
Kiosztották az első
gyógykezelési
jegyeket
Ezek a jegyek kizárólag az országos
nyugdíjpénztár tulajdonában levő bázi-
sok gyógykezelőibe szólnak, éspedig
Buziásra, Kovásznára, Olăneşti-re,
Május 1-re, Amarára, Bizusára és Al-
gyógyra. Ezeken az üdülőtelepeken
szív- és  érrendszeri, reumatikus,
emésztőszervi bántalmakat kezelnek. 
____________2.
A római katolikus
oktatás folytonos-
ságáért állnak ki
Március 20-a közeledtére, úgy tűnik,
hogy az érintett intézmények szándé-
kosan emésztették fel a marosvásár-
helyi Római Katolikus Teológiai
Líceumba járó diákok szüleinek türel-
mét. Tegnap két helyen kezdődött tün-
tetés az iskola helyzetének rendezése
érdekében. 
____________5.
B. Fülöp Erzsébet
kapta 
a Kemény-díjat
Múlt héten a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban adták át az idei Kemény-
díjat, amellyel ezúttal B. Fülöp Erzsé-
betet, a kollégák és barátok körében
csak Bözseként emlegetett közkedvelt
művészt és egyetemi oktatót tüntették ki. 
____________5.
Veszélyben 
az öregotthon
Több gondozottunkat egyáltalán nem
látogatják a hozzátartozók, van akinek
még a temetésére sem jöttek el.  Ilyen
körülmények között félő, hogy a nyá-
ron lakat kerül az öregotthon ajtajára –
vonta le a következtetést a polgármes-
ter, aki szerint a jelenlegi helyzetet a
politikai akarat hiánya tartja fenn.
____________6.

A regisztrációs illeték eltörlését köve-
tően, becslések szerint, múlt hónapban
megháromszorozódott a használt autók
forgalomba íratása. Régi és újdonsült
„autókereskedők” főleg Németországból
szállítják az országba a 15-20 éves jár-
gányokat. Románia rövidesen ismét Eu-
rópa roncsautó-lerakatává válik – vélik
a kereskedők.

Ezerszámra hozzák be az országba az 1996–
2000-es évjáratú személyautókat, ezeket főként
interneten és az autópiacokon próbálják eladni,
de van úgy, hogy „személyre szabott” rendelésre
szállítják le a járművet. A „régi” autókereskedők
mellett megjelentek az alkalmi, újdonsült el-
adók, akik a jogszabályváltozás nyújtotta gyors
kereseti lehetőséget szeretnék kihasználni, és
igyekeznek minél több, külföldön olcsón meg-
vásárolt autót értékesíteni. Ezeken általában
100-200 eurós nyereséggel adnak túl. Nemcsak

az autóbejegyzési hivatalban, a forgalomba íra-
tási ügyosztályon nagy a zsúfoltság, ahol a ren-
det az online előjegyzéssel próbálják fenntartani,
az autópiacokon is jócskán megnőtt a kínálat. A
nagyernyei autópiac tulajdonosa, Szász István
vasárnap érdeklődésünkre elmondta, a piac for-
galma mintegy 20 százalékkal nőtt az elmúlt két
hónapban, a kereslet azonban visszafogottabb,
4-5 eladásra kínált autóból egyre ha kerül vevő.
Átlagosan 2-5 ezer euró közötti áron kínálják a

Mi mennyi…
Az utóbbi időszak legdivatosabb, legnagyobb sajtónyil-

vánosságot kapott és politikai körökben is leggyakoribb
témája a korrupció elleni harc, illetve a korrupcióellenes
ügyészség (DNA). Korábban nagy népszerűségnek örven-
dett az intézmény, amihez nagyban hozzájárult, hogy a té-
vénézőket naponta „szórakoztatták” bilincsbe vert
politikusok képsoraival, amit a pórnép kárörvendve néz-
hetett. Mára azonban kiderült, hogy a korrupció elleni
harc leple alatt elképzelhetetlen visszaélések, ügyészi túl-
kapások történtek.

Az egyik központi napilap az országos főügyészség
2016-os mérlege alapján „feltérképezte” az ügyészsége-
ket, azt, hogy hány ügyész „bűnüldöz” az országban, és
azt is, hogy „mennyibe kerül” egy ügyész az adófizető ál-
lampolgároknak. Eszerint a főügyészségen 2.650, a DNA-
nál 177, a DIICOT (szervezett bűnözés elleni igazgatóság)
keretében 244, a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszéknél 130,
a bíróságok, törvényszékek, ítélőtáblák melletti ügyészsé-
geken 2.035 ügyész dolgozik. A DNA az országos ügyészi
gárda 6,6 százalékát foglalkoztatja, a DIICOT 9,2%-át. A
DNA személyzeti kiadása a főügyészség költségvetésének
13 százalékát teszi ki. A lap által idézett jelentésből kide-
rül, hogy a főügyészség átlagkiadása egy ügyészre 63.275
euró, egy DNA-ügyész azonban kétszer annyiba, 125.677
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Rangos történelmi vetélkedővel tiszteleg az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc emléke előtt az Erdélyi Ma-
gyar Televízió. Március 15-én, szerdán este 8 órától tűzi
műsorára a Forradalom utca 48. című történelmi vetélkedőt,
amelyet a csatorna immár ötödik alkalommal szervez meg
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Oktatási Főosz-
tályával közösen. 

A már hagyományosnak számító megmérettetésen idén
is öt csapat méri össze az 1848-49-es forradalommal és sza-
badságharccal kapcsolatos tudását. Jelen lesz a tavalyi
győztes, a nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum csa-
pata: Fábián Tamás, Kovács Norbert, Molnár Levente,
felkészítő tanáruk Fazakas Gábor. A brassói Áprily
Lajos Főgimnáziumot Boldi Tihamér, Ferenc-Nagy
Zoltán és Dénes Ivett képviseli, irányító tanáruk: Kriz-
bai Melinda. A kolozsvári Brassai Sámuel Elméleti Lí-
ceumból Takács Réka, Győrffy Henrietta Dalma és
Muresan László érkezik dr. Vajnár János Zsolt vezeté-
sével. Csíkszeredát idén a Segítő Mária Római Kato-
likus Főgimnázium képviseli. Zöld Ildikó
történelemtanár kíséretében Kedves Szilamér, Süket
Mátyás és Hatos Attila érkezik a versenyre. A kézdi-
vásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum csapatát
Pászka Alpár, Volonics Attila és Farkas Gellérd alkotja,
ők Tóth Zoltán történelemtanár segítségével készültek
fel a televíziós vetélkedőre. 

A verseny öt igen változatos fordulóból áll: ezek alatt a
diákok tanúbizonyságot tehetnek tárgyi tudásukról, és meg-
csillanthatják kreativitásukat is. Teljesítményüket tekinté-
lyes szakmai zsűri bírálja el, melynek elnöke dr. Egyed
Ákos akadémikus, történész, tagjai: Deák Árpád nyugal-
mazott történelemtanár, Keserű Sándor, a Baróti Szabó
Dávid Középiskola történelemtanára és dr. Tamási Zsolt-
József, a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Lí-
ceum igazgatója. 

Ma MATILD, 
holnap KRISTÓF napja. 
KRISTÓF: a görög Kriszto-
forosz rövidülése, jelentése:
Krisztust hordozó. A név utal
Szt. Kristófra, aki átvitte Jézust
a folyón a vállán, és így a révé-
szek védőszentje lett. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. március 13.

1 EUR 4,5538
1 USD 4,2673

100 HUF 1,4581
1 g ARANY 165,7668

Állásbörze Marosvásárhelyen
Csütörtökön, március 16-án 10–19 óra között a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház előcsarnokában állásbörzét
szerveznek. A több erdélyi nagyvárosban megszervezett
esemény egyik újdonsága, hogy a jelentkezőket helyben
interaktívan és látványosan tesztelik. Várják mindazokat,
akik állást szeretnének változtatni, az első állásukat meg-
találni, de azokat is, akik elégedettek jelenlegi állásukkal
és csak ismerkedni akarnak, új kapcsolatokat szeretnének
kialakítani szakmai téren. Állásajánlatok, szakmai gyakor-
latok és gyakornoki programok, interaktív versenyek, va-
lamint karriertanácsadás fogadja az érdeklődőket.

Interjúkötet-bemutató Szovátán
A Bernády KE és a szovátai önkormányzat szervezésében
március 17-én, pénteken du. 6 órától a városháza nagy-
termében könyvbemutatóra kerül sor. Székely Ferenc Őr-
helyen gyújtott jeltüzek című interjúkötetét Mester Zoltán
mutatja be. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Latintánc-tanfolyamok 
A marosvásárhelyi András Lóránt Társulat március 20-ától
újabb jelentkezőket vár a Brăila utca 10. szám alá (a régi
zsinagógába), latintánc-tanfolyamaira. Tangót Deák Orso-
lya és Dabóczi Dávid, flamencót András Lóránt, kontaktot
Dabóczi Dávid, kortárs táncot Bezsán Noémi oktat. Jelent-
kezni a 0721-968-253-as telefonszámon vagy e-mailben
az andraslorantcompany@gmail.com címen lehet. 

Versünnep – elődöntő
Március 16-án, csütörtökön 17 órakor kerül sor a Versün-
nep elődöntőjére a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kis-
termében. A belépés díjtalan.

Maros megyébe érkezik Svájc 
nagykövete

Maros megyébe látogat ma Svájc romániai nagykövete,
Urs Herren. A diplomata délután dr. Lucian Goga prefek-
tussal és a Maros Megyei Tanács elnökével, Péter Ferenc-
cel találkozik, ezt követően nyilatkozik a média
képviselőinek. A megbeszélésen várhatóan a gazdasági
és kulturális kapcsolatok erősítéséről, bővítési lehetősé-
geiről tárgyalnak. 

Csendőrségi állásajánlat
A Maros Megyei Csendőr-felügyelőség a segesvári csen-
dőralakulat kötelékébe alkalmaz külső forrásból két altisz-
tet és egy gépkocsivezetőt. A versenyvizsgával
kapcsolatos bővebb felvilágosítás a csendőrség humáne-
rőforrás-osztályán kapható Marosvásárhelyen, az Apicul-
torilor utca 2. szám alatti székhelyen vagy a
0265/254-455-ös telefonszám 24105 vagy 24107-es mel-
lékszámán. Az álláshirdetés teljes szövege, a szükséges
dokumentumok és feltételek listája az intézmény www.jan-
darmeriamures.ro honlapján a versenyvizsgák menüpont
alatt olvasható. A jelentkezési dossziék leadásának határ-
ideje március 17-én 14 óra. 

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

14., kedd
A Nap kel 

6 óra 38 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 25 perckor. 
Az év 73. napja, 

hátravan 292 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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Megyei hírek

A Maros Megyei Munkaügyi Felügyelőség tájékoztatója
szerint februárban 137 ellenőrzést végeztek, melynek során
79 alkalommal a munkaviszonyt, 58 ízben a munkabizton-
sági és a munkaegészségtani előírások betartását vizsgál-
ták. A vizsgálatok nyomán 28 be nem jelentett
munkavállalót azonosítottak, ezért 47 gazdasági egységet
bírságoltak meg 176.500 lej értékben, ugyanakkor a hiá-
nyosságok orvoslására kötelezték a vállalkozókat. A mun-
kabiztonsági és a munkaegészségtani előírások terén 58

ellenőrzést végeztek, 24 írásbeli figyelmeztetést és öt bír-
ságot róttak ki 41.000 lej értékben. Az ellenőrzéseket töb-
bek között kereskedelmi egységekben, nagybani
kereskedelmi egységeknél, szerelőműhelyekben, vendég-
lőkben, fodrászszalonokban, fakitermelési, bútorgyártó,
fémmegmunkáló egységekben végezték. Három dossziét
munkahelyi halálos kimenetelű baleset ügyében a bűnügyi
szervekhez továbbítottak kivizsgálás végett – áll az Andrei
Mureşan főfelügyelő kézjegyével ellátott tájékoztatóban.

Bírságoltak a munkaügyi felügyelők

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár március 10–13.
között kiosztotta az első szériájú gyógykezelési
jegyeket. Ezek a jegyek kizárólag az országos
nyugdíjpénztár tulajdonában levő bázisok gyógy-
kezelőibe szólnak, éspedig Buziásra, Kovásznára,
Olăneşti-re, Május 1-re, Amarára, Bizusára és Al-
gyógyra. Ezeken az üdülőtelepeken szív- és 
érrendszeri, reumatikus, emésztőszervi bántal-
makat kezelnek. 

A pénztár korszerűsítette saját bázisait
Neagoe Eugenia, a megyei nyugdíjpénztár igazgatója

fontosnak tartotta az országos nyugdíjpénztár által közöl-
teket: a szóban forgó gyógykezelési központokban jelentős
beruházások történtek, új kezelőbázisokat létesítettek, kor-
szerű szálláshelyek, vendéglők épültek, illetve a meglévő-
ket modernizálták, a kezelőbázisokat új, modern orvosi
berendezésekkel látták el, hozzáférhetővé tették a mofettá-
kat, az ásvány- és hévizeket, s emiatt az itt kínált szolgál-
tatások minősége jelentősen javult. 

Az igazgatónő emlékeztetett,
hogy a gyógykezelési jegyeket –
kevés módosítással – a tavaly is al-
kalmazott kritériumrendszer szerint
osztják ki.
Kitelepedett nyugdíjasok is 
jogosultak

Ami a módosításokat illeti, való-
színűleg felkeltik olvasóink érdeklő-
dését. Az első és talán legfontosabb,
hogy gyógykezelésben azok a nyug-
díjasok is részesülhetnek, akik a
hazai területi nyugdíjpénztár nyil-
vántartásában vannak, de külföldre
telepedtek. Ők a kezelési jegy igény-
lésekor a nyugdíjszelvény helyett
egy, a nyugdíjpénztár által kibocsá-
tott, romániai nyugdíjjogosultságot
igazoló iratot kell benyújtsanak. 

A pénztár időszerűsítette a keze-
lési jegyek árának kiszámítására al-

kalmazott jövedelemsávokat, tekintettel arra, hogy ezek át-
lagban idén nőttek. A minimális nyugdíj 400 lejről március
elsejétől 520 lejre nőtt, az országos átlagos bruttó bér a ta-
valyi 2681 lejről 3131 lejre nőtt. A kezelési jegyek igény-
lésére kiadott nyomtatvány megegyezik a tavalyival, a
nyugdíjpénztárnál szerezhető be, illetve letölthető a pénztár
honlapjáról. A kezelési jegyek 16 napra szólnak, viszont
maga a kezelés időtartama 12 nap. 
1183 jegy a pénztár saját üdülőtelepeire 

– Mikorra várhatók azok a kezelési jegyek, amelyeket az
ország más üdülőtelepeire és gyógykezelési központjaiba
osztanak ki? – tettük fel a kérdést az igazgatónőnek.

– Országos viszonylatban az országos pénztárkezelő bá-
zisaiba 56.394 helyet osztottak ki, ebből Maros megye
1183 jegyet kap. Ezenfelül versenytárgyalást írnak ki tu-
rizmussal és gyógykezeléssel foglalkozó gazdasági egy-
ségek számára, s a közbeszerzési eljárás után megkötik
a szerződéseket, úgy, mint az előző években, olyan üdü-
lőtelepekkel, mint Szováta, Félixfürdő, Herkulesfürdő,
Kovászna, Tusnád, Vatra Dornei – tájékoztatott az igaz-
gató.

Kiosztották az első gyógykezelési jegyeket

Forradalom utca 48.
Erdélyi magyar középiskolák történelmi vetélkedője az Erdélyi Magyar Televízióban

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor



Újabb öt évre köztársasági el-
nökké választotta Áder Jánost az
Országgyűlés hétfőn.

A titkos szavazáson 170 képviselő
vett részt, mindannyian érvényesen vok-
soltak.

Áder János, a Fidesz-KDNP jelöltje
131 szavazatot kapott. A baloldali ellen-
zék által támogatott Majtényi László
volt ombudsmanra, az Eötvös Károly
Közpolitikai Intézet elnökére 39-en sza-
vaztak.

Áder Jánost a második fordulóban vá-
lasztotta államfővé a parlament, miután
az első kör – kétharmados támogatás
híján – eredménytelen volt. A második
szavazáson már csak az számított, ki kap
több voksot.

