tos. 

– Bővítették-e az utóbbi években
a berendezést?
– A tavaly egy lakkozóberende-

zést vásároltunk, idén új gépeket,
egyebek mellett egy CNC megmun-
káló felszerelést szeretnénk besze-
rezni. 

– Hány alkalmazottal dolgoznak?
– 18-cal, közülük mindössze ket-

ten marosszentkirályiak. Gernye-
szegről, Szentivánról, Göcsről is
ingáznak alkalmazottaink, mások
Vásárhelyről jönnek, a helyieket
azonban nem sikerült bevonzanunk.
Pedig nagy szükségünk van új mun-
kaerőre, bútortervezőt, asztalost,
szerelőt is alkalmaznánk. Ha tíz

ember jönne, annyit vennénk fel. A
marosvásárhelyi faipari szakiskolá-
val is felvettük a kapcsolatot, de ez
a próbálkozás sem hozott eddig
eredményt.

– Melyek a legfontosabb jövőbeli
terveik?
– A munkaszerető, motivált csa-

patot szeretnénk tovább fejleszteni.   
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Változások előtt
Jövőre 

összevont osztály nélkül
Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
Több mint bútorgyártás

Aki egy évtizeddel ezelőtt
járt utoljára Marosszentkirá-
lyon, talán most el is tévedne
az utóbbi időben született új
utcák labirintusában. Az évek
óta folyamatosan növekvő
település jelenéről, jövőjéről
Gál Sándor alpolgármesterrel
beszélgettünk.

– Évente több mint száz építke-
zési engedélyt adunk ki, és hetente
két-három ház átadásánál veszünk
részt – jegyezte meg az alpolgár-
mester, majd azt is hozzátette,
hogy a látogatásunk előtti napon
összesen három házat adtak át a te-
lepülésen, abból kettőbe magyar
család költözött.  

– Mi 2017 legfontosabb célkitű-
zése? – kérdeztük Gál Sándort.

– A Bese-patak fölötti híd, il-
letve a hídig vezető bekötőút kiépí-
tése az idénre tervezett legnagyobb
munkálatunk. Önerőből szeretnénk
ezt megvalósítani. A terv már ta-
valy elkészült, jelenleg a közbe-
szerzési folyamat zajlik, túl
vagyunk a versenytárgyaláson is. A
Maros mentén haladó út és a patak
fölötti híd nemcsak a szentkirá-
lyiak, hanem az egész Mezőség
számára egyszerűsítené a közleke-
dést. A legfontosabb tervek között
említeném továbbá egy hosszított
programú óvoda létrehozását Náz-
nánfalván. A falunak nincs saját
óvodaépülete, az óvoda az iskola
egyik szárnyában működik, ezért
van szükség erre a munkálatra.
Uniós alapból fogunk építkezni, az
erre vonatkozó szerződést is aláír-
tuk már. A terület és az infrastruk-
túra is rendelkezésünkre áll, most
már csak némi pontosítás van
hátra, aztán kiírjuk a versenytár-
gyalást. 

– Hol tartanak az aszfaltozás-
sal?
– Községszinten 70 százalékban

sikerült leaszfaltozni a mellékutcá-
kat, idén természetesen ezt a mun-
kálatot is folytatjuk. Elsősorban a
régi utcákat újítjuk fel, a sorrendet
az elkövetkezőkben véglegesítjük.
A járdaépítéssel sem állunk le.
Ugyanakkor a víz- és csatornahá-

lózat bővítése is folyamatosan zaj-
lik, az új utcákat csatlakoztatjuk a
hálózathoz. 

– Az elmúlt években gond volt a
víznyomással az ANL-s tömbhá-
zakban. Sikerült ezt megoldani?
– Igen. Végeztünk egy tanul-

mányt, és annak alapján, két veze-
ték összecsatolásával orvosoltuk a
problémát. A magasabb szintre épí-
tett házakban azonban továbbra is
gond van a víznyomással, ezért szi-
vattyúállomás építését tervezzük.

A területrendezési tervek között
szerepel a cinterem előtti parkoló
kibővítése, felújítása, illetve egy
parkoló kialakítása a római katoli-
kus kápolna előtt. A református és
az ortodox templom előtt már ko-
rábban létrehoztak parkolókat. A
náznánfalvi kultúrotthonba a köz-
ponti fűtést szeretnék bevezetni, és
a marosszentkirályi művelődési
háznál is bőven van tennivaló, töb-
bek között füstriasztót kell besze-
rezni, hogy a létesítmény az
előírásoknak megfelelően működ-
hessen – tudtuk meg az alpolgár-
mestertől.
Pályázati iroda nyílik

– Mivel Marosszentkirály fo-
lyamatosan nő, fejlődik, a polgár-
mesteri hivatalban is egyre több a
munka, és az alkalmazottaink
száma is gyarapodik. Ezért szeret-
nénk kibővíteni a hivatal épületét.
Két új irodát és egy protokollter-

met tervezünk – zárta az idei leg-
fontosabb tervek sorát Gál Sándor,
akit a tavalyi legnagyobb megva-
lósításról is megkérdeztünk.

– Sikerült Marosszentkirály két
leghosszabb utcáját, a Dombalja,
illetve a Völgy utcát leaszfaltozni
– mondta. 

Az alpolgármestertől azt is meg-
tudtuk, hogy a múlt évben ebben a
térségben is beindult a Leader-
program. A helyi akciócsoportot, a
GAL3-at Marosszentannával és
Mezőpanittal közösen hozták létre,
a székhely Marosszentkirályon
van.

– Három település, nyolc egye-
sület és öt cég tartozik az akciócso-
porthoz. 1,2 millió eurót hívhatunk
le különféle pályázatokkal. Az el-
következőkben egy pályázati iro-
dát indítunk be a művelődési
házban. A pályázatok elbírálását
négy új alkalmazottunk fogja vé-
gezni, ők útmutatást is nyújtanak
majd az érdeklődőknek – tette
hozzá az alpolgármester.

Gál Sándor arról is tájékoztatott,
hogy ezen a héten ruha- és lábbeli-
gyűjtő központot alakítanak ki a
polgármesteri hivatal mögötti par-
kolóban. Egy régi buszmegállót
újítanak fel erre a célra. Akinek fö-
löslegessé vált, jó állapotban levő
ruhája, cipője van, ide hozhatja, a
rászorulók pedig elvihetik azt,
amire szükségük van.          

Ahol gomba módra szaporodnak a házak
Új óvodát kap Náznánfalva



A magyar férfikézilabda-váloga-
tott végig vezetve 27-25-re legyőzte
az olimpiai bajnok Dánia csapatát a
franciaországi világbajnokság va-
sárnapi nyolcaddöntőjében, Albert-
ville-ben. A két csapat most
találkozott egymással 35. alkalom-
mal, ez volt – 14 dán siker és két
döntetlen mellett – a 19. magyar
győzelem, de 2007. január 20-a óta
az első. Akkor a németországi vb-n
sikerült ellenük nyerni. A dánok
2005 óta először nem jutottak be a
negyeddöntőbe világbajnokságon.

Magyar gólokkal és Mikler Ro-
land védéseivel kezdődött a talál-

kozó (4-1). A csapatkapitány, az
első mérkőzésen bokasérülést szen-
vedett Nagy László visszatérése jól
láthatóan pozitívan hatott a magya-
rok játékára, leginkább védekezés-
ben. A folytatásban több hiba is
becsúszott, ennek ellenére 8-5-ig
tartotta háromgólos előnyét a csa-
pat, de az olimpiai címvédő 8-8-nál
egyenlített. Nagyszerűen küzdöttek
Javier Sabaté szövetségi kapitány
játékosai, az ellenfél nem tudta át-
venni a vezetést.

Balogh Zsolt kétszer is betalált a
második felvonás elején, majd
Bodó Richárd emberhátrányból volt

eredményes. A dánok néhány hibá-
ját és Mikler újabb bravúrjait ki-
használva a 44. percben az addigi
legnagyobb különbség alakult ki
(20-16).

Aztán a magyar csapat hiányos-
ságával élve az ellenfél sorozatban
érte el góljait a szélső posztokról,
majd hatékonyabbá tette a védeke-
zését és egyenlített (23-23). Fáradni
látszottak a magyar játékosok, de
harci szellemük nem lankadt. Ba-
logh Zsolt és Császár góljával ismét
két találatra nőtt az előny (26-24) az
utolsó percben. A dánok időkérése
után Mikkel Hansen volt eredmé-
nyes, majd Sabaté kapitány is időt
kért. Mivel az utolsó gólt Császár
Gábor lőtte az egész pályás letáma-
dásra kijövő dánokat kijátszva, a
magyar válogatott 27-25-re győzött.

