
Több megyében ismert a maroskeresztúri szódavíz

Palackba zárt történet

A stabil pont
Bizonyára sokan emlékeznek még arra a volt kolozsvári pol-

gármesterre, aki jó pár évvel ezelőtt az azóta jobblétre szenderült
C.V. Tudorral, a Nagy-Románia Párt szélsőséges nacionalista el-
nökével karöltve harcolt a magyarok érdekképviselete ellen. Ak-
koriban szenátor volt és a párt főtitkára, és nem hagyott ki
egyetlen lehetőséget sem, hogy szót emeljen „az etnikai alapon
létrejött alakulatok” ellen. El addig, hogy törvénytervezetet is ké-
szített „a románok lelki nyugalmáért”. Ebben a törvény erejével
tiltotta volna meg, hogy az RMDSZ, ez a szerinte „román- és Eu-
rópa-ellenes” szervezet tagja lehessen a kormánynak, illetve a
helyi kormányhivataloknak, és képviselői bármilyen köztisztséget
betöltsenek. Ezenkívül megszüntette volna az anyanyelvű oktatást,
az oktatás minden szintjén kizárólag az ország hivatalos nyelvét
lehetett volna használni, és csak román nyelvű tankönyvekből le-
hetett volna tanulni. Az lett volna a hab a tortán, hogy az összes
közigazgatási terület elnevezését, a hegyek, vizek nevét és a sze-
mélyneveket is kizárólag románul lehetett volna leírni. Mi több,
megtiltotta volna azt is, hogy az állami vagy a helyi költségvetés-
ből finanszírozzák a magyar civil szervezeteket, köztük az
RMDSZ-t. Természetesen eltüntette volna a kétnyelvű feliratokat,
a helységnévtáblákat, hatalmas büntetéseket rótt volna ki a piros-
fehér-zöld lobogó kitűzéséért, és a még hosszú a lista... 

Falunapok hőségében, iskolai rendezvé-
nyeken és még a világot jelentő deszká-
kon is jó szolgálatot tesz a
maroskeresztúri szódavíz. Az egészsé-
ges szomjoltó gyártója és forgalmazója
az Artezi Kft. Tulajdonosával, Kozma 
Istvánnal a két évtizeddel ezelőtti indu-
lásról, illetve annak előzményeiről is be-
szélgettünk.

Bár a vállalkozó egy magyarországi út előtt
állt, a Kozma házaspár szívélyesen fogadott ott-
honában. Miközben István felesége, Annamária
friss kaláccsal kínált, az üzletember a cégalapí-
tásig vezető utat idézte fel.

– Gyergyói születésű vagyok, a kilencvenes
évektől élek Maroskeresztúron. Az ötéves szak-
iskola elvégzése után, végzettségemnek megfe-
lelően már a nyolcvanas években öntödében
dolgoztam. A rendszerváltás után a marosvásár-
helyi Elektromarosnál voltam kilenc évig öntő.

Miután az olaszok megvették a gyárat, és elkez-
dődtek a leépítések, elkezdtem gondolkozni
azon, hogy jó lenne a saját lábamra állni. Az-
előtt a nyári szabadságok idején jövedelem-ki-
egészítésként Magyarországon vállaltam
kőművesmunkát. Nehéz volt, anyagilag sem
érte meg annyira. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy
váltottam. Az öntödében a szódavíz volt a vé-
dőital, innen jött az ötlet, hogy azzal kellene pró-
bálkozni. Mindig is érdekeltek a „buborékos”

Ne üljenek karba
tett kézzel! 
Mint ismeretes, Császár Károly Maros
megyei RMDSZ-es szenátor javasla-
tára tavaly elfogadták a 231-es tör-
vényt, amely módosította a
18/1991-es földtörvényt. Ennek alap-
ján rendezhették a tulajdonjogot azok
is, akik korábban államosított, kollekti-
vizált telket kaptak és rá házat építet-
tek.
____________4.
Marosvásárhelyen
a Fölszállott 
a páva nyertese
A Sörház utcai létesítményben ezúttal
egy olyan formáció lép fel, amely fiata-
lokból áll, méltán szerzett magának
hírnevet és egy rangos televíziós ve-
télkedő nyertese. A Tokos zenekarról
van szó, amely  január végi koncertjé-
vel köszönti az új évet Marosvásárhe-
lyen (is). 
____________5.
Három nő halt meg
influenzában
Az idei téli idényre az egészségügyi
minisztérium 1.300.000 adag influenza
elleni oltást vásárolt, a háziorvosok
1.244.299 olyan személyt oltottak be,
akik valamely kockázati csoporthoz
tartoznak, így ingyenes oltást kapnak.
____________8.(Folytatás a 6. oldalon)
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Egy szűk körű megbeszélés után
néhány napja közintézmények
képviselőivel, egészségügyi köz-
pontok vezetőivel és magánvál-
lalkozókkal szervezett tanács-
kozást a Life Tech City Egyesü-
let. Partnerséget ajánl leendő
tagjainak, és alapvetően orvosi,
műszaki kutatási projekteket
szeretne megvalósítani. 