A politikus megválasztása után a pá-
holyban fogadta a gratulációkat, köztük
Orbán Viktor miniszterelnökét.

Az 1959-ben született Áder János –
volt házelnök, országgyűlési és európai
parlamenti képviselő – második ciklusát
kezdheti meg a Sándor-palotában. Újra-
választása május 10-től hatályos.

Először 2012. május 2-án választotta
elnökké az Országgyűlés, majd – a rend-
szerváltás utáni ötödik államfőként –
2012. május 10-én lépett hivatalba.

Áder János nős, felesége Herczegh
Anita, négy gyermekük van.

Az Országgyűlés a rendszerváltás
óta hetedik alkalommal választott köz-
társasági elnököt. Az alaptörvény sze-
rint a köztársasági elnök kifejezi a

nemzet egységét, őrködik az állam-
szervezet demokratikus működése 
felett, ő a Magyar Honvédség főpa-
rancsnoka. Az államfőt a tisztségre
legfeljebb egy alkalommal lehet újra-
választani.

Nicola Sturgeon skót miniszterel-
nök hétfőn bejelentette, hogy a
jövő héten felhatalmazást kér a
skót parlamenttől az újabb skóciai
függetlenségi népszavazás kiírá-
sához szükséges lépések megté-
telére.

Sturgeon szerint a referendumot 2018
ősze és 2019 tavasza között lehetne
megtartani. A skót kormányfő edin-
burghi hivatalában tartott tájékoztatóján
közölte: 2018 ősze lehet a legkorábbi
időpont, mivel a jelenleg tudható me-
netrend alapján addigra egyértelművé
válhat, hogy a brit kormány milyen
egyezséget érhet el a brit EU-tagság
megszűnésének feltételeiről folytatandó
tárgyalásokon.

Theresa May brit miniszterelnök álta-
lános várakozások szerint ezen a héten
bejelenti a brit EU-tagság megszűnésé-
hez vezető folyamat elindítását a Lissza-
boni Szerződés 50. cikkelyének
aktiválásával.

Az 50. cikkely szabályozza – és akti-
válásának bejelentése hivatalosan el is
indítja – az Egyesült Királyság távozási
folyamatát az EU-ból, kétévi tárgyalási

időtávlatot engedélyezve a kilépési fel-
tételekről. Ennek alapján a brit EU-tag-
ság 2019 tavaszáig megszűnhet.

Nicola Sturgeon hétfői tájékoztatóján
kijelentette: nem fér kétség ahhoz, hogy
a skót kormánynak megvan a választói
felhatalmazása az új függetlenségi nép-
szavazás kiírására. A Skóciát kormányzó
Skót Nemzeti Párt (SNP) tavalyi válasz-
tási programjában ugyanis az szerepelt,
hogy a skót kormány jogot formál az
újabb függetlenségi népszavazás meghir-
detésére, ha a skót függetlenségről ren-
dezett előző, 2014-es népszavazás
időszakához képest jelentősen és érdem-
ben megváltoznak a körülmények, pél-
dául ha Skóciát akarata ellenére ki
akarják léptetni az EU-ból.

A skót miniszterelnök szerint ez a
helyzet előállt, miután a brit EU-tagság-
ról rendezett tavalyi népszavazáson or-
szágos átlagban a résztvevők szűk, 51,9
százalékos többsége a kilépésre, a skót
választók 62 százaléka viszont a benn-
maradásra voksolt.

Nicola Sturgeon szerint a Konzervatív
Párt vezette brit kormány az EU-népsza-
vazás óta „egyetlen hüvelyknyi lépést

sem tett” a Brexit-folyamat ügyében
Skóciával kötendő kompromisszum felé.
Skóciának ebben a helyzetben meg kell
adni a választási lehetőséget a „kemény
Brexit” és a függetlenség között – tette
hozzá.

A skót kormányfő a „kemény Brexit”
kifejezéssel arra utalt, hogy a brit kor-
mány nemcsak az Európai Unióból,
hanem az EU egységes belső piacáról is
ki akar vonulni. 

Nicola Sturgeon a brit EU-tagságról
tartott tavalyi népszavazás óta több nyi-
latkozatában is leszögezte: Skócia nem
fogadja el, hogy akarata ellenére „kirán-
gassák” az Európai Unióból, és a skót
kormány újabb függetlenségi népszava-
zást ír ki, ha ezt látja a legmegfelelőbb
eszköznek arra, hogy saját hatáskörében
dönthessen Skócia EU-tagságának meg-
őrzéséről.

Nicola Sturgeon azonban az újabb
népszavazási kezdeményezésről szóló
hétfői bejelentés utáni sajtótájékoztató-
ján közölte: hisz abban, hogy ha Skóciá-
ban ismét referendumot tartanak, azt
kényelmes többséggel megnyerik a füg-
getlenség hívei.

Moszkva Ukrajna-politikája ellen tiltakozók hétfőn elkezd-
ték befalazni az orosz Szberbank kijevi leányfiókjának bejá-
ratát, mondván, hogy ha az ukrán államvezetés nem képes
bezáratni a pénzintézetet, akkor azt polgárjogi aktivisták te-
szik meg.

Helyszíni jelentések szerint néhány tucatnyi tüntető gyűlt
össze hétfőn a Kijev belvárosában lévő bank épülete előtt. Be-
tontéglákat hoztak magukkal, amelyekből elkezdtek falat húzni
az épület bejárata előtt. A pénzintézetben dolgozók az abla-
kokon kényszerültek kimenekülni.

A tiltakozók java része az Azov önkéntes alakulat civil szer-
vezetének tagjai, de vannak köztük a radikális Jobboldali
Szektorhoz (PSZ) tartozók, sőt parlamenti képviselők is.

Az akció résztvevői azért döntöttek a banképület befalazása
mellett, mert az orosz tulajdonban lévő pénzintézet a múlt

héten bejelentette, hogy elfogadja az önkényesen kikiáltott két
kelet-ukrajnai szakadár népköztársaság által kiállított igazol-
ványokat is. A tiltakozók szerint a lépéssel a bank a Donyec-
medencei szakadár területeket támogatja.

Arszen Avakov ukrán belügyminiszter heves bírálattal il-
lette az orosz bank ukrajnai leányvállalatának döntését, és fel-
szólította az ukrán jegybankot, hogy hozzon szankciókat a
pénzintézettel szemben. Követelte az orosz Szberbank ukrajnai
tevékenységének beszüntetését, erről azonban mostanáig dön-
tés nem született.

Március elejei hírek szerint a Szberbank – a jegybank több-
ségi tulajdonában lévő legnagyobb orosz pénzintézet – rekord
magas, 541,9 milliárd rubeles (1 rubel=5,02 forint) profitot
ért el tavaly, ami 143,1 százalékkal nagyobb az egy évvel ko-
rábbinál.

Tiltakozók elkezdték befalazni Kijevben 
az orosz Szberbank épületének bejáratát

Ügyészeket menesztenének
Laura Codruţa Kövesi korrupcióellenes főügyész és
Augustin Lazăr legfőbb ügyész tevékenységének „ki-
értékelésére” készül az igazságügyi miniszter, aki a
két intézményvezető lemondását sem zárta ki, mi-
után egy alkotmánybírósági határozat megállapította:
a korrupcióellenes ügyészség (DNA) túllépte hatás-
körét. Tudorel Toader nem adott egyértelmű választ
arra, hogy kezdeményezni fogja-e a két ügyészségi
vezető leváltását. A miniszter szavaira reagálva Au-
gustin Lazăr legfőbb ügyész hétfőn közölte, hogy
nem mond le. A korrupcióellenes főügyész még nem
nyilatkozott a kérdésben. Romániában a kormányol-
dal több meghatározó politikusa, de a Traian Bă-
sescu volt államfő által alapított ellenzéki Népi
Mozgalom Párt vezetői is Kövesi lemondását vagy
menesztését sürgetik, amióta az Alkotmánybíróság a
DNA ellen ítélt. (MTI)

Baleset miatt hat személy 
került kórházba 

Hatan megsérültek vasárnap este a Hargita megyei
Csíkszentdomokos községben, miután egy haszon-
jármű lovas szekérrel ütközött a Gyergyószentmiklós
és Csíkszereda közötti úton. A rendőrség szerint egy
38 éves férfi autójával beleszaladt egy fenyőágakat
szállító lovas szekérbe, ennek nyomán elveszítette
uralmát járműve felett, lesodródott az úttestről, ott ne-
kiütközött egy út széli mezőgazdasági járműnek,
majd felborult. A hat sérült között van egy gyermek
is, mindannyian a felborult autóban utaztak, a Hargita
Megyei Sürgősségi Kórházba szállították őket. A
mentőszolgálat munkatársai szerint egy 34 éves férfi
állapota a legsúlyosabb, ő koponya- és agysérüléssel
került kórházba, a többiek kisebb sérüléseket, a hét-
éves gyermek zúzódásokat szenvedett. A rendőrség
vizsgálja a baleset körülményeit, gondatlanságból el-
követett testi sértés gyanújával indult nyomozás az
ügyben. (Agerpres)

Januárban 5,8 százalékkal nőtt
az ipari termelés

Az idei év első hónapjában 5,8 százalékkal nőtt az
ipari termelés tavaly januárhoz viszonyítva – közölte
hétfőn az Országos Statisztikai Intézet. A bővülés fő-
ként a feldolgozóipar 6,5 százalékos növekedésének
volt köszönhető, a villamos- és hőenergia, valamint
a gáz kitermelése és szolgáltatása 3,7 százalékkal
emelkedett, ugyanakkor a kitermelőipar 7 százalék-
kal visszaesett. Az iparban tevékenykedő vállalatok
árbevétele januárban 9,1 százalékkal nőtt a tavalyi
első hónaphoz mérten. Az új ipari megrendelések 7,8
százalékkal nőttek a tavalyi első hónaphoz képest.
Tavaly egész évben 1,7 százalékkal nőtt az ipari ter-
melés, miután az elmúlt években folyamatosan las-
sult a növekedése. A kormány az idén 5,2 százalékos
GDP-növekedést remél, amit az Európai Bizottság
sokall. Brüsszel 4,4 százalékos román GDP-bővülést
tart valószínűnek. (MTI)
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euróba, egy DIICOT-ügyész pedig 77.577 euróba kerül
nekünk. 

Ezzel nem is lenne gond, ha tényleg azt tennék, amit
a „posztjuk” alapján tenniük kellene. Ha el is tekintünk
a híres S. Ghiţa leleplező „üzeneteitől”, példának ott
van az a minapi eset, amikor a Legfelsőbb Ítélő- és Sem-
mítőszék visszaküldte a DNA-nak azt a dossziét, amely
alapján az ügyészség vádat emelt Markó Attila volt kép-
viselő és még kilenc személy ellen, és amelyben ki-
mondja, hogy nem elégségesek a dossziéban
összeállított iratok a vádemelésre, mert nem bizonyított
az a tény, hogy az ANRP tagjai túlbecsülték egy vissza-
szolgáltatott telek értékét. Az RMDSZ ügyvezető elnöke
szerint „a korrupcióellenes harc leple alatt karakter-
gyilkosság történik Romániában”. Ezt a véleményt
egyre többen osztják. Mind többen nyilatkoznak arról,
hogy az elmúlt években jogtalan vádak érték, hogy az
ügyészség által összeállított dossziék nem a valóságot
tükrözik. És egyre többen teszik fel a kérdést: ki fogja
felelősségre vonni a DNA-t, mert emberek életét és kar-
rierjét tette tönkre?

Ugyancsak komoly kérdéseket vet fel a Legfelsőbb
Ítélő- és Semmítőszék döntése a korrupcióellenes harc-
ban használt módszerekről. Talán a legfontosabb az Al-
kotmánybíróság döntése, amely szerint a DNA túllépte
hatáskörét, és alkotmányellenes lépéseket tett, amikor
vizsgálatot indított a 13-as sürgősségi kormányrendelet
ügyében. Ha hozzátesszük a tévében napi rendszeres-
séggel megjelenő újabb és újabb vallomásokat, nyilat-
kozatokat, valóban nem világos, mi mennyi a
korrupcióellenes harc terén. 

Természetesen nagyon fontos a korrupcióellenes
harc, hiszen a világ egyik legkorruptabb országaként
tartanak számon, a Transparency International felmé-
rése szerint tavaly Románia a 24–25. helyen állt a 28
uniós ország között. De ártatlan emberek fölösleges
meghurcolása, lejáratása, ellehetetlenítése nem képez-
heti részét ennek a harcnak. Véget kell vetni a korrup-
ciónak, ám a módszerrel, gondolom, senki sem ért
egyet.

Mi mennyi…
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Áder János és felesége, Herczegh Anita   Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

További hat hónappal meghosz-
szabbította az Európai Unió azok-
nak a szankcióknak a hatályát,
amelyeket Ukrajna területi épsé-
gének megsértése miatt rendeltek
el korábban orosz, illetve
Moszkva-barát ukrajnai termé-
szetes vagy jogi személyekkel
szemben – tudatta az uniós tagál-
lamok kormányainak képviselői-
ből álló tanács sajtószolgálata
hétfőn.

Az Európai Unió 150 természetes és
37 jogi személy ellen tartja érvényben a

korlátozásokat, amelyek keretében zárol-
ták az érintetteknek az EU-ban lévő va-
gyonát – ez főként a bankszámláikra,
bizonyos esetekben azonban az ingatla-
naikra vagy más vagyontárgyaikra is vo-
natkozik. A természetes személyek ezen
túlmenően nem utazhatnak be az unióba.

A legutóbb szeptemberben meghosz-
szabbított szankciós listán szerepel töb-
bek között Dmitrij Rogozin orosz
miniszterelnök-helyettes, két védelmimi-
niszter-helyettes, illetve Arkagyij Roten-
berg üzletember, Vlagyimir Putyin elnök
korábbi dzsúdópartnere.

Az unió Ukrajna szuverenitásának, te-
rületi épségének aláásása, veszélyezte-
tése, megsértése miatt rendelte el a
büntetőintézkedéseket a listán lévőkkel
szemben.

Nem ebbe a szankciócsoportba tartoz-
nak az Oroszországgal szemben érvé-
nyesített, egyes szektorokat – egyebek
közt az olajipart – célzó gazdasági kor-
látozások, amelyeknek a hatályát már
decemberben meghosszabbították.

Sajtóhírek szerint a kelet-ukrajnai
fegyveres konfliktusban eddig több mint
9500 ember vesztette életét.

Meghosszabbították az orosz és Moszkva-barát 
személyek elleni uniós szankciókat

Újraválasztották Áder Jánost

A skót kormányfő újabb függetlenségi népszavazást akar



járműveket, leginkább személyau-
tókat, terepjárókból, furgonokból,
kisteherautókból keveset hoznak.
Szász István szerint a kereskedők is
igyekeznek kihasználni, hogy a
kormány eltörölte a regisztrációs il-
letéket, mert nem tudni, mikor vet-
nek ki más formában egy újabb
adónemet. Mert – mint mondta –,
igen bizonytalan a törvénykezés,
előbb-utóbb kitalálnak egy újabb
adót valami más néven. Az ernyei
autópiac is drágább lett, akik itt
tartják az eladandó autóikat, az ed-
dignél többet, heti 40 helyett 50 lejt
kell fizessenek, a terület hátsó ré-
szén viszont változatlanul 4 lej a
díj. A parkolási díj nem változott, 5
lej a látogatók számára, de vannak,
akik ezt is drágállják, sokan
ugyanis a piaccal szemben, az úttest
szélén parkolnak. 