„Gratulálok a csapatnak a győze-
lemhez, óriási mérkőzés volt” –
mondta Javier Sabaté szövetségi ka-
pitány. „Nagyon jól sikerült a felké-
szülésünk, nem felejtettük el, hogy
az olimpiai bajnok az ellenfelünk,
de mindenki nagyon jól teljesített.
Nagy Lászlóval más a játékunk, ma
is a vezérünk volt. Most jön egy kis
pihenő, azután megyünk tovább, és
a folytatásban még nehezebb dol-
gunk lesz” – tette hozzá.

A magyarok a negyeddöntőben a
norvég válogatottal találkoznak ro-
mániai idő szerint ma 18 órakor,
ugyancsak Albertville-ben.

Megszorongatta a női kézi-
labda A osztály B csoportjá-
nak legfőbb esélyesét a
Marosvásárhelyi Mureşul,
azonban legyőzni nem tudta,
elsősorban saját kerete vé-
konysága, valamint néhány
nehezen megemészthető
hiba miatt.

A Mureşul nyolc játékossal,
egyetlen cserével vitte végig a
meccset, s a folyamatosan pályán
lévő játékosok fáradtsága (nem-
csak fizikai, hanem lélektani is)
megmutatkozott a félidők végén.
Igaz, Nagybánya is csak két me-
zőnyjátékost cserélt, az eggyel
több azonban jelen esetben nagyon
soknak bizonyult, arról nem is
szólva, hogy amikor a kispad látta,
hogy a BL-t megjárt Cetăţeanunak
nincs a legjobb napja a kapuban,
volt akit beküldeni helyette, és na-
gyon jó eredménnyel.

Pedig remekül indult a mérkőzés
a házigazdák számára. Mindkét vé-
delem jól teljesített, de a házigaz-
dák voltak, akik hamarabb
megtalálták a réseket, s lassan öt-
gólos előnyre tettek szert. Ponto-
sabban a 22. percet mutatta az
eredményjelző tabella időmérője,
amikor 9-4 volt az eredmény.
Ekkor pattant el valami a Mureşul
játékában. Az idő többi részében
elfogadhatóan védő Petruneag ettől
kezdve a félidő végéig semmit nem
hárított, a támadásban viszont fal-
nak ütközött a Mureşul. S ami
ennél rosszabb, a játékosok a játék-
vezetéssel kezdtek foglalkozni, két
kiállítást is kaptak emiatt. Ebből
születtek is Minaur-gólok, ráadásul
Serediuc ekkor kapta az első két
percét, és a második félidőben har-
madszor is kiküldték, így már visz-
sza sem jöhetett, jelentősen
gyengítve a beállós poszton a játé-
kot.

Az első félidő maradék nyolc
percében hét gólt dobott a Minaur
egy ellenében, illetve a második
félidő első két gólját is a vendégek
szerezték, azaz tíz perc alatt 9-1-es
parciálist értek el. Ha azt tekintjük,
hogy ezt a fatális tíz percet kivonva

18-12 volt a maradék ötven perc
összességében a Mureşul javára,
van amit sajnálni, mint ahogy azt
is, hogy több hétméterest hagyott
ki a hazai csapat, mint ahányat ér-
tékesített. Öt hetes maradt ki egy
két góllal elveszített meccsen!

A vereség azt jelenti, hogy a ma-
rosvásárhelyi csapat a negyedik
helyen három ponttal lemaradt az

első három helyezetthez képest, és
jelentősen csökkentek az esélyei,
hogy megcsípje legalább a pótse-
lejtezőt az alapszakasz végén. Va-
sárnap, az odavágók utolsó
fordulójában, Slatinára látogat a
csapat, a másik nagy esélyes ottho-
nába, és meglepetést kell szerez-
nie, hogy ténylegesen versenyben
maradjon a dobogós helyezésért.
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Bálint Zsombor

Hatalmas öröm a magyar táborban: 2007 óta nem győztek a dánok ellen, ráadásul felemás
csoportszereplésük sem sejtette, hogy ki tudják ejteni az olimpiai bajnokot

Ötgólos előny sem volt elég

Fantasztikus sikert ért el a magyar kéziválogatott a vb-n

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 17. forduló: Temesvári KK –

Maros KK 91:72 (23-14, 26-18, 23-16, 19-24)
Temesvár, Constantin Jude terem, 1000 néző. Vezette: Marius

Ciulin, Mircea Şerban, Ciprian Stoica. Ellenőr: Doru Vinaşi.
Temesvári KK: Jeremic 22 pont (2), Komatina 16 (1), Flowers 15

(3), Calotă 10 (2), Drăguşin 10, Rambo 6 (2), Andrieş 6, Diaz 6,
Păun.

Maros KK: Gajovic 18 (3), Djapa 16 (3), Martinic 13, Lázár 9,
Kalve 9, Sánta 4, Mohammed 2, D. Andrei 1, D. Popescu.

Súlyos vereséget szenvedett a
Maros Kosárlabdaklub Temesvá-
ron, a férfi Nemzeti Liga 17. fordu-
lójában, vasárnap este. Az
eredmény 91:72.

A marosvásárhelyi klub bizony-
talan anyagi helyzete rányomta bé-
lyegét a csapat játékára, amely
lényegesen elmaradt a várakozá-
soktól. A Tigrisek pillanatig sem
voltak „partiban”, a házigazdák
végig vezetve magabiztosan nyer-
ték a találkozót. A harmadik negyed
végén már szinte harminc pontra
nőtt a két csapat közötti különbség!
Az utolsó tíz percben ebből vala-
mennyit lefaragott a Maros KK, a
végeredmény azonban így sem tük-
rözi a reális erőviszonyokat.

Az egyéni teljesítmények tekin-
tetében feltűnő Mohammed mind-
össze két pontja és Martinic
valamennyi elhibázott távoli dobó-
kísérlete – márpedig ha a két húzó-
ember nem produkál, a csapat sem
képes arra a teljesítményre, amelyet
tőle megszokhattunk.

A Maros KK a bajnokságban
legközelebb január 28-án lép pá-
lyára, amikor a rangsor utolsó he-
lyezettjét, a Nagybányai Municipal
Olimpic csapatát fogadja. Addig
azonban még lejátsszák a FIBA-ku-
pában esedékes utolsó találkozóju-
kat: a sorozat honlapja szerint
január 25-én 19 órai kezdettel a Sö-
dertälje Kings lesz a ligeti sport-
csarnok vendége. (F.A.)

Feltűnően gyengén játszott
a Maros KK Temesváron

Ranglista

1. Kolozsvár 13/2 28
2. Steaua CSM 12/3 27
3. Nagyszeben 10/6 26
4. Nagyvárad 10/6 26
5. Temesvár 9/7 25
6. Piteşti 9/6 24
7. Maros KK 8/7 23
8. Galac 6/10 22
9. Craiova 4/11 19
10. Dinamo 3/12 18
11. Nagybánya 1/15 17

A Tigrisek húzóembereinek teljesítménye messze elmaradt a képességeiktől: a temesvári
klub honlapjának felvételén az Octavian Popa Calotă mellett loholó Goran Martinic például
valamennyi távoli dobókísérletét elhibázta

Remekül indult a mérkőzés a házigazdák számára, akik hamarabb megtalálták a réseket
az ellenfél védősorában (képünk egy korábbi találkozón készült).              Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-világbajnokság, nyolcaddöntő: Magyarország –

Dánia 27-25 (12-13)
Albertville, 6300 néző, vezette: Bualluka, Henisszi (tunéziaiak)
lövések/gólok: 50/27 (54%), illetve 47/25 (53%)
gólok hétméteresből: 2/0, illetve 1/1
kiállítások: 6, illetve 2 perc
Magyarország: Mikler – Harsányi 1, Ligetvári, Császár 2, Bodó

3, Nagy L. 1, Juhász 4. Cserék: Fazekas (kapus), Zubai, Lékai 6,
Balogh Zs. 4, Jamali 4, Bánhidi, Szöllősi, Ancsin 2.

A dán válogatott – és az egész mezőny – legeredményesebb já-
tékosa Mikkel Hansen volt nyolc góllal, Lasse Sven hatszor, Kas-
per Söndergaard pedig négyszer volt eredményes.

Eredményjelző
Férfikézilabda-világbajnokság, nyolcaddöntő: Fehéroroszor-

szág – Svédország 22-41, MAGYARORSZÁG – Dánia 27-25, Né-
metország – Katar 20-22, Horvátország – Egyiptom 21-19. 

A negyeddöntő párosításai: Franciaország – Svédország (ma
20.00 óra), Szlovénia – Katar (ma 21.45), Spanyolország – Horvát-
ország (ma 21.45), Norvégia – MAGYARORSZÁG (ma 18.00).