A múlt heti tanácskozáson az egye-
sület alapításáról, céljairól és az eddigi
lépésekről Dana Miheţ, Marosvásár-
hely főépítésze számolt be. Hangsú-
lyozta, új tagok befogadása, tervek,
pályázatok benyújtása a cél, ezeket
vissza nem térítendő uniós alapokból
lehetne finanszírozni. A Life Tech City
(LTC) az első versenyképességi pólus
Romániában az orvosi kutatás, infor-
matizálás területén. Az LTC 2012-ben
a polgármesteri hivatal kezdeménye-
zésére alakult meg, jogi személyként
2015-ben jegyezték be, tagjai között
négy közintézmény, három egyetem,
három egészségügyi központ, három
nemkormányzati szervezet és 12 ma-
gáncég található. 

Csegzi Sándor, a Marosvásárhelyi
Kulturális és Tudományegyetem veze-
tője elmondta: az IT cégek felé szeret-
nének nyitni, az orvosi, műszaki
kutatást tartják fontosnak. 

– Ez egy klaszter, egy közös plat-
form. Úgy indultunk, hogy fel kell épí-
teni a város brandjét, és nyilván az
orvosi tevékenység felé tekintettünk.
Ma is azt mondom: az orvosi kuta-
tásra, tevékenységre kell összpontosí-

tani. A LTC klasztert bevittük a hazai
és az európai klaszterek egyesületébe.
A szervezet eddig nem volt aktív, nem
kezdeményezett, ezen szeretnénk most
változtatni, mert a világ fejlődik, új
igények fogalmazódnak meg a cégek,
a tanügyi intézmények részéről, létez-
nek kutatói csoportok, és az önkor-
mányzatnak is vannak elvárásai.
Kreativitásra, innovációra van szük-
ség, arra is, hogy a sok Marosvásár-
helyről külföldre vándorolt fiatalt –
mérnököket, orvosokat, kutatókat –
bevonjuk az egyesületbe, csapatot, inf-
rastruktúrát építsünk. Ez az egyesület
lehetőség azok számára, akik be akar-
nak kapcsolódni a rendszerbe, hogy
megtalálják érdekeiket, és ez a közös-
ségi érdekhez kell vezessen – mondta
Csegzi Sándor.

A felszólalók közül többen hangsú-
lyozták a kutatómunka, a digitalizáció
fontosságát, mondván, hogy ez nem
egy divathullám, hanem valóság, szük-
ségesség, és e kutatási tevékenységek
összehangolásában, a pályázatok be-
nyújtásához jelent támogatást a LTC

klaszter. Mint kiderült, február köze-
pén jár le a határidő azon kutatási pá-
lyázatok benyújtására, amelyekre
támogatást lehet kapni az I-es finanszí-
rozási tengelyen keresztül. Dana
Miheţ szerint sürget az idő, ezeket át
kell beszélni, nem lehet arra számí-
tani, hogy meghosszabbítják a határ-
időt. Elmondta, már néhány projekten
dolgoznak, de részleteket erről nem
tudtunk meg, a tanácskozás második
fele ugyanis zártkörű volt, csupán a
tagok közt zajlott. Csegzi Sándor sze-
rint három-négy javaslatot vitatnak
meg, azt, hogy ezeket milyen formá-
ban lehet érvényesíteni, elkészíteni a
dokumentációt és benyújtani az uniós
kiírásra. Ezeknek a projekteknek az
önrésze 50 százalékos. Az elkövet-
kező napokban várhatóan kiderül,
hogy bővült-e újabb tagokkal a LTC
egyesület, van-e olyan pályázat, amit
Marosvásárhely benyújthat a Közép-
romániai fejlesztési régió keretében
uniós finanszírozásra, és sikerül-e
még idejében elkészíteni az iratcso-
mót. 