A régi viszonteladóknak nem
örömhír a regisztrációs adó eltör-
lése. Szerintük a piac ismét feltelik
’96-97-es évjáratú autókkal, ame-
lyeket olcsón, pár száz euróért már
meg lehet venni, de „annyit is
érnek”. „Akármennyire vigyáztak
is ezekre, egy több mint húszéves
autót kikezd a rozsda, a fenntartá-
sukra, javításukra sokat kell köl-
teni. Egy-két évig még futnak,
aztán roncstelepre kerülnek”.
Mások a regisztrációs illeték eltör-
lése mögött politikai-gazdasági ma-
nővert sejtenek, aminek
eredményeképpen a nyugati orszá-
gok, főleg Németország megszaba-
dul a buy-back rendszerben

visszavásárolt és most piacra dobott
húszéves vagy még régebbi kiadású
használt autóktól, Románia pedig
„feltelik ronccsal”. Ez valakiknek
biztos megéri – jegyezte meg sokat-
mondóan néhány egymás mellett
álló, láthatóan jól összeszokott
eladó. Ők két kategóriára osztották
a vásárlókat: a városiakra meg a vi-
dékiekre. Előbbiek az újabb, drá-
gább és jobb autókat keresik, de
kevesen engedhetik meg maguk-
nak, hogy vásároljanak. Utóbbiak
viszont most pár száz euróért kicse-
rélik az 1310-es Daciájukat egy 3-
as Golfra. „A vidéki lakosság
felének még mindig 1310-es Daci-
ája van. Ők most megragadják az
alkalmat és lecserélik egy 1996-97-
es Volkswagenre. Az a baj, hogy a
lakosságnak nincs pénze, olcsón
akar jót vásárolni. Csakhogy ez
nem lehetséges” – vélekedett egy
másik viszonteladó. Szerinte nem

valószínű, hogy a kilométermutatót
visszaállítják, hiszen a szerviz-
könyv alapján könnyen ellenőriz-
hető a valós kilométerszám, vagy
ha a könyvecske nincs meg, a már-
kakereskedők adatbázisából kide-
rülhet a turpisság. Ezért a
kereskedők inkább nem kockáztat-
nak. 

A tegnapi „vásárosnapon” az au-
tópiacot végigjárva úgy láttuk, még
mindig a 2002–2006 évjáratú au-
tókból a legnagyobb a kínálat, a
márkák tekintetében vezet a Volk-
swagen, az Opel és a Ford, ezeket
2-5000 euró között lehet megvásá-
rolni. Az Audi, Mercedes és BMW
drágább kategória, itt évjárattól és
a jármű tulajdonságaitól, felszerelt-
ségétől függően 6–7000 eurótól
kezdődnek az árak. Egy 2006-os
Audi A6-ért például 7250 eurót kér-
tek, ugyanaz a márka 2002-es évjá-
ratban (A4es 1,9 TDI) 3890 euróért
már elvihető volt. A francia autók
közül a Renault a legkedveltebb, a
Peugeot, Citroën már kevésbé ke-
resett, a nem olcsó japán autók, il-
letve kelet-ázsiai gyártmányok
meglehetősen ritkán lelnek gaz-
dára. 

A viszonteladók körében az a hír
járja, hogy a kormány újabb, ún.
„zöld” illetéket készül bevezetni, az
európai emissziós normák, vagyis a
járművek környezetszennyezési
mértéke függvényében. Németor-
szágban ezt az emissziós matrica
(plakett) jelzi. (A Németországba
utazó autósok a matrica hiánya
miatt komoly pénzbírságra számít-
hatnak!) Az új illeték bevezetése
csak idő kérdése, ezért amíg lehet,
mindenki igyekszik kihasználni az
illetékmentességet. Az országos
gépkocsi-nyilvántartó hivatal adatai
szerint februárban 56 ezer használt
autó cserélt gazdát és 67400 jármű-
vet állítottak forgalomba. Bár a for-
galomba íratott új autók száma is
mintegy 40 százalékkal nőtt febru-
árban a tavalyi év azonos időszaká-
hoz képest, az autókereskedők
szerint az idei év a használt autók
behozataláról fog szólni, ezek
száma becslések szerint év végéig
eléri a félmilliót. 

Nőtt az autópiacok forgalma

Fotó: Nagy Tibor (archív)

(Folytatás az 1. oldalról)

Németországban kötelező az emissziós matrica
kiragasztása
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A Központi fejlesztési régió be-
fejezte a marosvásárhelyi Kultúrpa-
lota és a Természetrajzi Múzeum
felújítására benyújtott pályázatok
műszaki és pénzügyi értékelését. A
két projektet november 25-én adta
le a Maros Megyei Tanács a 2014-
2020 közötti Regionális Operatív
Program 5-ös prioritási tengelyé-
nek 5.1-es kiírására. 

A pályázatok elbírálásának több
szakasza volt, a folyamat lezárását
követően a hatóság közölte, hogy a
Kultúrpalota felújítási projektje 82
pontot, a Természetrajzi Múzeum
projektje pedig 81 pontot kapott. A
két projekt esetében a maximálisan
elérhető pontszám 86 lett volna,
mivel egyik épület sem szerepel az
UNESCO világörökségi listáján, il-
letve azért is pontokat veszítettek,
mert a projektek ugyan szerepelnek
Marosvásárhely integrált városfej-
lesztési stratégiájában, de a pályá-
zatok elbírálásának idején ezt a
dokumentumot még nem hagyta
jóvá a helyi tanács. 

A pályázati útmutató szerint a 70
pont fölötti értékelést elnyerő pá-
lyázatok részesülhetnek uniós tá-
mogatásban a rendelkezésre álló
pénzügyi keret függvényében. A
menedzsmenthatóság egyelőre nem
közölte a nyertes pályázók listáját,
így nem lehet tudni, hogy a jó pont-

számot szerző projektek közül me-
lyek lesznek azok, amelyek megva-
lósítására szerződést is köt a
hatóság. 

A Kultúrpalota felújítási projekt-
jének összértéke 6 és fél millió lej,
amelyből a Maros Megyei Tanács
6 millió lejt igényelt vissza nem té-
rítendő támogatásként. A beruházás
megvalósítási ideje 67 hónap. A
projekt az épület külső és belső ja-
vítási munkálatait foglalja magába,
többek között a Maros Megyei
Könyvtár lépcsőházának és a Tü-
körteremnek a javítási munkálatait,
illetve a nagyterem orgonájának ja-
vítását is. 

A Természetrajzi Múzeum felújí-
tási projektjének összértéke 11,3
millió lej, ebből 9,2 millió lej az
igényelt vissza nem térítendő támo-
gatás. A projekt megvalósítási ideje
64 hónap. A felújítási tervbe foglalt
fontosabb munkálatok a múzeum
épületének felújítása, egy gyógynö-
vénykert és sétány kialakítása, il-
letve a kiállítási termek átalakítása.
A projekt keretében a múzeum fel-
szerelését is fejlesztenék, többek
között új kiállítási tárgyakat vásá-
rolnának, illetve 12 érintőképer-
nyős információs táblát szerez-
nének be. 
(A Maros Megyei Tanács sajtóiro-
dája)

Elbírálták a Kultúrpalota és 
a Természetrajzi Múzeum 

felújítására benyújtott pályázatokat

Marosvásárhelyen 
A Petőfi-szobornál

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei
szervezete az 1848–49-es forradalom és szabadságharc
évfordulója tiszteletére ünnepi megemlékezést szervez
március 15-én 14 órai kezdettel a Petőfi-szobornál. Ün-
nepi beszédet mond Ferencz Katalin, a Sapientia
EMTE HÖK elnöke, dr. Flender Gyöngyi konzul Ma-
gyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, valamint a
történelmi egyházak részéről Ötvös József református
lelkipásztor. Az ünnepi műsorban fellépnek a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum, Református Kollégium, Mű-
vészeti Líceum, Római Katolikus Líceum diákjai. Az
ünnepség koszorúzással zárul. 
A Postaréten és a Kultúrpalotában

Az 1848–49-es szabadságharc és forradalom emlé-
kére szervezett ünnepség március 15-én, szerdán 16
órakor a Postaréten, a Székely vértanúk emlékművénél
kezdődik. A kulturális műsor és ünnepi beszédek után
koszorúzásra kerül sor. 18 órakor a Könyv és gyertya
ünnepi gálával folytatódik a rendezvénysorozat a Kul-
túrpalota nagytermében. Ez alkalommal átadják a
Könyv és gyertya díjat, fellép a Tiberius Quartet és Rit-
ziu Ilka Krisztina színművésznő. A gálát a neves ma-
gyarországi előadó, Herczku Ágnes és a Banda
koncertje zárja. A belépés díjtalan.
A Maros Művészegyüttes előadótermében

Március 14-én, ma 18 órától Marosvásárhelyen a
Maros Művészegyüttes kövesdombi előadótermében
Tisztelet a bátraknak címmel kerül sor a Magyar Pol-
gári Párt ünnepi gálaestjére a magyar szabadság hőse-
inek tiszteletére. Az est díszvendége Soltész Miklós
egyházi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkár. Fellép a Napsugár táncegyüttes.
Szászrégenben
Az RMDSZ szászrégeni szervezetének rendezvénye

Az RMDSZ szervezete és a Szászrégeni Ifjúsági
Szervezet március 15-én, szerdán délután fél öt órai

kezdettel a római katolikus templomkertbe várja az ün-
nepelni, emlékezni vágyókat. A rendezvényt Szászré-
gen fúvószenekara nyitja meg. Köszöntőbeszédet
mond Székely György református lelkipásztor, Vass
Levente parlamenti képviselő, Nagy András, az
RMDSZ szászrégeni szervezetének elnöke és Márk
Endre alpolgármester. Az ünnepi műsort követően
Balla Árpád római katolikus plébános áldásával, ko-
szorúzással és himnuszénekléssel zárul az ünnepség.
Mese az elveszett szabadságról

A Humana Regun Egyesület szervezésében március
15-én, szerdán délután 6 órai kezdettel az Eugen Ni-
coară Művelődési Ház nagytermében kerül sor az
1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére
szervezett Mese az elveszett szabadságról című elő-
adásra. Fellép a Csim-Bumm ifjúsági- és a Mini Csim-
Bumm gyermekszínjátszó csoport, a szászrégeni
Gyöngyvirág, a görgényüvegcsűri Csalogány, a maros-
felfalusi Bíborka és a kisfülpösi Verőfény néptánccso-
port, valamint Virginás Árpád, Rafael Laura és Bondor
Renáta előadók. Az 1848–49-es eseményeket Székely
Rozália tanárnő méltatja. Műsorvezető Simon Me-
linda.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak.
Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt március idusán!

Székelytompán március 12-én, vasárnap 15 órától
ünnepi istentiszteletet és koszorúzást tartottak a ‘48-as
forradalmárok emlékművénél.

Andrásfalván 14-én, kedden 17 órától ünnepi isten-
tisztelet és koszorúzás lesz Deák Farkas forradalmár
sírjánál. 

Nyárádszeredában 15-én, szerdán 11 órakor meg-
koszorúzzák Szász Károly forradalmár sírját, 12 órától
Deák Farkas szobránál ünnepi beszédet, emlékműsort
és koszorúzást tartanak. 18 órától a református
templomban ünnepi istentisztelettel zárják az ünnep-
séget. Meghívott: Novák Csaba Zoltán szenátor. 
(pálosy)

Március 15-i rendezvények

Chirteş indul a megyei elnökségért
Az eksztázistól az agóniáig? 

Szombaton a Nemzeti Liberá-
lis Párt (PNL) két markáns
vezetője, Teodor Atanasiu
első alelnök és Mihai Voicu
alelnök Marosvásárhelyen
megerősítette, hogy a május
másodikán esedékes megyei
tisztújító konferencián Cris-
tian Chirteş szenátort támo-
gatják. 

A két pártvezető szerint a me-
gyében egy olyan pártelnökre van
szükség, aki képes összefogni a
tagságot, és élővé teszi a szerveze-
tet.

Chirteş elismerte, hogy a tavaly
decemberi parlamenti választások
tulajdonképpen vereséget jelentet-
tek a párt számára, mert a leadott
szavazatok száma fele volt a hely-
hatósági választásokon leadottaké-
nak. Júniusban több mint 52 ezren
szavaztak rájuk, decemberben ez a
szám alig érte el a 26 ezret. Mint
mondta, szervezetről szervezetre
elemzik a helyzetet, belső válasz-
tásokat tartanak, és egységre szó-
lítják fel a tagságot. Chirteş szerint
nagyon jó az együttműködése
Doru Oprişcan megbízott megyei
elnökkel és Dorin Floreával is,
azonban itt az ideje, hogy választá-

sokon legitimált vezetése legyen a
megyei szervezetnek, amely össze-
tartja a 80 helyi szervezetet.

Atanasie szerint a párt „az eksz-
tázistól” jutott az „agóniáig”, azaz
a Johannis megválasztása utáni lel-
kes időszaktól a katasztrofális par-
lamenti választásokig. Kijelentette:
örül, hogy több jelölt is indul
Maros megyében, ők azonban
Chirteşt támogatják.

Voicu is hangsúlyozta, hogy a
legjobb választás Cristian Chirteş,
mert a megyei szervezetnek olyan
tapasztalt politikusra, politikai ve-
zetőre van szüksége, aki képes ösz-
szefogni a pártot.

Demokratikus belső választá-
sokra számítanak országos szinten
is, mert csak úgy válhatnak a PSD
igazi ellenzékévé, tekintve, hogy a
többi ellenzéki párt nagyon
gyenge.

Felkérték a PNL átmeneti me-
gyei vezetését, minél előbb szer-
vezze meg a belső választásokat, és
mindenkinek biztosítson esélyt a
megmérettetésre helyi és megyei
szinten egyaránt.

Elmondták, hogy a PNL kong-
resszusát június 17-én tartják Bu-
karestben, amelyen 5.000 küldött
vesz majd részt és szavaz, így lehet
majd erős legitimitású vezetésről
beszélni.

Mózes Edith



Március 20-a közeledtére, úgy
tűnik, hogy az érintett intéz-
mények szándékosan emész-
tették fel a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Lí-
ceumba járó diákok szüleinek
türelmét. 

Emiatt tegnap két helyen kezdő-
dött tüntetés az iskola helyzetének
rendezése érdekében. 

A szülők egy csoportja a prefek-
túra székhelye előtti parkban tilta-
kozott amiatt, hogy a polgármesteri
hivatal időhúzással akadályozza a
Római Katolikus Teológiai Líceu-
mot is feltüntető iskolahálózat-ter-
vezet továbbítását. A szülők másik
csoportja a megyei főtanfelügyelő-
vel és az intézmény vezetőtanácsá-
nak tagjaival szerette volna
tisztázni, hogy miért tiltották meg
jogtalanul a cikluskezdő osztá-
lyokba való beiratkozást. 

Romulus és Remus szobra előtt
feliratos narancssárga pólóban a
Civilek a katolikus iskoláért csoport
tagjai tüntettek román és magyar
táblákkal, amelyeken a következő-
ket olvashatták a kíváncsian meg-
torpanó járókelők: Városháza, jól
figyelj, a mi iskolánk nem enged!,
illetve Iskolákért felelős igazgató-
ság, a szünet rég lejárt! Amint Csíky
Csengele, a csoport szóvivője el-
mondta, az utolsó pillanatban kap-
ták meg az engedélyt a tüntetésre,
amelyen felváltva vesznek részt a
szülők. Utcára vonulásukkal a járó-

kelők együttérzését szeretnék meg-
nyerni mind magyar, mind román
részről, ugyanakkor a városvezetés
figyelmét felhívni arra, hogy a be-
iskolázási terv leadásának határ-
ideje január 13-án lejárt, de az
iskolákért felelős igazgatóság a tan-
ügyminisztériumból kapott átirat el-
lenére sem tette a dolgát. Az
alapítással kapcsolatos iratokat és
lépéseket elemezve a szülők a pol-
gármesteri hivatalt teszik felelőssé
a jelenleg kialakult helyzetért, és
felszólítják az iskolákért felelős
szakosztályt, hogy haladéktalanul
állítsa össze a tervezetet, amely ön-
álló jogi személyiségként magában
foglalja a katolikus teológiai líceu-
mot, és küldjék el a tanfelügyelő-
ségnek, hogy a helyi tanács minél
hamarabb jóváhagyhassa a terveze-
tet, ahogy azt az ország legtöbb

helységében megtették. Az iskolára
ugyanis igényt tartanak, és maros-
vásárhelyi polgárokként elvárják,
hogy a hivatal ne játsszon gyerme-
keik sorsával.