Helyosztók:
* a 21-24. helyért: Chile – Bahrein 35-30
* a 17-20. helyért: Szaúd-Arábia – Argentína 22-24

Fekete karszalaggal, 
de egyperces gyászszünet nélkül

A magyar játékosok fekete karszalaggal léptek pályára a veronai bal-
eset áldozataira emlékezve. „A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ)
osztozik a pénteken Verona mellett buszbalesetben elhunyt magyar diá-
kok hozzátartozóinak mély gyászában, és a teljes magyar kézilabda-tár-
sadalom nevében részvétét fejezi ki a családtagoknak” – áll az MKSZ
közleményében. A magyar küldöttség kérvényezte a mérkőzés előtti egy-
perces gyászszünetet az áldozatok emlékére, a nemzetközi szövetség
(IHF) azonban ehhez nem járult hozzá.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 12. forduló: Marosvásár-

helyi Mureşul – Nagybányai Minaur 19-21 (10-11)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Mar-

cel Sas (Margitta), Marius Pintea (Kolozsvár).
Mureşul: Petruneag – Bucin 2, Serediuc, Moloci 4, Stângu 6,

De Oliviera 5, Fărcaş 2 (Bab).
Minaur: Cetăţeanu (Năstasă) – Andriţa 5, Rudics 5, Naumenko

4, Tecar, Mihai 4, Bidaşcu 1 (Bledea 1, Zegrean 1).
Az A osztály B csoportja 12. fordulójának eredményei: Maros-

vásárhelyi Mureşul – Nagybányai Minaur 19-21, Temesvári Uni-
versitatea – CSM Slatina 22-33, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC –
Nagyváradi CSM 32-36, Dacia Mioveni – Resicabányai CSU 23-
30. A Nagybányai Extrem, Köröskisjenői Crişul és a Brassói
CNE állt.

Ranglista
1. Minaur 9 8 0 1 325-210 24
2. Slatina 9 8 0 1 290-195 24
3. Resicabánya 9 8 0 1 279-227 24
4. Mureşul 9 7 0 2 266-230 21
5. Extrem 9 5 0 4 299-270 15
6. Nagyvárad 9 4 0 5 270-276 12
7. Brassó 9 4 0 5 268-289 12
8. Sepsiszentgyörgy 10 2 1 7 298-362 7
9. Mioveni 9 2 0 7 241-298 6
10. Temesvár 9 1 0 8 252-302 3
11. Köröskisjenő 9 0 1 8 241-370 1



Marosvásárhelyen a Poklos-
patak és a turbinaárok med-
rét vadkacsák vették
birtokba, országszerte pedig
több tízezer egyed vészeli át a
telet. Az egyesek számára
szokatlannak tűnő jelenség
valóságos hisztériát váltott ki
a közösségi oldalakon, a hír-
adókban újdonságként tálal-
ták. Volt, aki vízbe fagyott
récét vélt látni, ezért számta-
lan riasztás érkezett a Milvus
Csoport rehabilitációs köz-
pontjába is.

Télen megszokhattuk, hogy az
országban telelő vízimadarak a fo-
lyók gátjainál, lápos területeken, se-
kély vizű patakokban vagy tavak be
nem fagyott lékei körül telelnek.
Megyeszékhelyünkön a Maros
felső gátjánál gyakran gyönyörköd-
hettünk az irizáló tollazatú récék
látványában, amint a be nem fa-
gyott vízben úszkáltak táplálékot
keresve. Idén a Poklos-patakban
hozzávetőleg negyven egyedet le-
hetett számolni, a Ritz-fürdőnél és
a turbinaárokban húsz körülit, a
Maroson pedig körülbelül száz
egyed telel.

A kemény fagy miatt az itt telelő
vízimadarak sekélyebb vizű pata-
kokra váltottak, de nem kell attól
tartani, hogy a vízbe fagynak, tud-
tuk meg Marton Attila biológustól,
a Milvus Csoport munkatársától. A
lakossági riasztásokra minden alka-
lommal kiszálltak, de egyetlen be-
fagyott kacsát sem kellett az idén
megmenteniük. A betonaljzatú pa-
takokban felgyülemlő nagy meny-
nyiségű alga kiváló táplálék a
vízimadarak számára, ezért is ked-
velik a sekély vizű Poklos-patakot.
A turbinaárok -20 Celsius-foknál
még nem fagy be, és ha van szabad
vízfelület, a madár el tud repülni. 
Szárnycsapkodás és udvarlás

Amint a Milvus Csoport madár-
rehabilitációért felelő munkatársa
kifejtette, a hím tőkés récék gyakran
nyújtózkodnak és szárnyukkal
csapkodnak, amit a járókelők úgy
értelmezhetnek, hogy egyik-másik
repülni szeretne, és képtelen fel-
szállni. Valójában a hím egyedek
magamutogatásáról, udvarlási kí-
sérletéről van szó. Esetenként a se-
kély vízben totyognak, hogy az
aljzatban megtapadó kis gerinctele-
neket felzavarják és azokkal táplál-
kozzanak. Ez a jellegzetes
totyogásuk is megtévesztő lehet. A
Poklos-patakban tanyázó tőkés
récék a sekély vizeket kedvelő
úszórécék csoportjába tartoznak,
amelyek néha tótágast állnak, a víz
alá bukva keresik a táplálékot. A bu-
kórécék csoportjába tartozó fajok
azonban a mélyebb vizeket szeretik,
de érzékelik, ha a víz befagyna, és
állandó mozgásukkal megakadá-
lyozzák a jégréteg kialakulását. 

A kacsákra jellemző az is, hogy
míg egyik agyféltekéjük pihen, a
másik éber marad, így az sem felté-
telezhető, hogy elalszanak és a víz-
ben megfagynak. A beteg,
legyengült madarak esetében való-
színűbb a befagyás esélye, de ez rit-
kábban fordul elő. A szürkegém és
nagykócsag élelemszerzés közben
mozdulatlanul áll a vízben és szi-
gonyszerű csőrével kapja el a hala-
kat, ezért vadászásuk közben is
megfagyott madaraknak nézhetik
őket a járókelők. Ha egy madár va-
lóban befagyott a vízbe, az jól lát-
ható, mert teljesen a hasán fekszik.
A múlt héten nemzetközi vízima-
dár-számlálást tartottak, amelyen a
Milvus Csoport munkatársai is részt
vettek, ugyanis az országban a je-
lentősebb telelőhelyeken százasá-
val, ezresével találni azokat a
vízimadárfajokat, melyek itt vésze-
lik át a téli napokat – tájékoztatott
Marton Attila biológus.
Sok kenyértől angyalszárny

– Honnan érkeznek az országban
telelő vízimadarak? 
– A tőkés réce gyakori költőfaj

Romániában. A jelentősebb folyók
mentén és tavakban költenek.
Télen, mivel a szabad vízfelület-
mennyiség a befagyás miatt lecsök-
ken, a madarak ezeken a
vízfelületeken gyűlnek össze. A mi-
felénk telelő récék között minden
bizonnyal van hazai és északi vagy
nyugati országokból érkező egyed
egyaránt. Egy Franciaországban
megjelölt barátréce például évről
évre visszatér a mezőségi tavakra.

– Hozzávetőleg hány madár ta-
nyázik a Maroson, illetve a Pok-
los-patak medrében vagy a
turbinaárokban?
– Pontos számadatokat nem

mondanék, de hozzávetőleg 100-
170 réce van most a városban. A 
vegyipari kombinát mögött is na-
gyobb csapatok szoktak telelni.
Maros megye téli éghajlati körül-
ményeit általában 2000-4000 tőkés
réce választja. Az általunk monito-
rozott szakaszok – Felső-Maros
mente, Szászrégen-Sárpatak, Ma-
rosvásárhely felett és alatt, Maros-
ludas felett és alatt – mindenikén
volt tőkés réce az idén is. Helyen-
ként húsz, máshol több mint ötszáz
egyed.

– Találnak-e elegendő táplálékot
az itt telelő vadkacsák? Ajánlott-
e a városi övezetekben telelő 
vízimadarak etetése?
– A vélemények megoszlanak.

Az emberek etetik, mert szeretik
őket, de lehet, nem jó hozzászok-
tatni ahhoz, hogy enni kapnak. Amit
a vízben találnak, sokkal jobb mi-
nőségű, mint amit a bámészkodók
odavetnek. A túl sok kenyértől ki-
alakulhat az angyalszárnynak neve-
zett deformitás. A kukorica ajánlott,
de csak sekély vízben vagy száraz-
földön, mert hamar lesüllyed a víz-
ben – válaszolta kérdéseinkre a
Milvus Csoport szakembere.

Idén is megszerveztük a magyar
kultúra napját a marosvásárhelyi
Európa Általános Iskolában. Az
eseményre a Constantin Brâncuşi
Technológiai Líceum dísztermében
került sor január 20-án, pénteken.
A magyar tagozat diákjain kívül
szülők, nagyszülők, tanárok és más
iskolák diákjai is részt vettek. 

A műsor Arany János életművé-
nek állított emléket, ugyanis ez
évben ünnepeljük születésének
200. évfordulóját. Úgy gondoltuk,
jó alkalom lehet kicsit más színek-
ben feltüntetni munkásságát. Ezért
főleg olyan darabokat választot-
tunk, amelyeket általános iskolá-
ban tanulunk. Így került színre a
Kisfaludy Társaság pályázatíró kö-
zössége a VIII. osztályos tanulók
szereplésében, a Toldi legfonto-
sabb jelenetei a VII. D osztály elő-
adásában.