IDŐJÁRÁS
Borús égbolt
Hőmérséklet:

max. 10C
min. -20C

Ma ARTÚR és VINCE, 
holnap RAJMUND és
ZELMA napja.
RAJMUND: germán eredetű
férfinév, jelentése: isteni ta-
nács, döntés + védelem.
ZELMA: az Anzelma és a
Szalóme német alakjainak a
beceneve. A török Selma név-
ből ered.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. január 21.

1 EUR 4,7081
1 USD 4,1377

100 HUF 1,4797
1 g ARANY 170,1500

Évadnyitó hangverseny Segesváron
A Gaudeamus Alapítvány és a Segesvári Polgármesteri Hi-
vatal közös szervezésében január 23-án, szerdán 18 óra-
kor évadnyitó hangversenyre kerül sor a városháza
dísztermében. Fellépnek Móriczi Melinda és Máthé Péter
kolozsvári, zongora szakos egyetemi hallgatók, ifj. Csíky
Boldizsár tanítványai. A repertoárban J. S. Bach-, Beetho-
ven-, Brahms-, Liszt-, Sz. Prokofjev- és G. Enescu-művek
szerepelnek. A belépés díjtalan.

Az együttélés művészete
A marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség szer-
vezésében január 26-án, szombaton délelőtt 10 órai kez-
dettel Férfivá és nővé teremtette őket – Az együttélés
művészete címmel tart előadást a Bolyai téri unitárius
templomban dr. Ferenczi Enikő és dr. Czire Szabolcs.

Hazatalálás – Balla Zsófia versdélutánja
Január 30-án, szerdán 17 órakor a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban Balla Zsófia Hazatalálás című versdélutánjára
várják az érdeklődőket. A Kós Károly Akadémia Alapítvány
és a Látó szépirodalmi folyóirat által közösen szervezett ren-
dezvényen a költővel Kovács András Ferenc és Markó Béla
beszélget. Verset mond Bíró József színművész.

Új csoportot indít a Napsugár
A Napsugár néptáncegyüttes új csoportot indít január 30-
án, szerdán 18 órától gyermekeknek, kezdőknek és hala-
dóknak. Helyszín: Marosvásárhely, Forradalom utca 45.
szám. További információk a Napsugár néptáncegyüttes
hivatalos Facebook-oldalán, illetve a 0744-836-936-os te-
lefonszámon.

Hahota-kabaré Marosvásárhelyen
A Hahota Színtársulat továbbra is várja a nevetni vágyókat
a Hülyeség nem akadály! című zenés szilveszteri kabaré-
előadására a Maros Művészegyüttes előadótermébe. Leg-
közelebb január 26-án, szombaton és 27-én, vasárnap este
7 órától, majd február 2-án és 3-án szintén 7 órától lehet
megtekinteni a nagy sikerű előadást. Fellépnek: Puskás
Győző, Székely M. Éva, Cseke Péter, Gönczi Katalin, Kele-
men Barna, Gáll Ágnes, Szőlősi P. Szilárd és Halmágyi Éva.
Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek
elővételben a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegy-
pénztárában kaphatók. Műsorrend: www.hahota.ro.

Segesváron az Operettissimo
Február 3-án, vasárnap 19 órai kezdettel a segesvári Mihai
Eminescu művelődési házban új műsorral lép közönség
elé a kolozsvári Operettissimo együttes. A hungarikumnak
minősített operett és a musical mellett magyar filmslágerek
színesítik a produkciót.

Gyulakután vendégszerepel a Maros
Művészegyüttes

A Maros Művészegyüttes február 8-án 19 órakor első al-
kalommal mutatja be Gyulakután Tegnap a Gyimesben jár-
tam című előadását. A produkciót a helyi művelődési
házban lehet megtekinteni. Koreográfus Varga János és
Sára Ferenc.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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A Nap kel 

7 óra 57 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 10 perckor. 
Az év 22. napja, 

hátravan 343 nap.
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Antalfi Imola