A szülők másik csoportja a főtan-
felügyelővel és az intézmény veze-
tőtanácsának tagjaival szerette
volna tisztázni, hogy miért tiltották
meg jogtalanul a cikluskezdő osztá-
lyokba való beiratkozást. A jelen
levő 22 szülőt a kapus nem engedte
be az épületbe, ahol állítólag csak
12 óra után nyílik meg az egyszerű
ügyintézők számára az ajtó. Ily
módon mindkét félre nézve meg-
alázó helyzetben, az udvaron állt
szóba a szülőkkel Illés Ildikó főtan-
felügyelő-helyettes, aki a történtek
után hiába bizonygatta, hogy a fő-
tanfelügyelő asszony jóindulatú, és
az iskola ügye mellett foglal állást. 

A tanfelügyelőség udvarán tilta-
kozó szülők azt szerették volna
tudni, hogy a megye oktatásáért fe-
lelős intézmény vezetőtanácsa miért
nem tartja be a büntető eljárási tör-
vénykönyv előírását az ártatlanság
vélelméről, és végleges bírói ítélet
hiányában miért tiltotta meg a cik-
luskezdő osztályok indítását a kato-
likus iskolában. Amíg nincs
biztosítva a törvényes keret, addig
nem tehet mást az intézmény – ér-
velt ismételten a főtanfelügyelő-
helyettes, hozzátéve: személy
szerint támogatja az iskola fenn-
maradását, de a tanfelügyelőség
vezetősége sincs könnyű helyzet-
ben, a korrupcióellenes ügyészsé-
gen folyó kihallgatások miatt
ugyanis állandó feszültségben
élnek.

A per évekig elhúzódhat, vála-
szolták a szülők, akik szeretnék
végre beíratni a kisebbik gyerme-
küket is a katolikus iskolába, mert a
nagyobbik oda jár, és amint elhang-
zott, 28-an vannak ebben a helyzet-
ben. Beleegyezésükkel az iskola
tiltakozott a megszorító határozat
ellen, amely hivatali hatalommal
való visszaélést jelent és nem bizto-
sítja a folytonosságot a tanintéz-
ményben. Emiatt az iskola előzetes
panaszt nyújtott be a tanfelügyelő-
séghez és a kormányhivatal helyi
szervéhez, és – ha nem kapnak ér-
demi választ –, kénytelenek lesznek
igazságügyi úton érvényt szerezni a
törvényes előírások betartásának. 

– Életbevágóan fontos, hogy a
következő tanév kontinuitása bizto-
sítva legyen – nyilatkozták a Civi-
lek a katolikus iskoláért csoport
tagjai, akik péntekig folytatják tilta-
kozó akciójukat délelőttönként 10-
11 óra között Marosvásárhely
főterén. 

Múlt héten a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban adták át az idei
Kemény-díjat, amellyel ezúttal B.
Fülöp Erzsébetet, a kollégák és ba-
rátok körében csak Bözseként em-
legetett közkedvelt művészt és
egyetemi oktatót tüntették ki. A
Bioeel kozmetikum és gyógyszer-
gyártó cég anyagi támogatásával
létrehozott, az egyik színházalapító,
báró Kemény János emlékére elne-
vezett színházi díjjal (egy jelentős
pénzjutalommal) együtt jár Gyar-
mathy János marosvásárhelyi szob-
rászművész kisplasztikája is.

A díj átadására ez év március 10-
én, a színház „71. születésnapján”
került sor: 1946. március 10-én első
ízben gördült fel a függöny a Kul-
túrpalota színpadán, ahol az akkor
alapított Székely Színház első elő-
adását tartotta Lehár Ferenc A mo-
soly országa című operettjével.
Amint azt a színház közleményében
olvashatjuk, az évfordulóra emlé-

kezve és a jelenkori színházi alko-
tók értékteremtő munkáját elis-
merve adták át a 2017-es
Bioeel–Kemény Díjat a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház nagyter-
mében, Molière Tartuffe című
színművének előadását követően.
A produkció rendezője Keresztes
Attila, aki több sikeres előadásában
bízott főszerepet a jeles művész-
nőre. 

– Közel 20 éve vagyok a társulat
tagja, és még sohasem kaptam
„belső” díjat. Mindig „kívülről”
jöttek a díjaim. Annak ellenére, hogy
régóta vagyok társulati tag, most
éreztem magam igazán „beérkezett-
nek” a csapatban. Lehet, hogy
most jött el az ideje… A díjhoz kö-
tődő érzéseim előzménye az volt,
amikor a társulat rám szavazott a
Kaszás-díjra való felterjesztéskor,
és többségi szavazatot kaptam.
Amikor Kiss Éva felhívott, elsírtam
magam. 

Azután következett a Kemény-díj.
Ugyanazt a „bensőségességérzetet”
erősítette bennem, hogy tartozol va-

lakikhez, akik ebben a pillanatban
ezt gondolják a munkádról.

Persze, tudatában vagyok, hogy
minden folyamatosan változik, nem
tudhatom, hogy a jövőben mit tudok
kihozni magamból, milyen impulzu-
sok érnek és hogyan hatnak vissza
rám, hogyan öregszem, hogyan kon-
dícionál a memóriám.

Amit tudok, hogy most, ebben a
pillanatban, amikor kérdezel, nagy
szeretetet érzek a kollégáim iránt.
Tiszteletet és elismerést Keresztes
Attila iránt, aki értékteremtő és ob-
jektív művészeti igazgatóm. Hálát
Gáspárik Attila igazgató iránt, hogy
lehetővé teszi a jó rendezőkkel való
találkozásainkat, Pál Attilának, aki
eltávolítja az akadályokat a mun-
kánkban. És Kemény Jánosra gon-
dolok, aki utolsó vagyonát nem a
nehéz sorsban tengődő családjára,
hanem a színházra áldozta, hogy tá-
mogathassa azt. Albert Attilára, a
Bioeel igazgatójára, hogy micsoda
fanatikus színházszeretet áll az ado-
mányozó gesztusa mögött, hogy a
„hasznosra”, a „láthatóra” épülő
világunkban ezzel a nagylelkű gesz-
tusával mintegy megállította az időt,
és az adott színész munkájára irá-
nyítja mindannyiunk tekintetét. 

A színész teste az emlékezet és a
felejtés bipolaritásában mozog. 

Számomra 2017. március 10-én
este néhány pillanatra megállt az
idő, és az öröm pillanataiban úgy
éreztem: egy színész emelkedett ki a
felejtés óceánjából – írta nekünk a
díjjal kapcsolatos érzései kapcsán
Bözse.

B. Fülöp Erzsébet az utóbbi évek
egyik legsikeresebb marosvásárhe-
lyi művésze, művészi elismertségét
rangos egyéni szakmai díjak fémjel-
zik: 2000 – Poór Lili-díj – az Erdé-
lyi Magyar Közművelődési
Egyesület díja, 2002 – Legjobb női

alakítási díj, Határon Túli Magyar
Színházak Fesztiválja, Kisvárda
(Defoe: Példás történet, rendező:
Barabás Olga), 2002 – Női alakítás
díj, Stúdiószínházak Fesztiválja,
Budapest (Defoe: Példás történet,
rendező: Barabás Olga), 2004 –
Legjobb női mellékszerepért járó
díj, Thalia Open Fesztivál, Maros-
vásárhely (Füst Milán: Boldogtala-
nok, rendező: Bodó Viktor), 2004 –
Legjobb női mellékszereplőnek járó
díj, Topfest Országos Színházi Fesz-
tivál, Marosvásárhely (Rózsi szere-
pében – Füst Milán: Boldogtalanok,
rendező: Bodó Viktor), 2004 – Leg-
jobb női mellékszerepért járó díj,
Stúdiószínházak Fesztiválja, Buda-
pest (Rózsi szerepében – Füst Milán:
Boldogtalanok, rendező: Bodó Vik-
tor), 2004 – Legjobb női melléksze-
repért járó UNITER felterjesztés
(Rózsi szerepében – Füst Milán: Bol-
dogtalanok, rendező: Bodó Viktor),
2006 – Női alakítási díj, Határon Túli
Magyar Színházak Fesztiválja, Kis-
várda (SEN-TE/SUI-TA – Bertolt
Brecht: Valahol Szecsuánban, ren-
dező: Barabás Olga), 2007 – Jászai
Mari-díj, 2009 – Közönségzsűri
díja, valamint dr. Oláh Albert, Kis-
várda város polgármesterének díja,
Magyar Színházak Fesztiválja, Kis-
várda, 2015 – meghívott a 10 pentru
film programban – a TIFF szervezé-
sében, 2016 – jelölés a legjobb női
főszereplőnek járó UNITER-díjra.

Az immár Bioeel–Kemény díjas
B. Fülöp Erzsébetet a közönség leg-
közelebb Csehov Sirály című szín-
játékának előadásában láthatja
március 18-án, szombaton este 8
órától nagytermi stúdiótérben, majd
A nyugalom című, Bartis Attila re-
génye alapján színre vitt, Radu
Afrim által rendezett produkcióban
március 19-én, vasárnap este 8 órá-
tól a Kisteremben.
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Keresztes Attila, B. Fülöp Erzsébet és Albert Mária 

Életének 87. évében, hosszan
tartó betegség után elhunyt Bodor
Pál író, újságíró. Az ő nevéhez fű-
ződik a Román Televízió magyar
adásának és későbbi munkatársi
gárdájának kialakítása. Magyaror-
szágra áttelpülve több álnéven is írt,
ezek közül talán a legismertebb a
Diurnus volt, ezen a néven jelentek
meg írásai a Magyar Nemzetben és
a Népszabadságban.

Bodor Pál 1930-ban született Bu-
dapesten. Temesváron a piarista lí-
ceumban érettségizett 1948-ban. A
bukaresti egyetem filozófia-lélektan
karán kezdte meg tanulmányait,
majd a kolozsvári Bolyai Tudo-
mányegyetemen tanult. Romániai
magyar lapoknál dolgozott, 1967-
től 1970-ig az Irodalmi Könyvkiadó
nemzetiségi részlegét, majd a Kri-
terion Könyvkiadó magyar szer-
kesztőségét vezette. 1970-től
1979-ig a Román Rádió és Televí-
zió nemzetiségi műsorainak főszer-
kesztője volt. 

1983-ban Budapestre költözött,
ahol 1984-től a Magyar Nemzet,
1991-től a Népszabadság szerkesz-
tője lett. Itt naponta jelentek meg
jegyzetei, tárcái, publicisztikái.
Fontos szerepe volt a Ceauşescu-
diktatúra és a 1989-as decemberi
romániai események magyarázatá-
ban és megismertetésében. A Diur-
nus (latinul naponkénti, egynapi)
álnevet is azért választotta, hogy
Bukarestben maradt lányát ne érje
bántódás.

Publicisztikái mellett több ver-
seskötete is megjelent, és fordító-
ként is jelentőset alkotott.

Munkásságáért Déry-díjjal, Puli-
tzer-emlékdíjjal, a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend középke-
resztjével, Hazám díjjal és Táncsics
Mihály-díjjal tüntették ki. A Ma-
gyar Újságírók Országos Szövet-
sége 1996-ban Aranytoll díjjal
tüntette ki. 

Elhunyt 
Bodor Pál

Kiemelkedés az óceánból
B. Fülöp Erzsébet kapta a Kemény-díjat

Két fronton tüntettek a szülők
A római katolikus oktatás folytonosságáért állnak ki

Bodolai Gyöngyi

Kaáli Nagy Botond

Fotó: Nagy Tibor



A Bekecs lábánál fekvő köz-
ségben pénteken reggel
mintha megállt volna az idő.
Talán ez már a hétvégi csend
– morfondíroztam magam-
ban, miközben a lassan el-
eredő esőben a mozdulatlan
utcákon a polgármesteri hi-
vatal felé közeledtünk.

Az egyik szemem sír, a másik
nevet – jegyezte meg beszélgeté-
sünk elején Kacsó Antal, Nyárád-
magyarós községgazdája. Az
elöljáró először a jó hírekről tájé-
koztatott.

– Három hét múlva saját alapból
elkezdjük másfél kilométer községi
út aszfaltozását. Nyárádmagyaró-
son és Torboszlón két-két utcára
kerül új aszfaltréteg. Mint arról
már korábban is beszámoltam, van
egy 500 ezer euró értékű nyertes
pályázatunk a községközponti  kul-
túrotthon teljes felújítására. Még
folyamatban van a közbeszerzési
eljárás a kivitelező kiválasztására,
remélhetőleg egy hónap múlva
megkötjük a szerződést, és elkez-
dődhet a munka. Áprilisban, ha
meglesz a költségvetésünk, lekö-
vezzük a község összes utcáját.
Ami a Leader-programot illeti, el-
készült a pályázatunk, amelyből
energiatakarékos égőkkel korsze-
rűsítenénk a közvilágítást, illetve
térfigyelő, időjárás- és időjelző
rendszerrel látnánk el a községhez
tartozó három települést: Nyárád-
magyarós mellett Selyét és Tor-
boszlót. 

Kacsó Antal az örvendetes ese-
mények között említette azt is,
hogy az RMDSZ idén négy tájé-
koztató gyűlést szervezett a hely-
béli gazdák számára: hármat a
községben, egyet Nyárádszentlász-
lón, illetve Cserefalván tartottak. A
résztvevők a pályázati lehetőségek-
ről, a támogatásokról, a vetőmag és
vegyszer beszerzéséről kaptak
hasznos útmutatást.
Változatok a „szolidaritásra” 

– A rossz hír az, hogy veszély-
ben van az öregotthonunk – tért át
az aggodalomra leginkább okot
adó tudnivalóra a polgármester. –
Az idős személyek szociális ellátá-
sára vonatkozó 2000. évi 17-es
számú törvényt tavaly a 34-es
számú sürgősségi kormányrende-
lettel módosították. A törvény je-
lenlegi állása szerint az állami
idősotthonok gondozottjainak havi
eltartási költsége 1410 lejről 1982
lejre emelkedett. A beutaltjaink
hozzájárulása ehhez az összeghez
havi 900, 1100, illetve 1300 lej,
attól függően, hogy négy-, két-
vagy egyszemélyes szobát foglal-
nak el az otthonban.  A nyugdíjuk

60 százalékát lehet erre a célra for-
dítani, a hiányzó összeget a hozzá-
tartozóknak kellene biztosítaniuk.
A nyárádmagyarósi tanács havi
200 lejjel járul hozzá a költségek
fedezéséhez, a kormány pedig a
teljes összeg – tehát az 1982 lej –
10 százalékát, azaz 198 lejt biztosít
havonta. Ha mindezt összeadjuk, a
megemelt eltartási költségből még
esetenként 700, 500, illetve 300 lej
hiányzik. A törvénymódosítás sze-
rint ezt a hiányt a szolidaritás elve
alapján azon önkormányzatoknak
kellene fedezni, ahova az illető
gondozott tartozott. Itt jön a mi
problémánk. Minden érintett intéz-
ményhez elmentünk, a prefektú-
rára, a megyei szociális ellátási
hatósághoz – és mindenhol „hasz-
nos” tanácsokat kaptunk. A megyei
tanácsnál hosszan kioktattak, elma-
gyarázták, hogy azért nem tudnak
segíteni, mert ez nem az ő felada-
tuk. Az érintett polgármesteri hiva-
talok a tavaly arra hivatkoztak,
hogy nem tudtak költségvetés-ki-
egészítést kieszközölni, ezért nem
áll módjukban hozzájárulni a tele-
pülésükről érkezett gondozottak
költségeihez. Idén időben elküld-
tük nekik a szükséges információ-
kat, de így is felemás válaszokat
kaptunk.

– Egyetlen településről sem ér-
kezett kedvező válasz?