Arany János életében kiemel-
kedő helyet kap Petőfivel való ba-
rátsága, levelezése. Szepessy
László mint Petőfi és Dull Bence
mint Arany János felolvastak pár
„egymásnak” írott levelet. 

Arany balladaköltészete magyar
irodalmunk egyik gyöngyszeme,
és ezt jól tükrözte a VII. osztályos
tanulók komoly hozzáállása és ön-
fegyeleme A walesi bárdok előadá-
sakor. A Családi kör életképet a VI.
osztályosok mutatták be. Az V.
osztályosok játékosságát pedig a
Rege a csodaszarvasról eredetmon-
dában aknázhattuk ki. A rendez-
vény Máthé Kriszta
balladaénekével, az oklevelek ki-
osztásával és egy kis szeretetlako-
mával zárult. Természetesen a

Himnuszról sem feledkeztünk
meg, amit négy VII. osztályos fiú
szavalt el a műsor elején.

A rendezvényt Tóth Mária Orso-
lya magyartanár állította össze,
közreműködtek Kis-Szőcs Karo-
lina magyartanár és az osztályfő-
nökök. Ezúton is szeretnénk
megköszönni vezetőségünk pozitív
hozzáállását. Ugyanakkor köszö-
net illeti mindazokat a szülőket is,
akik anyagi és szellemi támogatá-
sukkal mellénk álltak.

Tóth Mária Orsolya

Arany János életművének állítottak emléket

Szer Pálosy Piroska

Seregnyi vízimadár tájainkon
Vadkacsák a városban

Fotó: Nagy Attila

Jelenet A walesi bárdok-ból

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért  a szerzők felelősek.  
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel

telefonszámukat és lakcímüket. 
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Máltai köszönet
Már rég kialudtak a karácsony

fényei, de a lelkekben még ott
buzog a szeretet lángja, hogy me-
legséget kapjon a testi és lelki
szenvedők életében.

A szokatlanul kemény tél is
mintha arra intene, hogy az ünne-
pek alkalmával elhangzott szép fo-
gadalmakat váltsuk most valóra.

A fehérbe öltözött városban jó-
lelkű emberek ruhagyűjtő akcióba
kezdtek. A főtéri római katolikus
templom előtt és a Színház téren
felállított fogasokra gyűlnek a ru-
haadományok, amelyeket bárki el-
vihet, akinek szüksége van rá.

A Máltai Szeretetszolgálat egyik
fő feladata a szegények megsegí-

tése, ezért székházunk kapuja
egész évben, de különösen ebben a
hideg időszakban nyitva áll min-
den rászoruló előtt. Örömmel üd-
vözöljük ezt a nemes mozgalmat,
és jóleső érzéssel tölt el, hogy nem
vagyunk egyedül.

Közeleg a február 11-e is, a be-
tegek világnapja. Egyházi és civil
szervezetek készülődnek arra,
hogy ezen a napon beteg testvére-
ink megérezzék a feléjük hajló
gondoskodást, együttérzést.

A Máltai Szeretetszolgálat úgy
gondolja, hogy az intézményes
rendezvényeken kívül jó és nemes
dolog lenne a személyes hozzáállás
is. Aki csak teheti, vegye észre a

közelében élő szenvedőket: isme-
rősöket, szomszédokat, és ajándé-
kozza meg őket szeretetének
valamelyes jelével, ha csak egy ba-
ráti látogatással vagy egy szívből
jövő kedves mosollyal is.

Ha a látogatás alkalmával olyan
eset adódik, amit egyedül nem tud
megoldani, forduljon a Máltai Sze-
retetszolgálathoz a 0728-332-008-
as telefonszámon a nap bármely
órájában, és segítségére sietünk.

Imádkozzunk is betegeinkért, de
kérő imáinkban csengjenek a hála
szavai is, hogy fel tudjunk figyelni
társainkra és segítő kezet nyújt-
sunk feléjük.

Radványi Hajnal máltai tag

Újra a nyugdíjasbérletekről
Javaslat bérletügyben – múlt év

január 27-én megjelent cikkem
süket fülekre talált a marosvásárhe-
lyi Siletina Impex Kft. – Helyi Köz-
szállítási Rt. Társulásnál. Újra
hosszú sorok kígyóznak a kijelölt
helyeken. Az időjárás sem kedvez,
fagyos napokra ébredünk, de ez mit
sem érdekli a fenti vállalat vezetőit.
Bizonyára sokan épp az új bérlete-
kért való sorban állás miatt kerülnek
ágyba, következik a családorvoshoz
az időpontkérés, gyógyszerfelíratás,
újabb séták, sorban állások. Persze,
ha te magad ilyen állapotban képes
vagy további bürokratikus ügyinté-
zésekre, ha nem, megkéred valame-
lyik családtagodat, szomszédodat,
hogy legyen segítségedre.

Épp most beszéltem telefonon
Nagyváradon élő nyugdíjas roko-
nommal, aki elmondta, hogy náluk
elektromos kártyákat kapnak az
arra jogosult nyugdíjasok. A kártya
tartalmazza az illető személyi ada-
tait, és felszállva a villamosra vagy
a közszállítás autóbuszaira, a leol-
vasóhoz érintve láttamozzák. Ezzel
egyúttal a pontos utasszámot is
tudják. Ott is évenként egy alka-
lommal kell megújítani, az elektro-
mos kártya bemutatásával, nem pár
nap alatt kampányszerűen, hanem
aszerint, hogy ki mikor váltotta ki
az év folyamán. Így elkerülhető a
tömeges bérletváltás, de azt is el-
árulta, hogy fizetni is csak az első
alkalommal kell. Utána elegendő a

már meglévő elektromos bérlet be-
mutatása a következő évre való ér-
vényesítésre.

Igaz, hogy ez újabb befektetés-
sel jár, mert a járműveket fel kell
szerelni bérletkezelő automatákkal,
de ez is egy alkalommal szükségel-
tetik. A diákbérletek is hasonlóak,
de azok láttamozása havonta törté-
nik. Ennyi az egész, nem nagy
dolog, csak egy kis hozzáállás
szükséges. Mindig lehet tanulni,
akár a saját mulasztásainkból, té-
vedéseinkből, akár más pozitív,
avagy negatív gyakorlatokból.
Nem hiába született a jól bevált
közmondás: tanulj, tinó, ökör lesz
belőled!

Szász Károly

Szerkesztette: Mezey Sarolta



A németországi Essen városa
veszi át egy évre az Európa
zöld fővárosa címet Ljublja-
nától – jelentette be az Euró-
pai Bizottság.

A tájékoztatás szerint Karmenu
Vella környezetpolitikáért felelős
uniós biztos szombaton adja át az
Európa zöld fővárosa 2017 címet
Essen városnak, amely a biztos

szerint Európa egyik legegészsége-
sebb helyévé vált az elmúlt évek-
ben.

A szén- és acéliparáról ismert
város lenyűgöző átalakuláson ment
keresztül és vált Észak-Rajna-
Vesztfália legzöldebb településévé.
Essen bizonyíték arra, hogy nagy
előrelépést lehet tenni a környezet-
tudatosság és a fenntarthatóság ér-

dekében a polgárok és a városve-
zetés összefogása révén – hangsú-
lyozta az uniós biztos.

Az Európa zöld fővárosa címet
minden évben az a város kapja,
amelynek környezettudatos tevé-
kenységét független szakértők a
legjobbnak ítélik.

Az ítészek 12 szempontot vesz-
nek figyelembe az értékelésnél,
egyebek között a helyi közleke-
dést, azt, hogy mennyire fenntart-
ható a városban a zöld területek
felhasználása, milyen a levegő mi-
nősége, mekkora a zajszennyezés,
milyen a hulladékkezelés és a víz-
gazdálkodás, illetve milyen haté-
konyan használja fel az adott város
az energiát.

A legkörnyezettudatosabbnak
ítélt városnak járó zöld főváros
címet először Stockholm kapta
meg 2010-ben. Ezután Hamburg, a
baszkföldi Vitoria-Gasteiz, Nantes,
Koppenhága, Bristol, majd Ljubl-
jana következett. (MTI)

Essen veszi át az Európa zöld fővárosa címet

Alanis Morissette üzleti me-
nedzsere beismerte, hogy
több mint hétmillió dollárt
lopott a popsztártól és más
amerikai hírességektől – kö-
zölte az amerikai ügyészség.

Jonathan Schwartz ellen azért
emeltek vádat, mivel a bizonyíté-
kok szerint az énekes pénzét a saját
számlájára utalta át. Schwartz ele-
inte tagadott, és azt állította, hogy
a pénzt egy illegális marihuánaül-
tetvényre fordította – számolt be
róla a BBC News.