Megyei hírek
Digitalizáció – valóság, szükségesség

Új tagokra vár a Life Tech City

A Népújság csapata megrendülten értesült, hogy a független napilap
alapítói közül újabb munkatárs és barát távozott az égi írógépek vilá-
gába. Kisebb kitérővel, a némaságra ítélt marosvásárhelyi területi rá-
diótól került 1987-ben lapunk elődjéhez, a Vörös Zászlóhoz. A
rendszerváltás napjait, a bizakodás és a csalódások hónapjait, éveit tár-
gyilagos tudósításaival dokumentálta. A falu volt a vadászterülete.
Annak ellenére, hogy városon született, mégis el tudott szakadni az asz-
faltkoptatók szemléletétől, és kíváncsian faggatta a mezőgazdasági
munkásból újra paraszttá, majd farmerré vált vidéki embereket. A szö-
vetkezeti vagyon szétlopása, az enyészetnek vetett gazdasági épületek
látványa irritálta, talán ezért is lelkesedett, amikor létrejöttek a gazdák
szakmai szervezetei.  Erénye volt, hogy egyformán otthon érezte magát
a létfenntartó paraszti gazdaságban és a nagyüzemi vállalkozások, a kí-
sérleti parcellák „iparosított” környezetében. Talán nincs Maros me-
gyében olyan malom, pékség vagy vidéki húsfeldolgozó, ahol ne
visszatérő ismerősként köszöntötték volna. Ritkaságszámba megy ma
már az ilyen újságíró. Elvesztésével szegényebbek lettünk. 

Nyugodj békében, Attila!

Elhunyt Kilyén Attila újságíró
1950. július 8. – 2019. január 20.

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

A Látó Ady-számának bemutatója
Ma 17 órától Marosvásárhelyen, a G Caféban bemutat-
ják a Látó januári, Ady Endre-számát. Közreműködik
Demény Péter, Kovács András Ferenc, Markó Béla,
Varga László Edgár, Vida Gábor.

Operától operettig – rendkívüli
hangverseny

A szórakoztató zenei fesztivál január 23-án, szerdán 19
órakor az Operától operettig című rendkívüli hangver-
sennyel folytatódik a Kultúrpalota nagytermében. Vezé-
nyel Victor Dumanescu, énekel Diana Tugui szoprán,
Petre Burca basszus, közreműködik a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zene-
kara. Műsoron: Verdi-, Puccini-, Gounod-, Donizetti-,

Zimmer-, Kálmán Imre-, Lehár-, Arditi-, Rossini-, Löwe-,
Mascagni-művek. A hangversenyre a 13-as számú bér-
letek érvényesek. 

Könyvbemutató a Studiumnál
Január 24-én, csütörtökön 17 órakor a Studium Pros-
pero Kulturális Központban mutatják be Hints Elek A kö-
zépkor orvostudománya című kötetét. A Mentor
Könyvek Kiadó és a Studium Prospero Alapítvány közös
kiadásában megjelent kötetről dr. Vass Levente, Káli Ki-
rály István és Sebestyén Mihály beszélget.  

Medvék hete az állatkertben
A marosvásárhelyi állatkert szervezésében január 28.
és február 8. között zajlik a Medvék hete című program-
sorozat, amelyre alsó tagozatos osztályok jelentkezését
várják. A foglalkozásokra január 25-ig jelentkezhetnek
a csoportok. Kapcsolattartó: Halmágyi Ildikó, telefon-
szám: 0746-799-057.

RENDEZVÉNYEK



A legfelsőbb bíróság öttagú bírói tanácsai által az
utóbbi öt évben lezárt perek újratárgyalására akar
jogalapot teremteni a bukaresti kormány, de a ter-
vet az ellenzék a korrupcióért elítélt politikusokat
segítő burkolt amnesztiának minősítette.

Tudorel Toader igazságügyi miniszter először egy vasárnap
esti televíziós műsorban beszélt arról, hogy a kormány sür-
gősségi rendelettel akar jogorvoslati lehetőséget teremteni a
„törvénytelenül” létrehozott öttagú bírói tanácsok által elítélt
vádlottaknak.

A tárcavezető hétfői sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta,
hogy ezzel a rendkívüli perújítási lehetőséggel az ügyészek is
élhetnek a felmentett vádlottak esetében. Toader szerint a sür-
gősségi rendelet tervezetét a tárca kidolgozta, annak elfoga-
dásáról azonban a kormány egésze dönt.

A miniszter kifejtette: minden vádlottnak joga van a tisz-
tességes eljáráshoz és ahhoz, hogy ügyében törvényesen lét-
rehozott bíróság ítélkezzék. Márpedig a bukaresti kormány
panaszának helyt adva tavaly az alkotmánybíróság november
elején megállapította: a legfelsőbb bíróságnál 2014 óta sza-
bálytalanul alakították meg az öttagú bírói tanácsokat, tehát a

miniszter szerint így minden azóta hozott jogerős ítélet meg-
kérdőjelezhető.