– De igen, Marosludasról és
Csíkfalváról, ez utóbbi esetben
azonban már tárgytalan az ügy, a
csíkfalvi gondozott ugyanis idő-
közben elhunyt. A szovátai és a
marosvásárhelyi városvezetés vi-
szont válaszra sem méltatott. Meg-
jegyzem, hogy a legtöbb
gondozottunk, szám szerint 15, a
megyeszékhelyről került hozzánk.
A Nyárádgálfalvi Polgármesteri
Hivatal elismerte a kérés jogossá-
gát, de arra hivatkozott, hogy szer-
ződés hiányában nem fizethet. A
nyárádremetei önkormányzat állás-

pontja az volt, hogy a beutaltnak
kell vállalni a felelősséget a kiadá-
sok fedezéséért. Mezőszentpéterről
három éve érkezett hozzánk egy
gondozott, és az ottani községve-
zetés úgy vélekedett, hogy mivel
az illető évek óta nem tartózkodik
a faluban, nem vállalnak érte fele-
lősséget. Sepsiszentgyörgyi gondo-
zottunk is van. Az ottani
polgármesteri hivataltól azt a vá-
laszt kaptuk, hogy „mivel nem kér-
tük a szolgáltatást, nem is
fizetünk”. Mindehhez hozzá kell
tennem, hogy minden gondozottról
szociális ankét készült, amit az
érintett település polgármesteri hi-
vatala láttamozott. Ha a törvény
előírná, hogy az egyes települések
hozzájárulása ne a szolidaritás
elvén alapuljon, hanem kötelező
legyen, megoldódna a helyzet.
Mivel más megoldást nem talál-
tunk, júliusban, a nyugdíjemelést
követően száz lejjel növeljük a
gondozottak hozzájárulását. Így
azonban éppen azokon csattan az
ostor, akiknek a legnagyobb szük-
ségük van a segítségre. Több gon-
dozottunkat egyáltalán nem
látogatják a hozzátartozók, van
akinek még a temetésére sem jöttek
el.  Ilyen körülmények között félő,
hogy a nyáron lakat kerül az öreg-
otthon ajtajára – vonta le a követ-
keztetést a polgármester, aki
szerint a jelenlegi helyzetet a poli-
tikai akarat hiánya tartja fenn.
Nem kellett a piac 

Kacsó Antal arról is tájékozta-
tott, hogy továbbra is várólistán
van a községközpontot Nyárádse-
lyével összekötő, négy és fél kilo-
méteres út aszfaltozására
vonatkozó, egymillió euró értékű
pályázat, amelynek kedvező elbí-
rálásában tavaly nagyon bíztak.

– A miénk az egyetlen község a
Nyárádmentén, amely 27 év alatt
sem a megyétől, sem a kormánytól
nem kapott támogatást a községi
utak korszerűsítésére – tette hozzá
a polgármester, akit a helyi termé-
kek forgalmazására tervezett fedett
piacról is megkérdeztünk.

– Ezt a kezdeményezést is a csa-
lódásaink között említhetem. A
piac érdeklődés hiányában nem
működik, egyetlen termelő élt
volna a lehetőséggel. Az átutazók
pihenőhelynek használják a pado-
kat, a juhászok ott etetik a kutyái-
kat, folyamatosan szeméttel telik
meg a környék. A piac egyes pad-
jai, a vedrek eltűntek – panaszolta
a községgazda. Kacsó Antal szerint
egy esztendő alatt óriási társadalmi
degradálódás ment végbe a köz-
ségben, ahol korábban összetartó
közösség élt.   

Szemeteszsákokkal felszerelt,
gumikesztyűs gyermekek
szorgoskodtak pénteken dél-
előtt Nyárádmagyarós és
Selye utcáin. A két település
diákjainak szemétgyűjtő ver-
senyét egy nappal a megyei
regemondó verseny előtt
szervezték meg a községbeli
pedagógusok. Így nemcsak a
kis regélők tehetségpróbájá-
nak otthont adó nyárádselyei
kultúrotthon öltözött ünnep-
lőbe, hanem az utak, út menti
árkok is megtisztultak a nagy
eseményre.

– A nyárádmagyarósi iskola első
ízben lát vendégül megyei versenyt
– tudtuk meg Iszlai Tünde igazga-
tónőtől. – Harminckilenc harmadi-
kos méri majd össze tudását,
ügyességét, a megye minden részé-
ről érkeznek gyermekek. A befoga-
dásukra leginkább a selyei
kultúrotthon bizonyult alkalmas-
nak. Ennek a vidéknek gazdag
múltja, számos hagyománya van, és
mi mindezt próbáljuk továbbadni az
utánunk következőknek. Azt ta-
pasztalom, hogy nem eredményte-
len ez az igyekezet, ugyanis itt a
fiatalok még felnéznek az idősekre
– tette hozzá az intézményvezető,
aki szerint fontos, hogy a mai gyer-
mekeknek is legyenek pozitív hő-
seik. (A versenyre visszatérünk.)

Iszlai Tündét a községbeli diák-
létszámról is megkérdeztük. El-
mondta, hogy a községközpontban
az ősszel 17 előkészítős kezdte az
iskolát. A múlt tanévben több haté-
ves szülői vállalták, hogy egy évig
még az óvodában hagyják a gyere-
keket, így sikerült idén ezt a szép
létszámot biztosítani. Első osztá-
lyos jelenleg nincs a községköz-
ponti iskolában, a másodikosok
16-an, a harmadikosok 8-an, a ne-
gyedikesek 13-an vannak. A máso-
dik és a harmadik osztály
összevonva működik. 

A nyárádmagyarósi iskola legné-
pesebb osztálya az ötödikeseké,
akik 21-en vannak, a hatodikba 18-
an, a hetedikbe 11-en, a nyolca-
dikba 9-en járnak. A felső
tagozaton valamikor mind a négy
osztály kettesével összevonva mű-
ködött, most, hogy némileg növe-
kedett a létszám, csak a
hetedikesek és a nyolcadikosok ta-
nulnak együtt. 

A községközponti óvodások 18-
an vannak. A selyei óvodába 12 kis-
gyermek jár. Idén nem indult
előkészítő osztály a faluban, 1–4.
osztályban pedig összesen 19 diák
van – három  elsőben, négy a máso-
dik, kettő a harmadik és öt a negye-
dik osztályban –, ők egyetlen
összevont osztályba járnak. Tor-
boszlón csak óvoda működik, jelen-
leg nyolc gyermekkel.

Az igazgatónő arról is tájékoz-
tatott, hogy idén ősszel 12 előké-
szítős kezdi majd az iskolát a
községközpontban. A nyárádse-
lyei szülők kérték, hogy a szep-
temberre iskolaéretté váló
gyermekeik is Magyaróson tanul-
hassanak, őket majd iskolabusz
hozza-viszi.
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Növekedő diáklétszám
Kis kezek versenye

Torboszló nemrég még az elöre-
gedő falvak sorába tartozott,
három-négy éve azonban elkezdett
megújulni – tudtuk meg a község
polgármesterétől. Kacsó Antal el-
mondta,  sok fiatal család költözött
a településre, vannak, akik Ma-
gyarországról telepedtek haza.
Többen a nagyszülők otthonát vet-
ték birtokba, mások pedig – mivel
itt olcsók az ingatlanok – házat vet-
tek. 

– A lakosság 30 százaléka az el-
múlt években érkezett – tette hozzá

a községgazda, majd arról a két hol-
land családról mesélt, akik szintén
vásároltak házat Torboszlón. Nem
laknak ott egész évben, de évente
kétszer-háromszor visszatérnek vá-
lasztott otthonukba, és nyaranta
egy-egy kirándulócsoportot is ma-
gukkal hoznak a Bekecsre. 

A zöldséget, gyümölcsöt innen
viszik Hollandiába. Ünnepekkor
pedig rendszerint megajándékozzák
a falut, így köszönik meg, hogy be-
fogadták őket – tudtuk meg a pol-
gármestertől.   

A fiatalodó falu

Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

A tervezett piac

Fotó: Nagy Tibor

Sikerek és csalódások
Veszélyben az öregotthon



Újpest FC – Budapest
Honvéd 1-1 (0-1)

Gólszerzők: Angelov
(90+1.), illetve Zsótér

(27.)
A találkozó elején az Új-

pest alakított ki több lehető-
séget, amelyek magukban
hordozták a gólszerzés esé-
lyét, egy védelmi hibát ki-
használva azonban Zsótér
bombagóljával mégis a ven-
dégek szereztek vezetést. Ez
annyira megzavarta a lila-
fehéreket, hogy kis híján
gólt lövettek Lanzafaméval,
de az olasz támadó nem bírt
egy az egyben Balajczával,
igaz, a kapus a támadó lábát
is elsodorta a 16-oson belül.
A fordulást követően óriási
erőbedobással indultak meg
a lila-fehérek az egyenlítés
érdekében, és sorozatban
alakították ki a helyzeteket,
míg a kispestiek gyors kont-
rákkal próbáltak veszélyez-
tetni. Éppen ezért
kifejezetten izgalmas, lük-
tető 20-30 percet láthatott a
közönség, a hajrára azonban
az Újpest kissé elkészült az
erejével, így a támadások is
alább hagytak. Ennek ellenére a 91.
percben egy szöglet utáni kavaro-
dásban az Újpest egyenlíteni tudott,
ezzel egy pontot otthon tartott.

Ferencváros – Swietelsky-
Haladás 3-1 (3-0)

Gólszerzők: Moutari (1.),
Gera Z. (20., tizenegyesből),

Böde (44.), illetve Jancsó (69.)
A Ferencváros a nigeri középpá-

lyás, Amadou Moutari góljával köz-
vetlenül a kezdés után, már a 14.
másodpercben megszerezte a veze-
tést. Később a Varga Rolanddal
szemben elkövetett szabálytalansá-
gért megítélt büntetőt Gera Zoltán
váltotta gólra, a szünet előtt pedig
Böde Dániel növelte a különbséget.
A csatár a saját térfeléről indult és a
tizenhatoson belülről lőtt Király
Gábor kapujába. A második félidő-
ben a szombathelyiek egyre több le-
hetőséget dolgoztak ki, sikerült is
szépíteniük, amikor Jancsó András
húsz méterről a hálóba talált, de az
egyenlítésre nem volt esélyük.

MTK Budapest – Vasas 1-0 (1-0)
Gólszerző: Ramos (42.)

Negyedóra elteltével a Vasas dol-
gozta ki az első komoly helyzetet,
ezt követően azonban fokozatosan
átvette az irányítást a kék-fehér
együttes. A folytatásban az MTK
futballozott veszélyesebben, külö-
nösképpen Kanta szabadrúgásai je-
lentettek veszélyt, s a félidő végén
éppen egy ilyen rögzített szituáció-
ból szerezte meg a vezetést a hazai
gárda. A fordulást követően nagyot
esett a játék színvonala, ez pedig az
MTK-nak kedvezett, amely így
könnyedén őrizte meg előnyét.

Mezőkövesd Zsóry FC – 
Gyirmót FC 1-1 (0-1)

Gólszerzők: Molnár (63.), 
illetve Bojovic (22.)

Az első félidő első felében kevés
helyzet alakult ki, a hazaiak előtt
adódott egy-egy lehetőség, aztán
mégis a vendégek kerültek előnybe
a játékrész közepén. A folytatásban
a mezőkövesdiek igyekeztek meg-
bontani a vendégek védelmét, de
nem volt átütő erő a játékukban, s a
gyirmótiak a hajrában egy szép el-
lentámadásból akár növelhették
volna az előnyüket. A fordulás után
bő negyedóra elteltével egyenlített
a Mezőkövesd, amely azután sokat
támadott, több helyzetet is kidolgo-
zott, közel állt a fordításhoz, ám az
akciók végén többször sokat vártak,

határozatlanok voltak a hazai fut-
ballisták, így maradt a pontosztoz-
kodás.

Videoton FC – Diósgyőri VTK
2-0 (2-0)

Gólszerzők: Vinícius (33.), 
Jagodinskis (36., öngól)

Az első félóra komolyabb hely-
zet nélkül telt el: a Videotonnál volt
többet a labda, a Diósgyőr legin-
kább a védekezéssel volt elfoglalva.
A 33. percben megszerezte a veze-
tést a székesfehérvári gárda, egy
szöglet után a pénteken magyar ál-
lampolgári esküt tett Vinícius fejelt
a kapuba. Pár perc múlva már ket-
tővel vezettek a hazaiak: Nego bea-
dása Jagodinskisről vágódott a saját
kapujába. Fordulást követően
alábbhagyott a Videoton lendülete,
a vendégek próbálkozásai pedig
nem sok veszélyt jelentettek Ková-
csik kapujára. Összességében ne-
gyedórányi jó futballal is
megérdemelten nyert a hazai csa-
pat.

Debreceni VSC – 
Paksi FC 1-3 (0-0)

Gólszerzők: Tőzsér (69.), 
illetve Haraszti (61.), Kulcsár D.

(75.), Bartha (84.)
Hiába játszott mezőnyfölényben

az első félidőben a hazai együttes,
a paksiak jól szervezett védelmét
gyakorlatilag egyszer sem sikerült
feltörnie. A vendégek csak ritkán
jutottak el a DVSC tizenhatosá-
nak környékére, a félidő végén
azonban szabadrúgásból megsze-
rezhették volna a vezetést, ám
Danilovic hatalmas bravúrral ki-
ütötte a felső sarokba tartó lab-
dát. A második félidőben
támadóbb szellemben játszott a
Paks, amely Haraszti révén a veze-
tést is megszerezte a 61. percben. A
hazaiak rövid időn belül Tőzsér sza-
badrúgásgóljával egyenlítettek. A
Paksnak azonban erre is volt vála-
sza, a vendégek a folytatásban
ugyanis még kétszer bevették a
DVSC kapuját.
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Az újpesti Diarra Souleymane (j) a kispesti Davide Lanzafame (b) és Gazdag Dániel között a labdarúgó
OTP Bank Liga 23. fordulójában játszott Újpest FC – Budapest Honvéd mérkőzésen a fővárosi Szusza
Ferenc Stadionban 2017. március 11-én. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

Portugál–magyar: Megérkeztek Telkibe a kerettagok, 
Guzmicsot itthon kezelik

Megérkezett Telkibe a magyar labdarúgó-válogatott keretének
első fele, az a 12 játékos, aki vasárnaptól együtt készül Telkiben a
március 25-ei, Portugália elleni világbajnoki selejtezőre.

Az mlsz.hu-n olvasható beszámoló szerint a program a Bernd
Storck által tartott eligazítással kezdődött, a szövetségi kapitány
részletesen ismertette a futballistákkal az előttük álló heti progra-
mot. Vasárnap este aztán közös tréningen vettek részt a játékosok
– azok, akik pályára léptek a hétvégi bajnokijukon, regeneráló ed-
zésen vettek részt, a többiek aktív edzésmunkát végeztek.

Csatlakozott a válogatott kerethez a Kínában légióskodó Guz-
mics Richárd is, a játékosnak itthon kezelik térdszalagsérülését.
„Mivel Kínában is szünetel a bajnokság, így hazautaztam, ami
azért is jó, mert egy kicsit együtt lehetek a csapattal, ráadásul így
a válogatott egészségügyi stábja kezeli a sérülésemet. Ők már sok-
szor bizonyították, hogy a világ legjobb szakemberei közé tartoz-
nak. Köszönöm Bernd Storcknak, és nekik is, hogy segítik a
felépülésemet” – mondta az mlsz.hu-nak a játékos.

Az idegenlégiósok vasárnap csatlakoznak az itthon készülő tár-
saikhoz.

Ranglista
1. Videoton 23 13 5 5 49-20 44
2. Honvéd 23 12 5 6 36-22 41
3. Vasas 22 11 5 6 33-20 38
4. Ferencváros 23 10 8 5 38-28 38
5. Paks 23 8 9 6 28-26 33
6. Újpest 23 7 10 6 34-33 31
7. Mezőkövesd 23 8 7 8 25-30 31
8. Szombath. 22 8 5 9 25-29 29
9. MTK 23 6 8 9 18-27 26
10. Debrecen 23 6 6 11 24-30 24
11. Diósgyőr 23 6 3 14 26-47 21
12. Gyirmót 23 3 7 13 11-35 16

Fölösleges kiszállás Székelyudvarhelyre
Nem játszották le a női labdarúgó Románia-kupa nyolcaddön-

tőjében a Székelyudvarhelyi Vasas II – Marosvásárhelyi ASA mér-
kőzést. A találkozót múlt héten, csütörtökön kellett volna
megrendezni Székelyudvarhelyen, azonban a kezdési időpontban
a szervezők nem tudták biztosítani az orvosi jelenlétet. Az ok, ami-
ért a Csíkszeredából érkező sportorvos nem tudott eljutni időben
a helyszínre, hogy a Csíkszereda-Székelyudvarhely útvonalon egy
méreten túli, különleges szállítás zajlott, ez pedig gyakorlatilag
megbénította a közlekedést. Legalábbis annyira lelassította, hogy
nem lehetett a távot megfelelő időben megtenni. S mindaddig, amíg
Romániában nincsenek alternatív utak, ez az akadály áthatolha-
tatlannak bizonyult. A szabályok értelmében a mérkőzést a Maros-
vásárhelyi ASA-nak kell megnyernie 3-0-ra, a szervező udvarhelyi
klub azonban az újraütemezést kérte, mert szerintük a szervezők
nem hibáztathatók. Az ügyben a héten dönt a szövetség fegyelmi
bizottsága.