Schwartz 2009 és 2016 között
kezelte Morissette pénzügyeit: ő
szedte be a bevételeit, kezelte a fo-
lyószámláját és fizette be a szám-
láit. A menedzser a Los Angeles-i
szövetségi bíróságon szerdán beis-
merte, hogy 4,8 millió dollárt lo-
pott el az énekestől, és további
több mint kétmillió dollárt más
neves ügyfeleitől, akiket nem ne-
veztek meg. Schwartz ügyvédje,
Nathan Hochman elmondta, hogy
ügyfele mindenben együttműkö-
dött a hatóságokkal, és vállalja a
felelősséget. A bűncselekményért a

bíróság négytől hat évig terjedő
börtönbüntetésre ítélheti.

Morissette tavaly pert indított
Schwartz és egykori cége, a GSO
ellen, amelyben 15 millió dollárt
követelt azért, amiért a menedzser
az engedélye nélkül utalt át tőle
pénzösszegeket a saját számlájára.
A kereset nyomán belső nyomozás
indult a cégnél, és a GSO később
egy közleményt is kiadott, amely-
ben megdöbbenését fejezte ki afö-
lött, hogy Schwartz saját fényűző
életmódját finanszírozta a lopott
pénzből. Mint kiderült, a mene-

dzser egyebek mellett 50 ezer dol-
lárt költött egy Bora Bora-i vaká-
cióra, és 75 ezer dolláros adósságot
csinált egy bahamai kaszinóban.

Morissette végül peren kívüli
egyezségre jutott a GSO-val, és
visszavonta keresetét. A cég a többi
pórul járt ügyfelet is kártalanította.

A kanadai származású énekes
akkor szerzett tudomást a csalásról,
amikor felvett egy új menedzsert,
aki figyelmeztette a számláin lévő
jelentős pénzügyi eltérésekre.

Schwartz ügyét február 1-jén
tárgyalja a bíróság. (MTI)

Beismerte: sztároktól lopott pénzt

Hetven éve, 1947. január 25-
én halt meg Al Capone, aki új
utakat nyitott az amerikai bű-
nözésben, az 1920-as évek-
ben az öt legismertebb
amerikai közé számított, és
megkapta az első számú köz-
ellenség titulusát. „Szakmájá-
ban” szokatlan módon életét
ágyban, párnák közt fejezte
be, igaz, ekkor már túl volt
egy hosszú börtönbüntetésen
és hatalma tetőpontján. 

Alphonse Capone 1899. január
17-én született Brooklynban, New
York szegénynegyedében egy
Olaszországból bevándorolt bor-
bély kilenc gyermeke közül a ne-
gyedikként. Bár nem volt buta, a
tanuláshoz nem fűlött a foga, s ami-
kor a hatodik osztályt ismételve
visszaütött egyik tanárának, iskolai
képzése véget is ért. Egy Johnny
Torrio nevű gengszter bandájához
csatlakozott, és gyorsan emelkedett
a ranglétrán, „biztosítási” (valójá-
ban zsarolási) ügyekkel, bordélyhá-
zak ellenőrzésével foglalkozott.
Egy ilyen műintézményben sze-
rezte csetepaté közben azt a vágást
is, amiért az általa gyűlölt Sebhe-
lyes arcú gúnynevet kapta. Később
ha fényképezték, igyekezett másik
profilját a kamera felé fordítani, s
azt terjesztette, hogy a seb az első
világháború emléke, jóllehet nem
szolgált a hadseregben. Tizenkilenc

évesen megnősült, gyereke szüle-
tett, családapaként Baltimore-ban
vállalt könyvelői állást.

Az unalmas munkát nem sokáig
bírta, 1919-ben a chicagói alvilág
főnökét szolgáló „mentora”, Torrio
hívására a szeles városba költözött.
Napja 1920. január 16. után virradt
fel: ekkor tiltották be ugyanis Ame-
rikában az alkoholtartalmú italok
gyártását, szállítását és forgalmazá-
sát. Mivel az állampolgárok to-
vábbra is „szomjasak” maradtak,
igényeik kielégítését az alvilág vál-
lalta magára. A két New York-i
gengszter hamarosan likvidálta a
jobbára csak a bordélyaival törődő
helyi maffiavezért, s hamarosan ők
uralták a piacot.

A vetélytársak eltűntek: a bölcsek
önként vonultak vissza, a kevésbé
előrelátók ezt már nem tehették meg.
Akadt közöttük olyan is, akit a saját
főhadiszállásán lőttek agyon „isme-
retlen tettesek”, temetésén a legszebb
rózsakoszorún az „Altól” felirat 
díszelgett. Torrio 1925-ben, miután
túlélt egy merényletet, a kórházból a
börtönbe, majd Olaszországba vonult
vissza, az ifjú Capone pedig Chicago
teljhatalmú ura lett. Szabályszerűen
megvette a városi közigazgatást, övé
volt a szeszkereskedelem, a szeren-
csejáték és a prostitúció minden be-
vétele, amit évi százmillió dollárra
(mai pénzben ez nagyságrendekkel
ér többet) becsültek.

Amerika első számú közellen-
sége nap mint nap békésen sziva-
rozva hajtott végig golyóálló
kocsijában Chicago utcáin, árvák és
özvegyek javára adakozott. Rendkí-
vül elegánsan, piperkőc módjára öl-
tözködött, szívesen csevegett a
riporterekkel. A közvélemény egy
ideig afféle Robin Hoodnak, a mél-
tán gyűlölt prohibíció kijátszójának
tekintette, s ő maga is igyekezett el-
hitetni, hogy lényegében a közt
szolgálja. 

A kövérkés, kopaszodó, gyé-
mántgyűrűket előszeretettel viselő

bűnöző még életbiztosítást is akart
kötni, de furcsamód nem akadt biz-
tosító, amelyik vállalta volna a koc-
kázatot. Al Caponét ugyanis hiába
őrizte több tucat testőr, több alka-
lommal is csak hajszál híján élte túl
az ellene elkövetett merényleteket.
Ő sem maradt adós: a szembesze-
gülőkkel könyörtelenül végzett
(olykor saját kezével), emberei
1927-ben még a chicagói rendőrsé-
get is megostromolták. Leghírhed-
tebb tette 1929-ben a Bálint-napi
vérfürdő volt, amikor is egy garázs-
ban a rivális Moran-banda hét tag-

jával végeztek egyszerre rendőrnek
öltözött gengszterek. Jóllehet min-
denki tudta, ki áll a gyilkosság mö-
gött, nem emeltek vádat Capone
ellen, a véráztatta falat ma morbid
nevezetességként mutogatják.

A gengszterkirály sokáig sérthe-
tetlennek látszott: több alkalommal
állt bíróság előtt gyilkosság vádjá-
val, de a zsebében lévő polgármes-
ter és a rendőrség mindig igazolta
alibijét. Csillaga az országos felhá-
borodást keltő Bálint-napi véreng-
zés után áldozott le.
Philadelphiában tiltott fegyvervise-
lés miatt lecsukták néhány hónapra,
a gazdasági válság nyomán a köz-
hangulat és a nagypolitika is ellene
fordult. A bűnözőt, akit egy évtize-
dig rendőrök hada hajszolt hiába,
végül 22 rendbéli adócsalás vádjá-
val fogták meg: „kiderítették”, hogy
1924 és 1929 között nem fizetett
adót, miközben életmódjából ítélve
jelentős jövedelemre tett szert.

1931 júniusában letartóztatták,
végül 11 év börtönbüntetésre, vala-
mint 80 ezer dollár büntetésre ítél-
ték. Két évet ült Atlantában, innen
az újonnan épült Alcatraz börtönbe
vitték át, s mire 1939-ben kiszaba-
dult, birodalma már szétesett.

Al Capone életének utolsó nyolc
évét teljes visszavonultságban, csa-
ládja körében töltötte floridai birto-
kán. Itt vitte el 1947. január 25-én
egy könyörületes agyvérzés, amely-
ről a lapok így számoltak be: 
„a rémálom véget ért”. (MTI)

Al Capone, a leghíresebb gengszter 70 éve halt meg
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Nemes Jeles László kapta 
a londoni filmkritikusok 

rendezői díját
Nemes Jeles László, a Saul fia
alkotója kapta a Londoni Kri-
tikusok Körének vasárnap esti
díjátadóján a legjobb rende-
zőnek járó elismerést, a tes-
tület a Kaliforniai álomnak
ítélte oda a legjobb film díját.

A legtekintélyesebb angol
filmkritikusok vasárnap este a lon-
doni May Fair Hotelben osztották ki
díjaikat. A Londoni Kritikusok
Köre (London Critics’ Circle) fil-
mes szekciójának 140 tagja szava-
zott az elismerésekről.

A 37. alkalommal megrendezett
díjátadón az Oscar-szezon favoritja,
Damien Chazelle Kaliforniai álom
című musicalje kapta a legjobb film
díját – számolt be róla a
deadaline.com.