A jobbközép ellenzék élesen bírálta a jogerősen lezárt
ügyek újratárgyalását célzó kormányzati kezdeményezést,
amelyet a már elítélt politikusok – köztük a felfüggesztett
szabadságvesztésre ítélt Liviu Dragnea szociáldemokrata
(PSD) pártelnök – „mosdatásának”, újabb burkolt amnesz-
tiarendeletnek tart. Az ellenzéki politikusok arra emlékez-
tetnek, hogy az öttagú bírói tanácsok összetételének
megkérdőjelezése a folyamatban lévő ügyeket, köztük
Liviu Dragnea második korrupciós perének fellebbviteli
tárgyalását már elakasztotta, most pedig a – jelentéktelen
szervezési kérdésnek tűnő ügyet alkotmányjogi szintre
emelő – kormányzati óvás a jogerős ítéletek eltörlésének
eszközévé válhat, hiszen egy ilyen késői perújítás nyomán
sok korrupciós bűnügy már az elévülés miatt is felmentés-
sel zárulhat.

A kormány sürgősségi rendeletének terve ellen újabb tilta-
kozó megmozdulást hirdettek hétfő estére a kormány épülete
elé a két éve korrupcióellenes jelszavakkal tüntető civil szer-
vezetek. (MTI)

Szánnal üldözte
Őrizetbe vettek egy székelyudvarhelyi üzletembert,
aki a rendőrség szerint megütött egy helyi rendőrt,
majd motoros szánnal üldözőbe vette és megron-
gálta autóját. A rendőrség javaslatot tett a férfi előze-
tes letartóztatására. Katona Loránd, a helyi
rendőrség parancsnokhelyettese elmondta, az eset
szombatról vasárnapra virradóra történt a Madarasi-
Hargitán, egy panzióban, ahol a szolgálaton kívül
levő, 20 éves helyi rendőrt „egy jól ismert székelyud-
varhelyi üzletember” megfenyegette és távozásra
szólította fel. Amikor a rendőr elhagyta az épületet, a
fenyegető utánament, többször megütötte és meg-
rúgta, súlyos arcsérülést okozva. Az áldozat orrcsont-
töréssel és arcsérüléssel került kórházba. A
parancsnokhelyettes szerint az üzletembert zavarta,
hogy a helyi rendőrök többször megbírságolták.
(Agerpres) 

Őrizetben az állatmenhely 
adminisztrátora

Múlt héten több mint húsz kutyatetemre bukkantak a
prázsmári állatmenhelyen, amelynek az adminisztrá-
torát őrizetbe vette a rendőrség – közölte a Brassó
Megyei Rendőr-főkapitányság. Alina Ivan rendőrségi
szóvivő tájékoztatása szerint az állatmenhely ügyvi-
vőjét 24 órára vették őrizetbe a hatóságok, állatok
szándékos és jogtalan elpusztítása miatt. A prázsmári
rendőrséget január 17-én értesítették arról, hogy eb-
tetemekre bukkantak egy ingatlanban. A rendőrök
több mint 20 elpusztult kutyát találtak az épületben,
amelynek raktára tele volt négylábúaknak való élel-
miszerrel. A rendőrök nyomozni kezdtek a feltétele-
zett tettes után, akit végül vasárnap találtak meg
brassói lakásában. (Agerpres) 

Nyugtalottó-sorsolás
A 2018. december 13-án kibocsátott, 905 lej értékű
pénztárszalagok bizonyultak nyerőnek a vasárnap
tartott nyugtalottó-sorsoláson, amelyen a 2018. de-
cember elseje és 31-e között kiállított kasszabonok
vehettek részt. A nyereményalap ezúttal is egymillió
lej, amelyet legfeljebb száz nyertes között osztanak
szét. Amennyiben száznál több nyertes nyugtát re-
gisztrálnak, ezek között újabb sorsolást tartanak. A
sorsolás eredményeit feltüntetik a pénzügyminiszté-
rium, az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF), valamint
a Román Lottótársaság honlapján. A nyeremény-
igényléseket az eredmény közzétételétől számított
harminc napon belül lehet benyújtani az adóhivatal
bármely területi kirendeltségénél. (Agerpres)