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó Szuperliga, 11. forduló: CSS Târgovişte – Maros-

vásárhelyi ASA 1-1 (0-1)
Şotânga, Alpan pálya. Vezette: Ionuţ Iugulescu (Târgovişte) –

Florin Mocanu (Târgovişte), Ion Onicescu (Târgovişte).
Marosvásárhelyi ASA: Drăguş – Vîga, Rusz, A. Boroş, Gorea,

Meleacă, Balázs, Roca, Năznean, M. Boroş, Hosu (Adorján).
Az ASA gólszerzője: Roca.
A női labdarúgó Szuperliga 10. fordulójában: Nagybányai Inde-

pendenţa – CSS Târgovişte 1-0, Bukaresti Fair Play – Real Craiova
6-1. A Borgóprundi Heniu – Kolozsvári Olimpia mérkőzést március
19-én, a Jászvásári Navobi – Temesvári CFR találkozót április 9-
én, a Székelyudvarhelyi Vasas Femina – Marosvásárhelyi ASA ösz-
szecsapást április 18-án rendezik.

A 11. forduló további eredményei: Jászvásári Navobi – Székely-
udvarhelyi Vasas Femina 5-2, Temesvári CFR – Borgóprundi
Heniu 1-3, Real Craiova – Nagybányai Independenţa 3-2, Kolozs-
vári Olimpia – Bukaresti Fair Play 5-0.

Ranglista
1. Kolozsvár 10 10 0 0 86-3 30
2. Temesvár 10 7 1 2 41-21 22
3. ASA 10 6 1 3 43-15 19
4. Craiova 11 6 0 5 23-35 18
5. Jászvásár 10 5 2 3 30-17 17
6. Târgovişte 11 4 2 5 21-32 14
7. Borgóprund 10 3 0 7 20-37 9
8. Bukarest 11 3 0 8 22-62 9
9. Székelyudv. 10 2 1 7 11-40 7
10. Nagybánya 11 2 1 8 11-46 7

A ráadásban mentett pontot az Újpest 
a Honvéd ellen

(a magyar labdarúgó NB I 23. fordulójának összefoglalója)

Mindössze tizenkét játékos állt
Székes Károly edző rendelkezésére
a Marosvásárhelyi ASA női labda-
rúgócsapatában az év első hivatalos
mérkőzésén. A találkozót idegen-
ben, a Târgovişte melletti Şotângán
rendezték, és csak úgy tudott kiállni
a marosvásárhelyi csapat, hogy
minden épkézláb maradék játékosa
mellé még két nagyon fiatal kis-
lányt igazolt, akik csak most kóstol-
gatják a labdarúgást. Egyébként
nem is maradt a keretben más, mint
helyi játékos, az utolsó két „légiós”,
Sandu és Jáhn a magyar másodosz-
tályba igazolt, miután az alakulat a
nyár óta semmiféle támogatást nem
kapott a várostól, sem a klubtól,
sem mástól. Gyakorlatilag alig ma-
radtak néhányan a júniusban még
Románia-kupát nyerő keretből, és
így most már csak az a célkitűzés,
hogy valahogy fejezzék be a baj-
nokságot, és ne essenek ki, ami nem
is olyan egyszerű, ahogy elsőre
tűnik. A târgoviştei találkozón
egyetlen cseréje volt az ASA-nak,
és a teljes keretben összesen 15-en
vannak (Ambrus, Barabási és

Tămaş jelenleg sérültek). Belegon-
dolni is rossz, hogy mi van, ha más
is lesérül, mint ahogy Gorea is fél
lábon játszott gyakorlatilag, miután
a válogatott tornájáról nem teljesen
egészségesen tért vissza.

Ilyen körülmények között a Târ-
govişte elleni 1-1 nem meglepő
eredmény – egy olyan csapat ellen,
amely egy éve még a félpályát sem
tudta átlépni az ASA elleni találko-
zókon. Az egyenetlen talajú pályán
a vérszemet kapott házigazdák na-
gyon keményen játszottak, és mi-
után Roca az első félidőben
vezetéshez juttatta a marosvásárhe-
lyieket, szünet után sikerült egy ka-
varodást követően egyenlíteniük.

A Marosvásárhelyi ASA legköze-
lebb március 29-én lép pályára, ami-
kor a kupa negyeddöntőjében a
Borgóprundi Heniu együttesét fo-
gadja. Ezt csak a fegyelmi bizottság
döntése bírálhatja felül, amely azt
vizsgálja, hogy a székelyudvarhelyi
nyolcaddöntő szervezői vétlennek te-
kinthetők-e, amiért nem volt jelen az
orvos a pályánál (lásd keretes anya-
gunkat). A Szuperligában április 2-
án folytatódnak a küzdelmek, akkor
az ASA vendége a Real Craiova lesz. 

Egyetlen tartalékkal utazott
Târgoviştéra a női csapat

Bajnokok Ligája: A mai program
A nyolcaddöntő visszavágóinak ötödik és hatodik mérkőzésével foly-

tatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája. A Juventus az idegenbeli 2-0-s
győzelme után kedvező helyzetből várhatja az FC Portóval szembeni,
hazai találkozóját, míg a Leicester City 1-2-ről kezdi a második össze-
csapást a Sevilla ellen otthon.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:
* Juventus (olasz) – FC Porto (portugál) (az első mérkőzésen: 2-0, TV:

DolceSport 1)
* Leicester City (angol) – Sevilla (spanyol) (1-2, TV: Sport.ro, Dol-

ceSport 2)
Mindkét mérkőzés 21.45 órakor kezdődik

Bálint Zsombor



A gyulafehérvári főegyházmegye Szent
László-emlékévet hirdetett idei lelkipásztori
programjában. Az emlékév egyik kiemelt célja
Szent László királyunk erényeinek megisme-
rése és gyakorlati keresztény életünkben való
követése.

A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-
plébánia a pasztorális program szellemében a
pasztorálasszisztensek, történészek és lelké-
szek bevonásával március 7–10. között dél-
előtti foglalkozásokat szervezett a Római
Katolikus Teológiai Líceum kisiskolásainak. A
tanítóik által kísért előkészítő, első, másodikos
és harmadikos tanulók az Iskola másként prog-
ram keretében vettek részt a több helyszínen
megvalósuló rendezvényen.

Az első helyszín a marosvásárhelyi egykori mino-
rita templom volt, ahol a gyerekek I. Szent László ma-
gyar király életéről, vitézségéről, uralkodásáról
hallhattak. A hadviselés, törvényhozás, egyházszer-
vezés néhány kiemelt példájából megérthették, ho-
gyan vetett véget László a Szent István uralma után
következő zűrzavaros állapotoknak, hogyan szilárdí-
totta meg a fiatal magyar államot.

A katonai erényei és jó megjelenése által népsze-
rűségre szert tevő lovagkirály alakját a gyerekek a to-
vábbiakban a kerlési ütközetet ábrázoló középkori
képszalag (színes reprodukció) és a templom főoltá-
rának szobra alapján ismerték meg jobban, megfi-
gyelve lovagi öltözetét, fegyvereit, uralkodói
kellékeit.

A második helyszínen, a Keresztelő Szent János-
plébániatemplomban a sziklából vizet fakasztó király
barokk mellékoltára előtt a legendákra terelődött a be-
szélgetés.

Ezt követően izgalmas lovagi torna kezdődött a
plébánia udvarán. Csattogtak a kardok, kötél feszült,
lovak nyerítettek. Az elfáradt inasok és lovagjelöltek
meleg teát és mézes pogácsát kaptak, majd felfris-

sülve a Márton Áron hittanteremben gyűltek össze.
Szent László-legendákat hallgattak, és arról beszél-
gettek, mit üzen számukra a régen élt király mély val-
lásossága, igazságossága. Megnézték azt a csodás
történetet is, hogy miként kelt fel váradi kriptájából
az immár több mint kétszáz éve ott nyugovó Szent
László, hogy győzelmet szerezzen a betörő tatárok
ellen. Végül az iskolások ügyes ötvösökként a Szent
Korona „másolatainak” elkészítésére vállalkoztak.

Úgy gondoljuk, hogy az együtt eltöltött délelőttök
– a beszélgetések, a művészeti alkotások megtekin-
tése, a játék, a kézimunka – Erdély fő védőszentjének
jobb megismerését szolgálták. Adja Isten, hogy Szent
László erényei visszhangra találjanak gyerekeink lel-
kében!

Mind a gyerekek, mind pedig a felnőtt szervezők
számára ez a rendkívüli történelmi időutazás a keresz-
tény hit és erények tudatosítását és megerősítését szol-
gálta. Szent László ma is magasra teszi a mércét, ha
lelkiségében és nagyságában követni akarjuk. Jó
tudni, hogy ma is fénylenek magyar szentjeink fényei,
és fényüknél növekedhetünk és kibontakozhatunk.

Barabás Kisanna

Az ökumenikus világimanapot
1870 óta rendezik meg világszerte
különböző országok keresztyén női
csoportjai, nem csak nőknek. Min-
den évben más ország mutatkozik
be, s hív más nemzeteket közös
imádságra egy általa fontosnak vélt
témában. Március 11-én a székely-
káli iskolában is sor került a nők vi-
lágimanapjának megünneplésére. A
színes és tartalmas programnak kö-
szönhetően sok ismerettel és él-
ménnyel gazdagodtak a résztvevők.
A rendezvényről Molnár Attila uni-
tárius lelkipásztor tájékoztatott.

– „Igazságtalanul bánok én
Veled?” – hallhattuk a kérdést, és ta-
lálgattuk a feleletet Máté evangéliu-
mának 20,13. verse alapján. Megható
volt a szőlőmunkások jézusi törté-
nete alapján többször is találkozni az
igazság és igazságtalanság kérdéskö-
rével, de vallásos hittel tudjuk, hogy
Jézus, a tanítómesterünk a mi meny-
nyei Atyánkról tanít, akinek határ-
talan a gyermekei iránt megmutatott
szeretete és türelme. Ilyen szeretet-
ben találkozunk mi is Székelykál-
ban esztendőről esztendőre, hogy
megünnepelhessük a nők világima-
napját – mondta a lelkész. 

A szervezők, Molnár Mónika,
Varga Enikő, Molnár Izabella, egy-
házukat képviselve, kiosztották az
olvasnivalót az asszonyok között, és
végighaladtak az előre megfogalma-
zott liturgián. Az idén a Fülöp-szi-
geteki asszonyok készítették elő,
melyből megtudhattuk életüket,
gondjaikat, de ugyanakkor azt a
hitet is, mely megtartja őket és erőt
ad a mindennapokhoz. A résztvevők
igyekeztek ezt a hangulatot a külső-
ségekben is kifejezésre juttatni, ami-
kor az asztalon helyet kapott a
mérleg, a Biblia, a gyertya és a ke-

reszt is. Ezek a jelképek hűen tükrö-
zik az igazságosság hívó szavát.

Különlegessége volt az esemény-
nek, hogy az elmúlt esztendő lovak-
ról szóló képkiállítása után a
szervezők idén meghívták a Maros
megyei cukorbeteg gyermekek
egyesületének képviselőit, az AS-
COTID-ot, hogy beszéljenek erről a
népbetegségről, amely sajnálatos
módon a gyerekek között is jelen
van. A vendégek, Molnár Rodica
egyesületi elnök, Simon Ilona és
Kovács Tünde tagok meghatóan
szóltak a mindennapos küzdelem-
ről, melyet folytatnak, hogy gyer-
mekeik a társadalom részéről a
megfelelő bánásmódot és értékelést
nyerhessék el. Több mint 3 ezer
Maros megyei gyerek van, akiknél
felfedezték ezt a betegséget, és saj-
nos számuk egyre gyarapodik. Az
előadás során beszéltek a helyes
táplálkozás, mozgás, az egyesület-
hez való tartozás fontosságáról. A
jelenlévők tudomást szerezhettek az
alapítvány rendezvényeiről, ünne-
peiről, betekintést nyerhettek egy
cukorbeteg kisgyerek mindennapi
életébe is.

– Köszönetet mondunk Mihály
Éva székelykáli édesanyának, aki-
nek hívó szavára a vendégek meg-
tisztelték a rendezvényünket. A
hölgy Orsolya nevű kislánya immár
10 esztendeje türelmesen néz
szembe ezzel a betegséggel. A részt-
vevőknek ingyenes cukormérést vé-
geztek, melyért köszönetet
mondunk az ASCOTID egyesület-
nek. A hagyományhoz híven az ösz-
szesereglett 38 asszonyt egy-egy
szál virággal köszöntöttük, majd a
rendezvény szeretetvendégséggel
zárult – tájékoztatott Molnár Attila. 

Berekméri Edmond

Iskola másként a marosvásárhelyi római katolikus 
líceum kisdiákjai számára a Szent László-év jegyében

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szer-
zők felelősek.  Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 

A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Világimanap Székelykálban

„Jön a tavasz, utolér…”

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Minden évben, így idén is meg-
szerveztük a már hagyománnyá vált
húshagyókeddi mulatságot, február
28-án, a désfalvi általános iskolá-
ban, ahol kicsitől nagyig mindenki
mulatott, és sikerült elzavarni a hi-
deget, elővarázsolni a várva várt ki-
keletet a hosszú, fagyos tél után.

Ötletes és változatos, alkalomhoz
illő összeállításokat láthattunk,
amelyeket az ovisok, alsó és felső
tagozatosok mutattak be nevelőik,
oktatóik vezetésével. A szép ének-
lés, furulyák hangja, népi gyermek-
játékok, fonójelenetek, érdekes
színdarabok, népi és modern táncok
sorozata szórakoztatta a közönséget.

A rövid, lényegretörő, nagyon jól
sikerült szerepléseket követően
minden gyerek, aki más bőrbe sze-
retett volna bújni, meg-
tehette, álarcot, jelmezt
öltött, vidám mulatozá-
sukat alig lehetett leál-
lítani a késő esti
órában.

A falatozás sem ma-
radt el, örömmel ész-
leltük, hogy a
finomabbnál finomabb
sütik hamar elfogytak a
tányérokról, amit a
kedves szülők, nagy-
szülők kínáltak, szol-

gáltak fel gyerekeiknek, egymás-
nak. Köszönjük! Kissé fáradtan, de
elégedetten mentünk haza, azzal a
tudattal, hogy újra együtt tölthet-
tünk egy kellemes délutánt, estét,
közösen ünnepelt az óvoda, iskola,
gyermek, szülő és nevelő. 

Mindenkinek hála és köszönet a
legkisebb segítségért is, a szervező
kollégáknak a munkájukért, amely-
lyel hozzájárultak a közös délután
sikeréhez.

Külön köszönet iskolánk igazga-
tójának, Balázs-Kovács Erzsébet-
nek, aki végignézte és élvezte a
műsort, mindenben mellénk áll és
fontosnak tartja az iskolán kívüli te-
vékenységeket is, ismervén ezek
közösségépítő erejét.