Nemes Jeles Lászlónak a leg-
jobb rendező díját ítélték oda Saul
fia című holokausztdrámájáért,
amely tavaly számos más trófea
mellett elnyerte az Oscar-díjat is.
Ebben a kategóriában a magyar
filmrendezőn kívül Maren Ade
(Toni Erdmann), Damien Chazelle
(Kaliforniai álom), Barry Jenkins
(Holdfény) és Kenneth Lonergan (A
régi város) volt jelölt a díjra.

A Saul fia a legjobb külföldi film
kategóriában is esélyes volt a lon-
doni kritikuskör díjára, ám azt

végül a Toni Erdmann című német
vígjáték kapta meg. Ken Loach Én,
Daniel Blake című társadalmi drá-
mája az év legjobb brit/ír filmje ka-
tegóriában győzött.

A színészi díjakat A régi város fő-
szereplője, Casey Affleck és Isa-
belle Huppert kapta Az eljövendő
napok című filmben nyújtott alakí-
tásáért, a mellékszereplők kategóri-
ájában megosztva Mahershala Ali
(Holdfény), Tom Bennett (Szerelem
és barátság), valamint Naomie Har-
ris (Holdfény) játékát jutalmazták.

A francia Isabelle Huppert az
estén a Dilys Powell-díjat is meg-
kapta nagyszerű színészi teljesítmé-
nyéért.

A legjobb brit/ír színész Andrew
Garfield lett A fegyvertelen katoná-
ért, a brit/ír színésznők közül pedig
a Szerelem és barátság sztárja, Kate
Beckinsale kapott díjat. A kritiku-
sok Lewis MacDougall Szólít a
szörny című filmben nyújtott játé-
kát a legjobb ifjú brit/ír színész dí-
jával ismerték el.

Kenneth Lonergan A régi város
forgatókönyvével érdemelte ki a
kritikusok elismerését.

A dokumentumfilmek közül Gi-
anfranco Rosi Tűz a tengeren című,
menekültválságot ábrázoló alkotása
győzött. (MTI)

Al Capone szabadulása napján, Chicagóban                                                 Forrás: gettyimages

Forrás: 24.hu

Alanis Morissette                                                                                           Forrás: ABC News

Forrás: infoMondo.ro



– Tacşa úr, mi a legnagyobb gond, amellyel
jelenleg az osztálya küzd? 
– A legtöbb bosszúságot az okozza év eleje

óta, hogy a nagy hidegben több mérőműszer
és hálózati bekötés is megfagyott. Hogy el-
kerüljük a kellemetlenségeket, nagyon fon-
tos, hogy ügyfeleink tudomást szerezzenek a
következőkről: az ivóvíz-szolgáltatásban ré-
szesülők az ivóvíz- és csatornahálózati szol-
gáltatásra vonatkozó újra kibocsátott, utólag
módosított és kiegészített 241/1993-as tör-
vény, illetve a szolgáltatói szerződést sza-
bályzó 29/N/1993-as rendelet mellékletében
foglaltak alapján „kötelesek biztosítani a fo-
gyasztásmérő műszerek biztonságos műkö-
dését, hogy ennek alapján számlázhasson a
rendszert működtető” (esetünkben az Aqua-
serv Rt.). Tehát az aknákat, amelyekben a be-
kötések és a fogyasztásmérők vannak, tisztán
kell tartani, biztonságossá kell tenni, ideértve
a belső és külső falak megerősítését. A távol-
ról leolvasható műszerek megóvása, valamint
a fagyás elleni intézkedések is a fogyasztókra
tartoznak. 

– Mit tehetnek az Aquaserv ügyfelei a fa-
gyás megelőzéséért? 

– Tekintettel arra, hogy továbbra is alacso-
nyak lesznek a hőmérsékleti értékek, a károk
megelőzéséért az ügyfeleknek rendszereseb-
ben kell ellenőrizniük az aknát, a bekötést és
a fogyasztásmérőt (vízórát), de -5 fok alatt
anélkül, hogy megnyitnák az aknafedőt. Fel-
hívjuk a figyelmet erre, ugyanis bármely
meghibásodás esetén, amelyet külső beavat-
kozás okoz és nem a szolgáltató hibájából
történik (fagyás, tűz, ütés), az ügyfélnek kell
állnia a javítási költségeket. Amennyiben az
akna nem szigetelt, falait poliuretán vagy po-
lisztirén lemezzel lehet beborítani. Nem hasz-
nálhatók olyan anyagok, amelyek magukba
szívják a nedvességet (szalma, textil, papír
stb.). A fogyasztók győződjenek meg arról is,
hogy az aknafedő kerete és a fedő megfele-
lően rögzített és jól zár. Ha nincs hó és nagy
a fagy, akkor a fedőre egy nejlonfóliát lehet
helyezni, amelyre vékony földréteget húzva
megóvhatják az aknában levő fogyasztásmé-
rőt a hidegtől. Gondoskodni kell arról is,
hogy a föld könnyen eltávolítható legyen, ne
akadályozza a vízóra-leolvasást. Amennyiben
a lakó több időre eltávozik otthonról, le kell
ereszteni a vizet a vezetékekből. Ezt úgy te-
hetik meg helyesen, hogy lezárják a bekötés

utáni vízóránál levő csapot (a
belső vezeték és a vízóra kö-
zötti csapról van szó), ezzel
egy időben meg kell engedni
az összes belső csapot, hogy
a vezetékek ürüljenek ki.
Addig kell nyitva tartani a
főcsap utáni belső csapokat,
ameddig nem folyik rajtuk
víz, majd azonnal le kell őket
zárni, nehogy a külső főcsap
megnyitásakor elázzon a ház,
miután hazatér a tulajdonos.
A vízmérők, valamint az ivó-
víz- és csatornahálózattal
kapcsolatosan felmerült gon-
dokat az Aquaserv Rt. zöld-
számán lehet bejelenteni. 
– Évek óta az Aquaserv több

eljárással próbálta az adósokat rábírni a
tartozások törlesztésére. Mi lesz az idén? 
– 2017-ben havonta elzárják a rosszul fi-

zetőknél a vizet. Felhívjuk azon fogyasztók
figyelmét, akik nem akarják beengedni az
Aquaserv Rt. alkalmazottait azért, hogy le-
szereljék a vízfogyasztásmérőket, hogy ez
esetben az utcai hálózattól kötik ki őket, és
ez több ezer lejbe kerülhet. A költségeket a
fogyasztónak kell majd kifizetnie. 

– A tömbházlakók többször arról panasz-
kodnak, hogy eltérő értékeket mutatnak a
lakásokban levő fogyasztásmérők és a be-
kötésnél levő vízóra. Mi okozza ezt a kü-
lönbséget? 
– Ennek több oka lehet. Először is minden

fogyasztásmérőt előállító cég igazolja a mű-
szaki leírásokban, hogy a vízóra típusától, ré-
giségétől függően +-5%-os toleranciaértéket
mutat. Másodsorban érzékelésük szerint a fo-
gyasztásmérők több kategóriába sorolhatóak.
Az érzékenységen azt a minimális vízhoza-
mot értjük, amelyet már mér a műszer. Pél-
dául a B kategóriájú vízóra 10 l/óra, míg az
R kategóriájú 5 l/óra vízhozamnál „indul el”.
A lakrészekbe felszerelt vízórák, pontosab-

ban költségelosztók általában a B kategóriába
tartoznak, míg az Aquaserv Rt.-nek a tömb-
házak bekötésénél felszerelt órái az R kate-
góriába tartoznak, nagyon kis mennyiségre is
érzékenyek. A lakrészekben levő költség-
megosztók esetében a „különbségek” azok a
kisebb veszteségek, amelyek nem jelennek

meg a bekötésnél levő vízórán. Harmadsor-
ban ahhoz, hogy tökéletesen mérjenek a mű-
szerek, ezeket hibátlanul, vízszintesen kell
felszerelni. Amennyiben egy B kategóriás
műszer nincsen megfelelően felszerelve,
akkor A kategóriás lesz, mivel kétszer akkora
vízhozam szükséges, hogy működjön. Ezért
ez a műszer sokkal kisebb vízmennyiséget
mutat majd ki, mint a valós fogyasztás. Ter-
mészetesen a tömbház bekötésénél levő víz-
óra a reális értéket méri, ezért előállhat a
látszólag megmagyarázhatatlan különbség. A
pincében levő vezetékekből „elvesztődött”
vízmennyiség is csak szakemberek által vég-
zett ellenőrzéskor derülhet ki. Ezek a meny-

nyiségek nem jelennek meg a lakrészekben
levő költségelosztókon, viszont a bekötésnél
levő vízóra jelzi a fogyasztást. Ugyanakkor
gyakoriak azok az esetek is, amikor a tömb-
házak pincéjében egy vagy két vízcsapot mű-
ködtetnek. Attól függetlenül, hogy ezeket
mire használják, ezek is újabb különbség for-
rásai. Ráadásul a közös felelősség miatt eze-
ken keresztül elég sok vizet fogyasztanak a
lakók. Nehéz ugyan felfedni, de a lakásokban
levő improvizált vezetékek is veszteséget ge-
nerálnak. Ugyanígy vannak, akik a belső el-
osztókat kikerülő csövekből látják el vízzel a
mosógépet, a vécét vagy a mosdókagylót,
úgy, hogy a fogyasztást nem mérik, így ez is
jelentősen megnövelheti a különbségeket. 

Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy a víz-
órák „kiakadnak”, lezárulnak, ezért nem
mérik a lakrészben elfogyasztott vízmennyi-
séget. A felsorolt esetekben a fogyasztást a
bekötésnél levő műszer méri, ezért állnak elő
a „megmagyarázhatatlan” eltérések. A lakó-
társulások képviselőinek kötelességük időn-
ként ellenőrizni a költségelosztókat, a belső
vezetékeket, s ezáltal megelőzhető számos
kellemetlen helyzet, mivel az így elhasznált
vízmennyiség nem jelenik meg a költség-
elosztókon, de a fő vízmérő műszer jelzi, és
ennek alapján számláz az Aquaserv Rt. Azért,
hogy a különbségeket csökkentsék az említett
+-5%-os toleranciaértékig, fontos, hogy: a
lakrészekben levő költségelosztók legalább
olyan kategóriába tartozzanak, mint a tömb-
házak bekötésénél levő vízóra. A költségel-

osztókat az országos metrológiai intézet
(BRML) által kibocsátott modell szerint sze-
reljék fel és mindegyiket zárolják. Tömítsék
megfelelően a lakrészekben levő belső veze-
tékeket (csapokat, szigetelő alátéteket, vécé-
tartályokat stb.). Ne legyenek veszteségek a
pincében levő fővezetékeknél és bekötések-
nél. És nem utolsósorban mérjenek minden
fogyasztást. 

– Hogyan olvassák le a vízórákat?
– Elküldtük a tulajdonosi társulásokhoz a

2017-es vízfogyasztásmérők leolvasásának
beütemezett időpontját, a leolvasást minden
hónap végén végzik el munkatársaink. Ezt
közzétettük a cég honlapján is. Ahol nincs

mechanikus vízóra, ott a következő hónap le-
olvasási időpontját feltüntetjük a számlán.
Amikor az Aquaserv Rt. képviselője hozzáfér
a vízórához, a számla a valós fogyasztást tük-
rözi. Amikor nem tudják leolvasni a vízórát,
akkor a számlát az ügyféllel megkötött szol-
gáltatói szerződéskötéskor megállapított át-
lagfogyasztás alapján számlázzák. A
fogyasztást a bekötésnél levő vízórákon jel-
zett értékek szerint állapítják meg, és ez az
alapja az ivóvízfogyasztás és a csatornadíj
számlázásának. Marosvásárhelyen az Aqua-
serv Rt. majdnem minden fogyasztóhoz tá-
volról leolvasható vízórát szerelt fel, amelyek
legtöbb 300 méter távolságról lehetővé teszik
a leolvasást. Ez azzal a fontos előnnyel jár,
hogy az Aquaserv munkatársai leolvashatják
a vízórákat akkor is, amikor nem férnek hoz-
zájuk. Így gyakorlatilag a számlán megjelenő
érték a valós fogyasztást tükrözi és nem a be-
csült értéket, mint a „hagyományos” órák
esetén, ahol az esetek többségében nem tud-
ják leolvasni a fogyasztást, mivel a tulajdo-
nosok nem voltak otthon, vagy az akna
magánterületen van. 2015 végétől Marosvá-
sárhelyen havonta, a peremtelepüléseken és
az Aquaserv kirendeltségein pedig negyedé-
venként olvassák le a vízórákat, a dátumot
feltüntetik a számlákon. Megjegyezzük, hogy
az Aquaserv megtesz mindent azért, hogy az
összes mechanikus számlázót lecserélje tá-
volról olvashatóval. Jelenleg folyamatban
van egy, az Európai Unió által társfinanszíro-
zott program, amelynek alapján mintegy
1200 mechanikus számlázót cserélnek újakra,
olyanokra, amelyhez rádióadó modult lehet
csatlakoztatni, ami lehetővé teszi a távleolva-
sást. A távolról leolvasandó mérőműszerek
előnyei között megemlíthetjük azt, hogy a
műveletet havonta el lehet végezni, ugyanak-
kor nagyon könnyen és gyorsan hozzáférhe-
tők és kezelhetők az információk, anélkül,
hogy leolvasáskor zavarnánk az ügyfeleket,
nem úgy, mint a mechanikus műszerek ese-
tén, amelyeket csak negyedévenként olvas-
hattunk le és az adatokat mintegy 6 hónapig
őriztük meg. A korszerű műszerek segítségé-
vel sokkal több órát tudunk leolvasni, mint a
mechanikus műszerek esetében, ugyanakkor
az előbbiek jelzik azt, ha visszafolyás történt,
meghibásodott a vezeték vagy külső hálózati
veszteség állt elő, illetve avatatlanul hozzá-
nyúltak. Továbbá csökken az idő és a költség
a nehézen elérhető aknák esetében.        (x)
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Lefagytak az ivóvízfogyasztás-mérő műszerek – 
év eleji gondok az Aquaserv Rt.-nél 

Interjú Tacşa Horaţiuval, a mérőműszerosztály vezetőjével 



ADÁSVÉTEL

ELADÓK Vajdaszentiványon
földön tartott, piros Lohmann tojótyúkok.
Áruk 10 lej. Tel. 0758-609-840. (58464-I)

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

ELADÓ nyaraló csendes, szép kör-
nyezetben Makfalván, 10 km-re Szo-
vátától, 150 méterre a főúttól, 19,5 ár:
ház és gyümölcsös bekerítve, villany
és víz bevezetve: 2 szoba, konyha,
fürdőszoba, két terasz. Telekkönyv
rendezve. Tel. 0746-951-613,
0365/800-097. (58461-I)

VENNÉK száraz tűzifát. Tel. 0754-
870-141. (58579-I)

ELADÓ új, balos főzőkályha csempéből
lerrel, tetőkkel. Ára: 1150 lej. Tel. 0742-
552-585. (58580)

MINDENFÉLE

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

LIFE CARE BIOTERMÉKEK,
EGÉSZSÉG, ÜZLETI LEHETŐSÉG,
TANÁCSADÁS ÉS TÁMOGATÁS.
Imformációk: Marosvásárhely, Avram
Iancu utca 10. szám, 
www.lifecarepro.ro, tel. 0742-531-
793. (18277-I) 

KIADÓ 70 m2-es kereskedelmi helyiség
központi helyen. Tel. 0745-824-161.
(58330)

TANÁR, magyar nyelv oktatását vál-
lalom. Tel. 0741-394-050. (58496-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-
846-011. (58482) 

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

TERMOPÁN ablakok, vasajtók, redő-
nyök szerelése és javítása. Tel: 0744-
5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(18481)

SZAKKÉPZETT, tapasztalattal ren-
delkező pedagógusként  gyer-
mek(ek) otthoni tanítását,
gondozását vállalom. Tel. 0749-950-
193. (58462-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (1341)

ANGOLNYELV-TANÍTÁS személyre
szabottan. Tel. 0723-089-808. (58344)

VÁLLALUNK kőművesmunkát, fes-
tést, csempézést, gipszkartonozást,
hőszigetelést. Tel. 0740-212-144.
(58308-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (58443)

MEGEMLÉKEZÉS

Nem vársz már minket
ragyogó szemekkel, nem
örülsz már nekünk szerető
szíveddel. De egy könnycsepp
a szemünkben Érted ég, és
egy gyertya az asztalon Érted
ég. S bennünk él egy arc, egy
végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múl-
hatnak évek, szívből
szeretünk, s nem feledünk
Téged!
Szomorú szívvel emlékezünk
január 24-én a szerető
édesanyára, feleségre, nagy-
mamára, a ravai születésű
BÁLINT JUSZTINÁRA halá-
lának 13. évfordulóján.
Nyugodjon békében!
Szerető férje, gyermekei és
azok családja. (-I)

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
január 24-én a mezőcsávási
ifj. IMREH LÁSZLÓRA
halálának 34. évfordulóján.
Emlékét őrzi testvére, Iluska
és családja. (58410-I)

Csak az tudja, mi az igazi
fájdalom, kinek gyermekét
fedi a sírhalom.
Fájó szívvel emlékezünk a
szeretett gyermekre, test-
vérre, keresztapára, rokonra, a
szentháromsági TÖRÖK
ENDRÉRE (Enci) halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrizzük szívünkben.
Szerettei. (58521-I)

Szomorúan emlékezünk ja-
nuár 24-én a szerető feleség,
édesanya és nagymama,
ORBÁN  ROZÁLIA elmentére.
Már 9. éve, hogy itt hagyott
minket, de szép emléke s
hiánya szívünkben örökre
megmarad. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel! Bánatos családja.
(58527)

Fájó szívvel emlékezünk
január 24-én drága férjemre,
FARCZÁDI FERENCZRE ha-
lálának hetedik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugo-
dalma csendes! Felesége,
Erzsike és két leánytestvére,
valamint családjuk. (58548)

Szomorú szívvel emlékezünk
január 24-én a koronkai
ERDŐS MAGDOLNÁRA
halálának 2. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzi férje, lányai és azok
családja, a jó szomszédok és
jó barátok. (58575-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
VAJNA JÁNOS 

a Marosvásárhelyi Rádió 
egykori riportere 

január 23-án elhunyt. Temetése
január 25-én 14 órakor lesz a re-
formátus temetőben. 