4,7 lej fölött az euró
Tovább veszített értékéből a lej az euróhoz képest, a
Román Nemzeti Bank (BNR) hétfőn közzétett árfo-
lyama szerint egy euró ára 4,7081 lej. Teret vesztett
a lej az amerikai dollárral szemben is, hétfőn 4,1377
lejre emelkedett az amerikai valuta értéke. A svájci
frankhoz képest szintén gyengült a lej, hétfőn egy
svájci frank 4,1501 lejt ért. Egy gramm arany 7 bani-
val, azaz 0,04 százalékkal kerül kevesebbe, a pén-
teki 170,2283 lejről hétfőn 170,1500 lejre csökkent az
ára. (Agerpres)
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A fő indoka az volt, hogy ezzel a törvénnyel „egy pol-
gárháború kitörését előzné meg Romániában”. 

Ez jutott az eszembe tegnap, amíg az egyik parla-
menti képviselőnket hallgattam, aki ma, amikor az or-
szág már nem csupán egyszerű tagja az Észak-atlanti
Szövetségnek és az Európai Uniónak, hanem jelenleg
az EU Tanácsának elnöki tisztségét tölti be, azzal ruk-
kolt élő, hogy törvényt kezdeményez a románellenesség
megelőzése és visszaszorítása érdekében. Ugyanis sze-
rinte a románellenesség folyamatosan és egyre agresszí-
vebben fellelhető Erdélyben, „sérti a románok
méltóságát”, illetve „azokat az alkotmányos elveket,
amelyek alapján az állam működik”. Felemlegette a
székelyföldi megemlékezéseket, rendezvényeket, ame-
lyek szerinte mind „állam- és románellenesek, szegre-
gációs, soviniszta jellegűek”, amelyeket „vissza kell
verni”. Nem kíméli a magyar miniszterelnököt sem, fel-
emlegeti „Budapest gazdasági offenzíváját”, és kemény
börtönbüntetést róna ki a románellenesség bármiféle
megnyilvánulás miatt. Mert nem akarja, hogy Vásárhely
és Erdély Katalóniává váljon. 

Azt mondják, változnak az idők, változik a világ. Csu-
pán a nacionalizmus változatlan minálunk minden idő-
ben. Ceauşescu óta ez az egyetlen valóban „stabil”
pont Romániában. 

A stabil pont
(Folytatás az 1. oldalról)

Japán nem javasolta, hogy Oroszország szolgáltas-
son vissza neki két szigetet a déli Kuril-vonulatból
a két ország közötti békeszerződés megkötése fe-
jében – jelentette ki hétfőn újságíróknak a Kreml
szóvivője.

Dmitrij Peszkov a Kyodónak arra a hétfői, tokiói kormány-
forrásokra hivatkozó jelentésére reagált, amely szerint Abe
Sindzó japán kormányfő hajlik arra, hogy ráálljon a békemeg-
állapodásra, ha Tokió visszakap Moszkvától kettőt abból a
négy szigetből, amelynek hovatartozását elvitatja. A japán hír-
ügynökség tudni véli, hogy Japán, eltérve hagyományos, az
„északi területek” maradéktalan visszaadását követelő állás-
pontjától, fontolóra vette, hogy egyelőre megelégedjen Siko-
tan, valamint a kis szigetekből álló Habomai-csoport
visszaszerzésével, Etorofu és Kunasir pedig – a Tokió által
eddig igényelt szárazföld 93 százalékával – megmaradna
orosz kézen.

A Kyodo Abe és Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden ese-
dékes moszkvai tárgyalásainak küszöbén tette közzé ezt az ér-
tesülést. A japán hírügynökség egyúttal emlékeztetett
Putyinnak arra a kijelentésére, hogy  a két sziget Japánnak
való átadása nem jelenti egyúttal a felettük való szuverenitás
átengedését is.

Kitért arra is, hogy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
a japán hivatali partnerével, Kono Taróval folytatott múlt hét-
fői moszkvai megbeszélései után közölte, hogy nehéz lesz ha-
ladást elérni, ha Japán nem ismeri el a második világháború
végeredményét, beleértve a szigetek feletti orosz fennhatósá-
got. (A jelentés elsiklott Lavrovnak azon kijelentése fölött,
amely szerint az érintett területek feletti orosz szuverenitás
„nem vita tárgya”.)