Végh Enikő óvónő

Pingvintánc a tornateremben
A Romulus Guga Gimnázium alsó tagozatos diákja-

inak farsangi bálját a táncoló pingvineknek öltözött ta-
nítók nyitották meg, buzdítva a közönséget, hogy a bál
végére mindenki táncos talpasként távozzon. A maska-
rás felvonulásba bekapcsolódtak azok a testvérek és
szülők is, akik arra a délutánra farsangi öltözetbe bújtak.
A negyedikesek néptánc-összeállítása és az azt követő
népi gyerekjátékok fokozták a báli hangulatot. A játé-
kok is a pingvines témához kapcsolódtak, jégtáblákon
táncoltak, célba dobtak hógolyóval, s aztán lassan min-
den, ami jeges és hideg volt, felolvadt a teremben lévő
fergeteges, forró hangulatban. Jó volt látni, hogy a gye-
rekek, szülők, nagyszülők, tanítók együtt játszottak,
táncoltak, szórakoztak. A Székely Irén tanítónő vezette

előkészítő osztály ez alkalommal nem vett részt a közös
ünneplésben, családias hangulatban búcsúztatták a far-
sangot. Jövőre biztosan ők is a többiekkel ropják a tán-
cot. A siker egy harmonikus, ötletes, felkészült tanítói
csapat igyekezetének köszönhető. László Gabriella,
Kacsó Tünde, Jakab Emőke és Gáll Klára lelkesedése,
hozzáértése nélkül ez az este elképzelhetetlen lett volna,
és ezért nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük nekik,
hogy fontos számukra népi hagyományaink éltetése és
azok átadása gyermekeinknek. Jó volt a megszokott
mindennapokból egy kicsit kimozdulni és nem utolsó-
sorban gyermekeinkkel egy csodálatos, feledhetetlen
délutánt az iskola körében eltölteni.

Fülöp Mikhál Hajnal

„…A nemzetet úgy szeretjük, mint a családunkat,
egyszer szidjuk, máskor büszkék vagyunk rá, de szeretjük,
ragaszkodunk hozzá. Ha kifejezzük nemzetünk iránti
szeretetünket, ezzel nem bántunk meg senkit, és tiszte-
lünk más nemzeteket, mint ahogy más családokat!” 

Ezzel a mottóval tartották a reformkor és az 1848-
as szabadságharc költőinek emlékére szervezett sza-
valóversenyt a székely szabadság napján a Maros
megyei tehetséggondozó és szakközépiskolák szá-
mára. A marosvásárhelyi Szász Adalbert Sportlíceum
szervezte rendezvényről beszámoltunk már, ezúttal a
díjazottak nevét közöljük a szervezők kérésére.

I. díj: Simonfi Zsuzsánna (szovátai Domokos Káz-
mér Technológiai Líceum ), II. díj: Hőgyes Andrea

(Gheorghe Şincai Technológiai Líceum, Marosvásár-
hely) és Szász Bernadett (szovátai Domokos Kázmér
Technológiai Líceum), III. díj: Simon Zsuzsánna
(Petru Maior Technológiai Líceum, Szászrégen), Len-
gyel Szilárd (szovátai Domokos Kázmér Technológiai
Líceum), Giurca Kinga (Szász Adalbert Sportlíceum,
Marosvásárhely).  Dicséret: Czegő Gyöngyike 
(Gheorghe Şincai Technológiai Líceum, Marosvásár-
hely), Maior Roland (Mihai Eminescu Pedagógiai Lí-
ceum, Marosvásárhely), Janka Zsófia (Gheorghe
Şincai Technológiai Líceum), Kelemen Irénke (szová-
tai Domokos Kázmér Technológiai Líceum), Bíró
Beáta (Gheorghe Şincai Technológiai Líceum). 

Fábián Olga

Szakközépiskolások a pódiumon

A marosvásárhelyi Mihai Eminescu Ifjúsági Ház
nagyterme zsúfolásig megtelt az Elektromaros Techno-
lógiai Líceum magyar tagozatának tizennegyedik sza-
lagavatójára kíváncsi szülőkkel, rokonokkal, tanárokkal. 

Az iskola hagyományainak megfelelően ebben az
évben is a tizenegyedik osztályos diákok szervezték
meg a felejthetetlen eseményt a négy végzős osztály,
összesen 116 diák számára, akik meghatottan vonultak
a színpadra, hogy ruhájukra feltűzzék a nagykorúságot
jelző szalagot.

A szalagtűzést az ünnepi műsor előzte meg, amely-
nek fénypontja a gyönyörű bécsi keringő volt, de a ti-
zenegyedikesek mezőségi (ördöngösfüzesi) táncokat és
modern táncot is bemutattak. Az est hangulatát a diákok
által írt és előadott, az iskolai élet mindennapjaiból táp-
lálkozó színpadi jelenetek tették igazán bensőségessé.

A rendezvényt a Plasmaterm Rt., a TimKo pékség, a
Kovács pékség, a Népújság, a Happy end Szalon, a Sze-
léna Szalon támogatta.

György Andrea

Az Elektromaros Technológiai Líceum szalagavatója



Szakértők szerint valószínűleg arzén-
mérgezés okozta Jane Austen (1775–
1817) látásának súlyos romlását, a brit
írónő élete végén már szinte teljesen
megvakult.

Az írónő British Libraryben őrzött
három szemüvegének vizsgálata tárta
fel, milyen súlyosan romlott látása.
Austen korában a gyógyszerek készíté-
séhez nehézfémeket, köztük arzént
használtak, és a reumában szenvedő
írónő szedhetett ilyen gyógyszereket –
vélik a szakemberek, akik azt is feltéte-
lezik, hogy a mérgezés hozzájárulhatott
korai, 41 éves korában, 1817. július 18-

án bekövetkezett halálához is, amelynek
oka régóta találgatások tárgya – olvas-
ható a BBC honlapján.

A könyvtárosok a koruk ellenére jó
állapotban lévő három szemüveg len-
cséjét mérték meg, hogy megállapítsák
erősségüket. Austen első szemüvegének
mindkét lencséje +1,75-ös, az utolsóé
+4,75-ös és +5,0-ös erősségű volt, ami
azt jelenti, hogy halálakor az írónő már
nagyon keveset látott, az olvasás, írás
nehézkes volt számára.

„Fennáll a lehetősége annak, hogy
véletlenül megmérgezték nehézfém-
mel, például arzénnel. Ma már tudjuk,

hogy az arzénmérgezés szürke hályo-
got okoz” – mondta Sandra Tuppen, a
British Library kurátora.

„Az arzént gyakran használták több
betegség, köztük a reuma gyógyítá-
sára készült orvosságokhoz, ez utób-
biban szenvedett Austen” – tette
hozzá.

Azt nem tudni, hogy a teknőspáncél-
ból és üvegből készült szemüvegeket
felírták-e Austennek vagy maga vásá-
rolta.

A brit könyvtárosok szemészek 
véleményét kérik ki elméletük igazolá-
sára. (MTI)

Megkezdődött tegnap a párizsi
különleges, terrorcselekményekkel
foglalkozó törvényszék előtt Car-
los, a Sakál néven ismertté vált el-
ítélt terrorista, a venezuelai Ilich
Ramírez Sánchez újabb pere.

A világ egykor leghírhedtebb és
a hatóságok által az egyik legin-
kább keresett terroristájának egy 43
évvel ezelőtti kézigránátos támadá-
sért kell felelnie.

A párizsi Drugstore Publicis be-
vásárlóközpontban, amely a boule-
vard Saint-Germain és a rue de
Rennes sarkán működött, 1974.
szeptember 15-én végrehajtott me-
rényletben ketten meghaltak és 34-
en megsérültek. Ez a legrégebbi
terrortámadás, amiért az 1970-es és
80-as évek első számú közellensé-
gének, a jelenleg 67 éves Carlosnak
három héten át kell válaszolnia a kü-
lönleges törvényszéknek, amely 17
tanút és két szakértőt hallgat meg.

Az ősz hajú, lefogyott és meg-
öregedett, szemüveges Carlos mo-
solyogva, elegáns öltönyben
érkezett tárgyalásra, és foglalt he-
lyet a vádlottak padján, ahol kezet
csókolt ügyvédjének, Isabelle Co-
utant-Peyre-nak, akivel 2001-ben
között házasságot, majd csókokat
küldött az újságíróknak is.

Az ellene felhozott vádakért a
Sakál újabb életfogytiglani börtön-
büntetéssel sújtható.

A venezuelai állampolgárságú
Carlos azonban már több mint húsz
éve ül börtönben Franciaországban.
Szudánban 1994-ben fogta el a
francia titkosszolgálat, s 1997
végén életfogytig tartó börtönre
ítélték egy 1975-ben Párizsban el-
követett hármas rendőrgyilkossá-
gért. Elvileg 2012-ben kérhette
volna, hogy feltételesen szabad-
lábra helyezzék, de 2011 decembe-
rében az 1982-83-ban elkövetett

merényletekért újabb életfogytig
tartó börtönbüntetésre ítélte a hét-
tagú terrorizmusellenes bíróság. Ez
utóbbi ítéletet 2013-ban megerősí-
tette a fellebbviteli bíróság. Carlos
35 évvel ezelőtt Franciaországban
négy robbantásos merényletet kö-
vetett el, amelyben 11-en vesztették
életüket és mintegy 150-en megse-
besültek.

Az újabb per Carlos helyzetén
nem változtat, célja az áldozatok
hozzátartozóinak elégtételt adni, és
a terrorista franciaországi merény-
leteinek történetét rekonstruálni. A
védelem a 43 évvel ezelőtti tettek
egy részének elévülése miatt magát
a pert is vitatja.

Az El-Vatán című algériai lapnak
1979-ben adott interjúban Carlos
elismerte, hogy ő hajtotta végre az
1974-es támadást, párizsi kihallga-
tásán azonban tagadta felelősségét.

A vád szerint a merénylet össze-
függésben állt a hágai francia nagy-
követségen 1974-ben végrehajtott
túszejtéssel. A Japán Vörös Hadse-
reg nevű felkelőcsoport egyik kom-
mandója, amely a Népi Front
Palesztina Felszabadításáért nevű
szervezethez tartozott, a túszok el-
engedéséért cserébe a párizsi Orly
repülőtéren két hónappal korábban
elfogott egyik tagjuk szabadon en-
gedését követelte a francia hatósá-
goktól. Az ügyészség azt állítja,
hogy Carlos, aki ekkoriban a népi
front különleges osztagának volt a
tagja, azért hajtotta végre a kézigrá-
nátos támadást, hogy a francia kor-
mányra nyomást gyakoroljon.
Sikerrel is járt, miután a francia ha-
tóságok el is engedték japán foglyu-
kat, aki Jemenben csatlakozott a
hágai túszejtő kommandó tagjai-
hoz. Carlos korábbi társai is azt val-
lották, hogy ő hajtotta végre a
párizsi támadást. (MTI)

Első alkalommal jelentek meg magyarul 
Rudolf Höss emlékiratai

Első alkalommal jelentek meg
magyar nyelven Rudolf Höss
auschwitzi lágerparancsnok emlék-
iratai, amelyeket 1947-es lengyel-
országi kivégzése előtt, a
börtöncellájában írt.

A Jaffa Kiadó gondozásában
megjelent kötet szaklektora, Szé-
csényi András történész az MTI-
nek elmondta: a feljegyzések
elsősorban „pszichológiai okok-
ból” fontosak, hiszen az elkövetői
oldalról ez a leghitelesebb forrás,
amely képes bemutatni, hogy mi-
ként gondolkozott, milyen mozga-
tórugói voltak egy olyan náci
hivatalnoknak, SS-tisztnek, aki ak-
tívan dolgozott a tömeggyilkosság
végrehajtásáért.

A kötet Vági Zoltán és Kádár
Gábor történészek által jegyzett
utószava szerint az auschwitzi
komplexum parancsnokaként Ru-
dolf Höss a magyar történelem leg-
nagyobb tömeggyilkosa volt,
300-345 ezer magyar állampolgár
elpusztítását irányította. Ennek el-
lenére önvallomása még sosem je-
lent meg magyarul, holott a német
kiadás már 1958-ban napvilágot lá-
tott.

„Auschwitz-Birkenau a magyar
történelem szerves része, még ha az
egyik legtragikusabb része is. A ho-
lokauszt Magyarországon a mai
napig érzelmeket, vitákat vált ki,
nem került nyugvópontra. Ha e ge-
nocídium mozgatórugói feltárásá-
hoz bármivel is hozzájárul a kötet,
már megérte kiadni” – fogalmazott
Szécsényi András, aki szerint a ma-
gyar holokausztkutatás kevés 
narratív forrást (naplókat, vissza-
emlékezéseket) használ fel körülte-
kintő módon. A magyar kiadás
ezen a téren is ösztönzőleg hathat,
valamint használható lesz az egye-
temi szakoktatásban is.

A történész hangsúlyozta: a ma-
gyar az eredeti német kiadást kö-
vetve csupán Rudolf Höss
feljegyzéseinek történeti szempont-
ból legfontosabb részeit adja közre.
Azonban így is kiviláglik a szöveg-
ből, hogy a náci tiszt igyekezett
mentegetni magát menthetetlen
szerepe és felelőssége alól. Számos
helyen nyilvánvalóan erősen torzít,

ezért nagy szükség volt gazdag
jegyzetapparátussal, elő- és utósza-
vakkal megjelentetni az Auschwitz
parancsnoka voltam. Rudolf Höss
emlékiratai című kötetet, amely így
a náci haláltábor igazi arcát, és a lá-
gerparancsnok valódi életútját tárja
fel az olvasó előtt.

A feljegyzéseket Martin Broszat
(1926-1989) adta közre és látta el
bevezető tanulmánnyal. A német
történész bevezetője szerint Höss
emlékiratai kifejezetten cáfolják azt
a leegyszerűsített elképzelést,
amely szerint a tömeggyilkosság
szükségképpen ördögi szadizmus-
sal, állati brutalitással lenne páro-
sítható. Ellenkezőleg: Rudolf Höss
memoárja egy olyan meglehetősen
átlagos, olykor szentimentális, te-
kintélytisztelő és kritikátlan, min-
denekelőtt pedig rendszerető és
kötelességtudó ember, „álszent
nyárspolgár” portréját rajzolja meg,
aki mellesleg teljesen érzéketlen
volt a meggyilkoltak szenvedésével
szemben.

Ugyanakkor Kádár Gábor és
Vági Zoltán történészek utószavuk-
ban kiemelik, hogy Höss, bármeny-
nyire is igyekszik vissza-
emlékezéseiben bizonygatni fedd-
hetetlenségét, a hatalmával több
ízben biztosan visszaélő, a meg-
semmisítés célján túlmutató ke-
gyetlenséget nem csupán eltűrő, de
döntéseivel több bizonyított eset-
ben is bátorító lágerparancsnok
volt, aki a saját javára nyerészke-

dett a legyilkolt zsidók ingóságai-
ból.

Mint fogalmaznak, Höss nem
egy tipikus, 20. századi „gyilkos
bürokrata” volt, mint például Adolf
Eichmann, életútjának szerves
része a közvetlen erőszak. Tizen-
négy évesen önként lépett be a
német birodalmi hadseregbe, har-
colt a Közel-Keleten és a kegyet-
lenségükről hírhedt német
szabadcsapatok tagjaként a Balti-
kumban is, az első világháború
után pedig egy náci halálosztag ve-
zetőjeként vett részt egy francia
kollaborációval vádolt német vi-
déki tanár brutális meggyilkolásá-
ban.

Szécsényi András úgy fogalma-
zott: az SS velejéig korrupt hierar-
chiájában nem volt elég a
kötelességteljesítés, ahhoz, hogy
valaki magas pozícióhoz jusson,
szükséges volt a hatalommal való
visszaélés, az erőszakosság. Rudolf
Höss is ilyen volt, egy erőszakos
hivatalnok, torzult lelkivilággal.