Gyászoló hozzátartozói. (-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, após, nagy-
tata, dédtata, jó szomszéd, rokon
és barát, 

id. KALI ÁRPÁD 
életének 79. évében 2017. január
22-én elhunyt. Temetése január
24-én 15 órakor lesz Székesen.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (58567-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, testvér, apa,
nagyapa, 

NAGY ANTAL 
életének 75. évében csendesen
megpihent. Utolsó útjára szer-
dán, január 25-én 13 órakor kí-
sérjük a nyárádköszvényesi
temetőbe. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Búcsúzik családja. (58576-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A Népújság   hirdetési irodájában felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba.
Önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe beadhatják. (18470-I)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUKIHORDÓ-RAKTÁROST alkalmaz
előnyös bérezéssel. Tel. 0744-707-550. (18473-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ SÍRÁSÓT
alkalmaz. Érdeklődni a Temető (Crizantemelor) utca 4. szám alatt és
a következő telefonszámokon: 0265/215-875, 0365/448-734, hétköz-
nap 8-15 óra között. (18422-I)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)
A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ FIA-
TALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon
vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ munkaerőt keres
SZÍNPADI DÍSZLETMUNKÁS állás betöltésére. Jelentkezni lehet a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház humánerőforrás-osztályán hétköz-
nap 10-15 óra között. További információk a következő telefonszá-
mokon: 0365/806-862 (113-as mellék), 0265/219-261. (sz.-I)
A ROBY BÁR ELADÓT alkalmaz. Tel. 0742-084-344. (18466-I)
CÉGÜNK ÉLELMISZERIPARBAN JÁRTAS MÉRNÖKÖT keres
gyártás elkezdéséhez. Érdeklődni a 0751-138-177-es telefonszámon
vagy pedig önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre
várunk. (sz.)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZA-
KÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59259)
ALKALMAZUNK C+E jogosítvánnyal rendelkező GÉPJÁRMŰ-
VEZETŐT nemzetközi szállításra fix bérrel. Érdeklődni lehet a 0755-
536-934, 0740-907-069-es telefonszámokon. E-mail-cím:
memytrans@yahoo.com (58511-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz előnyös feltételekkel. Tel.
0744-692-873, 0747-048-464. (18480-I)
Ha szerelmes, ha nem! ÜNNEPEJE MEG KEDVESÉVEL A BÁ-
LINT-NAPOT kortól függetlenül kifogástalan mulatságon a GEMINI
VENDÉGLŐBEN február 18-án 21 órai kezdettel! A legjobb élőzene,
menü kedvező áron! Már iratkozhat a helyszínen! Érdeklődni a
0265/319-306-os telefonszámon. (sz-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).

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

Tel. 0743-714-914. (18435)

A Maros Megyei Tanács szá-
mára a 2017-es év egyik fő célki-
tűzése, hogy újra megnyissa a
marosvásárhelyi Transilvania
nemzetközi repülőteret. Az önkor-
mányzat folyamatosan dolgozik
azon, hogy a repülőtér ismét mű-
ködőképes legyen. Ennek érdeké-
ben az egyik legfontosabb teendő
a kifutópálya felújítása, és ez
irányba már több lépést is tett az
önkormányzat, illetve ezzel párhu-
zamosan a megyei tanács elkez-
dett tárgyalni a légitársaságokkal
is, hogy a munkálatok befejezése
után újra indítsanak repülőjárato-
kat Marosvásárhelyről. 

A megyei tanács elsőként a
Wizz Airrel tárgyalt, hiszen a légi-
társaság több mint 10 éve a part-
nerünk, és szeretnénk folytatni az
eddigi jó együttműködést. A múlt
heti találkozón a Maros Megyei
Tanács elnöke, Péter Ferenc rész-
letesen tájékoztatta a Wizz Air
képviselőjét a Transilvania repülő-
tér jelenlegi gazdasági és jogi
helyzetéről, és bemutatta a kifutó-
pálya felújítási tervét is. A megbe-

szélésen a Wizz Air képviselője is-
mertette a légitársaság jövőbeni
terveit, és biztosította a megyei ta-
nácsot arról, hogy amennyiben év
végéig befejeződik a kifutópálya
újjáépítése, a Wizz Air újra indít
majd járatokat Marosvásárhelyről. 

„A Maros Megyei Tanács a to-
vábbiakban is tartja a kapcsolatot
a légitársasággal, és bízunk benne,
hogy az év vége előtt sikerül meg-
nyitnunk a repülőteret, és újra fo-
gadhatjuk a Wizz Air járatait is” –
nyilatkozta a találkozó után Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács
elnöke.

A marosvásárhelyi nemzetközi
repülőtér kifutópályájának felújí-
tása az előzetes számítások szerint
77 millió lejbe kerül. Az érvény-
ben levő Országos Szállítási Mes-
terterv alapján Maros megyének
2021-ig nincs lehetősége uniós
alapokat lehívni a reptér fejleszté-
sére, ezért a Maros Megyei Tanács
önerőből, hitel felvételével fogja
megvalósítani a beruházást. 

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája

A marosvásárhelyi Wizz Air- 
járatok újraindításáról 

tárgyalt a légitársasággal 
a Maros Megyei Tanács
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Az INPIRO ROMÁNIA fűtéstechnikai
kereskedelmi vállalat 

TErÜLETI  képVISELŐI munkakör
betöltésére munkatársat keres.

Feladatok:
• A termékek alapos technikai ismerete (képzést biztosítunk);
• A vevőkkel való kapcsolattartás;
• A termékekkel kapcsolatos szaktanácsadás biztosítása, a kli-

entúra bővítése.
Elvárások:
• Felsőfokú szakirányú képzés (technikai végzettség);
• Jó műszaki érzék;
• Önállóság, problémamegoldó készség;
• B kat. jogosítvány, kiszállásokra való hajlandóság, vezetői

gyakorlat; 
• Értékesítésben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

Amit ajánlunk:
• Teljesítményarányos bérezés;
• Szolgálati autó, telefon, laptop.
Önéletrajzokat az inpiro@yahoo.ro e-mail-címre várunk, ér-

deklődni is itt lehet.

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

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

- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék 
(Belşugului 21.) 8-20 óra - 0265/225-926

• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 
- 0365/882-842

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

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 Maros Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett tanfolyamok

Február 6 – 17. között, 16 órától: közbeszerzési szakértő (40
óra)

Február 27 – március 24. között, 16 órától: munkavédelmi
szakfelügyelő (40/80 óra)

Március 1 – április 18. között: tűzmegelőzési és oltási felada-
tokkal megbízott műszaki személyzet (136 óra)

Március 28 – április 18. között, 16 órától: projektmenedzser
(60 óra)

Május 9 – 30. között, 16 órától: humánerőforrás-felügyelő/re-
ferens (40 óra)

Június 5 – 16. között, 16 órától: oktatóképző (40 óra)
Június 12 – július 18. között, 16 órától: polgári védelmi fel-

ügyelő (136 óra)
Szeptember 4 – 15. között, 16 órától: környezetvédelmi felelős

(50 óra)
Szeptember 11 – október 20. között, 16 órától: kereskedelmi

dolgozó (120 óra)
Október 3 – 24. között, 16 órától: humánerőforrás-

felügyelő/referens (40 óra)
November 1 – december 15. között: tűzmegelőzési és oltási fel-

adatokkal megbízott műszaki személyzet (136 óra)
Fontos! A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív

tagjai mindenik tanfolyam esetében 5–20%-os kedvezményben
részesülnek, a csatlakozás függvényében. 

Bővebb felvilágosítás és feliratkozás hétfőtől péntekig 
8-16 óra között a kereskedelmi kamara székhelyén, Marosvá-
sárhely, Városháza utca 1. szám, vagy a 0265/269-218-as tele-
fonszámon, fax: 0265/269-219, e-mail: cursuri@cciams.ro,
ancagiurgiu@cciams.ro 

Kapcsolattartó: Anca Giurgiu. 

Várjuk önöket!