Peszkov pénteken arra az újságírói kérdésre, hogy Putyin
hogyan reagálna egy olyan japán javaslatra, amely két sziget
visszaszolgáltatását szabná a békeszerződés megkötésének
feltételéül, kijelentette: „Eddig hivatalosan senki nem javasolt
semmit, ezért aligha van helye az alkalmi elmélkedésnek, az
nem segíti elő a tárgyalások sikerét.”

Szavai szerint a békemegállapodás kérdésének megoldását
a felek nemzeti érdekeikkel összhangban, azok feladása nélkül
fogják keresni. A szóvivő szerint ez hosszú időbe telik majd,
de Moszkva arra törekszik, hogy azt lerövidítse. 

Az Interfax orosz hírügynökség a Mainicsi japán napilapra
hivatkozva azt írta, hogy Abe a G20-csoport júniusi oszakai
csúcstalálkozójára szeretné tető alá hozni a békeszerződésről
szóló általános megállapodást. Addig pedig legkevesebb még
egyszer találkozna Putyinnal, hogy megállapodásra jusson
vele az erről, valamint a területi vita rendezéséről szóló keret-
megállapodásról.

Putyin és Abe 14-én Szingapúrban állapodott meg arról,
hogy a két fél aktivizálni fogja a békeszerződésről szóló tár-
gyalásokat az 1956. október 19-i közös nyilatkozat alapján,
amely kimondta a két állam közötti hadiállapot megszünteté-
sét, valamint a diplomáciai és konzuli kapcsolatok helyreállí-
tását. A békeszerződés megkötésének akadálya a Kuril-vonulat
négy déli tagjának – Kunasir, Iturup (Etoforu), Sikotan és Ha-
bomai – hovatartozása ügyében fennálló területi vita. A szi-
geteket, amelyeket Japán az 1855-ös kétoldalú kereskedelmi
és határmegállapodás alapján a saját „északi területeinek” te-
kint, a második világháború végén foglalta el a Szovjetunió.

Az 1956-os közös nyilatkozatban a Szovjetunió ígéretet tett
két sziget visszaadására a békeszerződés megkötése után.
1960-ban azonban Moszkva, az akkor kötött japán–amerikai
biztonsági egyezményre hivatkozva visszavonta ezt a foga-
dalmát, s közölte, hogy a területek visszaszolgáltatásának fel-
tétele az idegen csapatok kivonása a szigetországból.

Abe 2013 áprilisában tízéves szünetet szakított meg azzal,
hogy japán miniszterelnökként Moszkvába látogatott, és ő
volt az, aki ismét felvetette a területi vita rendezésének ügyét.
Azóta intenzívvé vált a legmagasabb szintű párbeszéd, igaz,
Putyin többször is értésre adta: Oroszország hajlik ugyan a
kompromisszumkötésre Japánnal, de nem hajlandó az érintett
szigeteket „eladni” vagy „elcserélni”.

A két vezető kedden immár 25. alkalommal találkozik majd
egymással. (MTI)

Kreml: Japán nem kért szigeteket 
a békekötés fejében

Ország – világ

Megkezdődött hétfőn annak az engedélyezési rend-
szernek a teljes körű próbája, amelyet a brit kor-
mány a Nagy-Britanniában élő külföldi
EU-állampolgárok további tartózkodásának lehe-
tővé tételére dolgozott ki.

Nagy-Britanniában a statisztikai hivatal (ONS) jelenlegi
becslései szerint 3,2 millió külföldi EU-állampolgár él.

Azok a külföldi EU-polgárok, akik már törvényesen és élet-
vitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a brit EU-tagság meg-
szűnése után is maradhatnak az országban, és megmaradnak
jelenlegi jogosultságaik is, de letelepedett státusért kell folya-
modniuk a belügyminisztériumhoz.

A kérelmezési rendszert a belügyi tárca tavaly nyáron már
alávetette egy szűk körű, felkért résztvevők bevonásával el-
végzett próbának.

A minisztérium hétfői tájékoztatása szerint mostantól min-
den külföldi EU-állampolgár benyújthatja folyamodványát,

jóllehet továbbra is próbaüzemről van szó, és a rendszer vég-
leges formájában március 30-án indul.
Ötéves időkorlát

Miközben Nagy-Britanniában az engedélyezési rendszer
teljes körű próbája zajlik, az Európai Unió közös állás-
pontjával szembemenve ötéves időkorlátot javasolt az úgy-
nevezett ír–északír tartalékmegoldás alkalmazására a
lengyel külügyminiszter, aki szerint ez lehetővé tenné az
Egyesült Királyság rendezett kiválását. Ezt maga Jacek
Czaputowicz erősítette meg az európai uniós tagállamok
külügyminisztereinek hétfői brüsszeli tanácsülésén. Mint
mondta, az ötletet már decemberben felvetette brit és ír
kollégáinak.