Höss mellett számos példa léte-
zik erre a náci tiszttípusra, magyar
szempontból a legismertebb Kurt
Becher személye, aki precíz hiva-
talnokként 1944-ben Magyarorszá-
gon brutális kegyetlenséggel
megszervezte a zsidó vagyonok
német kézre jutását, jókora szeletet
saját magának rakott el, és ebből a
háború utáni Nyugat-Németország-
ban gazdagon élt tovább – fűzte
hozzá.
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Megkezdődött Carlos, 
„a Sakál” újabb pere Párizsban

Arzénmérgezés okozhatta 
Jane Austen látásának romlását

Carlos védőügyvédjével 2000 ben      NOL.hu

Auschwitz Foto Bodolai Gyöngyi

Forrás: Wikipedia



ADÁSVÉTEL

ELADÓ egy nagyméretű öntvény
fürdőkád, egy 12 literes rézpermetező,
egy női, 48-50-es méretű fekete
karakülbunda, poántlász (zsinórcsipke)
terítők, kézimunkák, két fotel, egy kis
kerek asztal, egy új töltött karosszék,
magyar nyelvű könyvek. Érdeklődni a
0770-904-468-as telefonszámon a
délutáni órákban, 15-18 óra között.
(59528)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(59354)

ELADÓ 20 család méh – 400 lej/család.
Tel. 0742-043-538. (59630)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (59617)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (59617)

ELADÓ lucernamag. Tel. 0742-461-
959. (59669-I)

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0744-
285-109, 0747-010-874. (59673-I)

ELADÓ 3 szobás családi ház So-
mosdon nagy kerttel, pince és nagy
udvar. Tel. 0746-491-026. (59702-I)

ELADÓ féláron 3 darab 120 literes és 4
darab 60 literes PVC-hordó (csak
szőlőnek volt használva). Tel. 0365/884-
405. (59699)

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (59293)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (59461)

SÍRKERET, sírkő, feliratok készítését
vállaljuk mozaikból, márványból az
összes városi temetőben és falun is,
garanciával. Tel. 0746-559-028. (59274)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18622-I)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: ultra-
hang, mammográfia, csontsűrűség-
mérés, hormonális vérvizsgálat. Tel.
0740-158-526. (59202-I)

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

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (58651-I)

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

TERMOPÁN ablakok, redőnyök, sza-
lagfüggönyök szerelése és javítása.
Tel. 0744-504-536. (18645)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (59631-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)

ÉJSZAKAI felügyeletre ápolót kere-
sünk idős, beteg férfi mellé. Tel.
0754-028-894. (sz.-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-
846-011. (59305) 

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lin-
dab cserépből, valamint csatornákat.
Tel. 0752-377-342. (59713-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk id.
SZITAI JÁNOSRA halálának 10.
évfordulóján. Akik szerették és
tisztelték, gondoljanak rá kegye-
lettel! Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei.
(59643)

Fájó szívvel emlékezünk március
14-én a körtvélyfájai születésű ifj.
DEMETER MIKLÓSRA halálának
6. évfordulóján. Drága emlékét
szívünkben őrizzük. Nyugodjon
békében! Szerettei. (59647)

A gyermekkorunk szép emlékeire
gondolva emlékezünk a demeter-
falvi születésű PAPP DÉNES 
ISTVÁNRA halálának 3. évfordu-
lóján. Egy kedvenc együttesének
dalszövegéből idézve kívánunk
neki békés, csendes pihenést.
A gyertya szépen lángol,
Nem fújja már a bántó szél.
A viasztest elolvadt,
Valahol új életre kél…
Lelkünkből  szól ez a dal.
Örökre velünk maradsz,
Őrizzük mosolyodat… (59710)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa,  testvér és
rokon, 

CSISZÉR MIHÁLY 
életének 81. évében 2017. már-
cius 10-én megpihent. Temetése
március 14-én, kedden 16 órakor
lesz a marosvásárhelyi római ka-
tolikus temető alsó kápolnájából,
református szertartás szerint.
Isten nyugosztalja! 

A gyászoló család. (59680-I)

Szomorú szívvel veszünk búcsút
a szeretett sógornőtől és nagy-
nénénktől, 

özv. OPRIS LIVIUSNÉTÓL 
született Péterffy Magdolna. 

Nyugodjon békében! 
A Péterffy és a Péter család.
(59721)

„Annyira akartam élni, a betegsé-
get legyőzni, de sajnos nem lehe-
tett. Az én időm lejárt, hamarabb,
mint szerettem volna, bocsássa-
tok meg, de nem tehetek róla.
Már többé nem szenvedek, a fáj-
dalom az, hogy nem lehetek ve-
letek.”
Megrendült szívvel, de Isten aka-
ratát elfogadva tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, gyermek,
testvér, sógor, nagybácsi, ke-
resztapa, koma, rokon, szom-
széd és jó barát, a sáromberki
születésű 

ifj. KRISTÓF PÉTER 
március 11-én, életének 51. évé-
ben hosszú szenvedés után
csendesen megpihent. Drága ha-
lottunk temetése március 15-én
14 órakor lesz a sáromberki rava-
talozóból. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (59685-I)

Értem többé nem aggódsz, 
nem fáradsz és nem dolgozol.
Örök álom zárja le szemed,
megpihenni tér két dolgos kezed.
Drága jó szívét, dolgos két kezét 
áldd meg, jó Atyám, 
s megköszönöm, hogy te lehettél
az édesapám.
Fájó szívvel búcsúzik 

ifj. KRISTÓF PÉTERTŐL 
szerető lánya, Noémi. Nyugodj
békében, drága édesapám!
(59685-I)

A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt,
elmentél, de gondolatban örökre
velünk maradsz.
Bánatos szívvel búcsúzunk
drága jó testvérünktől, a sárom-
berki 

ifj. KRISTÓF PÉTERTŐL. 
Összetört szívű testvérei: Márta
és családja, Hajni és családja. 
Nyugodj békében! (59684-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel búcsúzunk szeretett ba-
rátunktól, 

FÜZI MISKÁTÓL. 
Nyugodj békében, Miska! 

A Vágási család. (59712-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte együttérzésünket fejez-
zük ki Kiss Ildikó kolléga-
nőnknek testvére, BARTHA
MIHÁLY elvesztése miatt érzett
fájdalmában. A Maros-
vásárhelyi Polgármesteri
Hivatal szociális osztályának
munkaközössége. (59711-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Lelkünkkel átöleljük mindazokat,
akik nehéz napjainkban mellet-
tünk álltak, segítettek, imáikban
hordoztak. Köszönet min-
denkinek, aki jelenlétével és
imáival támogatott drága
szerettünk, ORBÁN MIHÁLY-
ATTILA gyászszertartásán.
Szerettei. (59707-I)

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünk, NAGY
PIROSKA született Rend, a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
főtitkárnője temetésén 2017.
március 13-án részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak és
sírjára virágot helyeztek. 
A gyászoló család. (-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Több mint egymillió romániai
lakos fizetett 2016-ban adót, illeté-
ket bankkártyával a polgármesteri
hivatalban vagy interneten. Az így
kifizetett összegek meghaladták a
360 millió lejt, ami csaknem 50
százalékos növekedést jelent az
előző évhez képest – közölte a Visa
a bankok adataira hivatkozva.

„Az elmúlt hat év leforgása alatt
majdnem a tízszeresére nőtt a bank-
kártyával kifizetett adók értéke, ami
a módszer előnyeinek – biztonság,
kényelem, gyorsaság – tudható be.
Látványos növekedésnek voltunk
szemtanúi főként az online kifize-
tések terén, aminek köszönhetően
ugyebár a polgárnak nem kell be-
mennie a hivatalba, így időt takarít
meg” – nyilatkozta Cătălin Creţu, a
Visa Romániáért, Horvátországért,
Szlovéniáért és Máltáért felelős ve-
zérigazgatója.

Tavaly minden három bankkár-
tyás kifizetésből egy történt az in-
terneten, ami kiemelkedő
eredménynek számít, hiszen hat
évvel ezelőtt ez a fajta adózás szinte
nem is létezett. 2016-ban több mint
370.000 online adófizetést regiszt-
ráltak, ami kétszerese az egy évvel
korábbi adatnak. 2016-ban 78 mil-
lió lej értékben adóztak online –

mutat rá hétfői sajtóközleményében
a Visa. A bankkártyával kifizetett
adók és illetékek (online és POS-
terminál egyaránt) átlaga 340 lej
volt 2016-ban az egy évvel korábbi
140 lejhez képest – derül ki a
Román Nemzeti Bank (BNR) által
nyilvánosságra hozott adatsorok-
ból.

Az adókat és illetékeket a polgár-
mesteri hivatalok ügyfélfogadó ab-
lakainál elhelyezett POS-
termináloknál, a postai hivatalok-
ban, a www.ghiseul.ro vagy más
hasonló platformon lehet bankkár-
tyával kifizetni.

Valamennyi, adót és illetéket be-
gyűjtő közintézménynek el kell fo-
gadnia a bankkártyás kifizetést az
úgynevezett cash-back törvény ér-
telmében, amelynek előírásait leg-
később 2018 végéig gyakorlatba
kell ültetni.

2016 végéig 264 polgármesteri
hivatal csatlakozott a www.ghi-
seul.ro platformhoz, ami 40 száza-
lékos növekedést jelent 2015
végéhez képest. Több mint 200.000
felhasználó aktiválta fiókját mosta-
náig.

Akik március 31-e előtt kifizetik
a helyi adókat, 10 százalékos kedvez-
ményben részesülnek. (Mediafax)

Tavaly több mint 360 millió lej
értékben fizetett adót 

bankkártyával a lakosság 

Liviu Dragnea, a Szociáldemok-
rata Párt (PSD) elnöke hétfőn úgy
nyilatkozott, széttépte Victor Ponta
volt kormányfő biankó lemondását
párttagságáról. Azt mondta, nem
tűnik „komoly dolognak”, amit
Ponta tesz, s nem akar részt venni
„ezekben a játszmákban”. Rámuta-
tott, Pontára szükség van a pártban,
senki nem rúgja ki, s ha akar ma-
radni és dolgozni a pártban, az na-
gyon jó.

Arra a kérdésre, hogy megkülön-
böztetett bánásmódban részesült-e
a pártban Victor Ponta azokhoz ké-
pest, akik szintén bírálták a PSD-t,
Dragnea így felelt: „Nem, nem hi-
szem, hogy bárkit is, aki bírálta a
vezetőséget, kitettek volna a párt-
ból”.

Hozzátette: részéről a helyzet le
van zárva, és nem áll szándékában
újabb találkozón részt venni Pontá-
val. (Mediafax)

Dragnea széttépte Ponta 
felmondólevelét



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832-391.
(18633-I)
CUKRÁSZDÁBA ELADÓT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (18538-I)
A THEREZIA KFT. minimum 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező KÖNYVELŐT alkalmaz. A felsőfokú
gazdasági végzettség előnyt jelent. Az önéletrajzát, kérjük, juttassa el a 0265/322-443-as faxszámra vagy a
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0265/322-441-es és a 0749-228-435-ös telefonszá-
mon. (sz.-I)
REKLÁMGRAFIKUS. Fiatal, dinamikus, gyors munkavégzésre képes reklámgrafikust alkalmazunk. El-
várások: grafikai tervezőprogramok ismerete, kreativitás. Feladatkör: offline és online anyagok szerkesztése,
kreatív reklámgrafika: logók, prospektusok, szórólapok, plakátok tervezése. Fényképes önéletrajzával és
portfóliójával jelentkezzen a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
FRANCIA CÉG BÚTORFÉNYEZŐ MŰHELYÉBE készre dolgozásra alkalmaz SZAKKÉPZETT SZE-
MÉLYEKET. Ingyenes szállítást, étkezési jegyeket és kedvező fizetést ajánlunk. Tel. 0748-111-797, 0748-
111-796. (18707-I)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)
MAROSVÁSÁRHELYI VARRODA alkalmaz SZAKKÉPZETT és SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐT
varrógépekhez és eldolgozómunkára. Követelmény: komoly hozzáállás, gyorsaság. Ajánlunk teljesítmény-
függő bérezést és étkezési jegyeket. Érdeklődni a 0769-670-858, 0769-669-456-os telefonszámokon. (18711)
BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT keresünk, házaspárok előnyben. Tel.
0745-696-055. (18706-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT. Tel. 0745-696-055. (18706-I)
A csíkszeredai RITAB TECHNIK&SUPPORT KFT. munkatársakat keres a következő állások betöltésére:
1. SZERELŐ. Feltétel: alapfokú német- vagy jó angolnyelv-tudás, hajtási jogosítvány, hajlandóság külföldi
kiszállásokra, a targoncás-hegesztő engedély előnyt jelent. Feladatok: gépek, gyártósorok szét-, illetve össze-
szerelése, telepítése Európa területén. 2. ENGEDÉLYEZETT VILLANYSZERELŐ. Feltétel: alapfokú
német- vagy jó angolnyelv-tudás, szakmai tapasztalat, hajlandóság külföldi kiszállásokra. Feladatok: gépek,
gyártósorok elektromos berendezéseinek ki- és bekötése. A fényképes önéletrajzokat a
toroksandor79@gmail.com vagy a sandor.torok@ritab.ro  e-mail-címre várjuk. Csak a kiválasztott szemé-
lyeket értesítjük. (59490)
A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 83. szám alá lehet
benyújtani. (18710-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb
és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit el-
várunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, in-
gyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687,
0742-010-263-as telefonszámon. (59537-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónusz-
rendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv ismerete
kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon. (59537-I)
FESTŐ mellé SEGÉDMUNKÁST vagy SZAKEMBERT alkalmazok. Tel. 0755-924-147. (59694-I)
AUTÓSZERVIZ alkalmaz tapasztalattal rendelkező AUTÓSZERELŐT. Tel. 0722-577-240. (18644)
A CURIE PUB PIZZÁZÓBA alkalmazunk PINCÉRLÁNYOKAT és BÁROSLÁNYOKAT. Tel. 0771-
652-673. (59719-I)
SZERETED A  GYEREKEKET? Van türelmed játszani, foglalkozni velük órákon keresztül? Energikus,
jókedvű és mosolygós vagy általában? Ha igen, akkor TÉGED keresünk! Egyesületünkhöz GYEREKPROG-
RAM-KOORDINÁTORT keresünk (munkakönyvvel). 2-12 év közötti gyerekekkel kell foglalkozni, játé-
kokat levezetni és  adminisztratív feladatokat ellátni. A feladatok elvégzéséhez szükséges a  román és magyar
nyelv ismerete, és előnyt jelent bármilyen pedagógiai képzés. Ha úgy érzed, ez a kiírás pontosan neked szól,
várom jelentkezésed a 0749-154-849-es telefonszámon! (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A marosvásárhelyi 
Siletina Impex Kft. 

taxisofőri munkakörbe 
személyzetet alkalmaz 

Elvárások:
• taxizásra kibocsátott érvényes gépkocsivezetői szakmai bizonylat
• legkevesebb kétéves szakmai gyakorlat

Amit ajánlunk: 
• dinamikus munkakörnyezet
• motiváló bérezés

Az alkalmazási kérelmet, az önéletrajzot, a hajtási jogosítvány
fénymásolatát, a végzettséget igazoló irat és a szakmai tanúsítvány
fénymásolatát, esetleg ajánlásokat a cég titkárságára kell benyúj-
tani: Marosvásárhely, Bega utca 2. szám, hétfőtől péntekig 9-15
óra között. 

Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk interjúra. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-077 vagy 

a 0751/308-385-ös telefonszámon. 

5.

Románia
Maros Megye
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 

Marosvásárhely polgármesterének 2017.
március 13-i 1024-es rendelete 

a 2017. március 9-i 1006-os számú rendelet módosításáról
és a Marosvásárhelyi Tanács rendkívüli ülésének elhalasztásáról

2017. március 15-én 14 óráról 2017. március 16-án 14 órára. 

Marosvásárhely polgármestere, a 2001. évi 215-ös újraközölt és
utólag módosított, kiegészített közigazgatási törvény 39. cikkelye
2. bekezdése, a 68. cikkely 1. bekezdése, illetve a 115. cikkely 1. be-
kezdésének a) betűje értelmében

elrendeli:
1. cikkely: A 2017. március 9-i 1006-os számú polgármesteri ren-

delet 1., a 2017. március 15-re rendkívüli tanácsülés összehívására
vonatkozó cikkelye módosul, aminek következtében a 2017. már-
cius 15-én 14 órára tervezett rendkívüli tanácsülést 2017. március
16-án 14 órára halasztják.

2. cikkely: Jelen rendelet végrehajtásával a Marosvásárhelyi Ta-
nács jegyzőjét bízzák meg. 

3. cikkely: A 2004. évi 340-es, a prefektusi intézményre vonat-
kozó újraközölt törvény 19. cikkelye 1. bekezdésének e) betűje és
a 2004. évi 554-es, a közigazgatási bíróságra vonatkozó törvény 3.
cikkelye 1. bekezdése értelmében jelen rendeletet a Maros Megyei
Prefektúrához továbbítják a törvényesség ellenőrzése céljából. 

Dr. Dorin Florea polgármester
Törvényesség szempontjából láttamozta: Szövérfi László

jogász, a Marosvásárhelyi Tanács jegyzője

A Népújság   hirdetési
irodájában felveszünk  

APRÓ-
HIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

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

- 0265/262-907
• 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.