„Nyilván kevésbé kedvező lenne Írország számára, mint
egy korlátlan backstop-megállapodás, de sokkal kedvezőbb,
mint a rendezetlen kilépés, ami elkerülhetetlenül közeledik”
– fogalmazott. (MTI)

Letelepedett státusért kell folyamodniuk a külföldi EU-polgároknak
Tesztelik az engedélyezési rendszert

Újratárgyalt perek
Az ellenzék szerint ez burkolt amnesztia



Viszonylag új, „szájkaraté”-
nak nevezett beszélgetés 
keretében találkozhattak csü-
törtök este a nyárádszereda-
iak a város polgár-
mesterével. A szervezők célja
az volt, hogy bárki kérdezhes-
sen, véleményt mondhasson
helyi közügyekről, „leszóljon,
megszóljon, beszóljon (ha
mer)” a városvezetésnek.

Az eseményt szervező Nyárád-
szeredai Ifjúsági Szervezet
(NYISZ) elnöke, Nagy Zsolt el-
mondta: az ötletet, hogy politikuso-
kat faggassanak, a Maros megyei
Ifjúsági Egyeztető Tanácstól vették
át, helyi szinten pedig az erre leg-
alkalmasabb politikai személy a
polgármester volt. A rendezvény lé-
nyege az élő beszélgetés, és főleg
az ifjúságot szólítja meg. A helyi fi-
atalokat főleg a jövővel kapcsolatos
kérdések érdeklik és az, hogy jó
életkörülményeket teremtsenek itt-
hon. Nyárádszereda fejlődik, és jó
úton halad – véli a NYISZ vezetője.

A kisváros eddigi legfiatalabb
polgármestere, Tóth Sándor az in-
dító beszélgetésben elmondta, ho-
gyan csöppent bele a
közigazgatásba: 25 évesen, 2008-
ban lett alpolgármester, következett
négy év tanulás, miközben bő egy

évig a polgármester teendőit is el-
látta, majd 2012 óta választott elöl-
járója a településnek. Az általa
többször is „modern falugyűlés”-
nek nevezett eseményen a jelenle-
vőktől várt kérdéseket, de a
beszélgetést az érdeklődők az egyik
közösségi oldalon élőben is követ-
hették, így ezen a csatornán is ka-
pott kérdéseket. A Veress Tünde
moderálta beszélgetésen kiderült: a
minisztériumtól nemrég kapott
pénzzel befejezik az egész város te-
rületén, a szentannai részen és De-

meterfalva egy részén az ivó- és
szennyvízhálózat kiépítését, ezután
következhet a többi csatolt település
terve. Folytatják a járdaépítést és
féltucatnyi mellékutcát is korszerű-
sítenek az idén, új játszóterek épül-
nek. Vásároltak ingatlanokat
iskolaudvar, játszótér, ravatalozó és
vasútmúzeum számára, mert fon-
tosnak tartják, hogy a város ne el-
adja, hanem gyarapítsa vagyonát.
Nagyon várják a bölcsőde és az új
napközi, óvoda megépítését is,
amely sok szülő gondjait megol-

daná. Jó befektetésnek bizonyult az
iskolai tornacsarnok felújítása, to-
vábbá egy nagyméretű műfüves fo-
cipályával gazdagodtak tavaly,
amelyek sportolási és mozgáslehe-
tőséget nyújtanak a gyerekeknek,
de szó esett arról is, hogy a 4. ligás
focicsapathoz helyi játékosokat
kellene hozni. A művelődési ház
felújítási terve elkészült, és idén
augusztus 1-4. között ismét lesz
Nyárádmente Fesztivál, minden
napra neves színpadi fellépőket
szerződtetnek. Vitatott téma a piac
felújítása, de az elöljáró kijelen-
tette: lesz felújított piac vásártérrel,
vásárcsarnokkal, hűtőházzal, és az
egymillió eurós beruházás leg-
alább ötven évre megoldaná 10-15
ezer térségbeli ember ez irányú
gondját. Szó esett múzeumlétesí-
tésről, tehetséges fiatalok 
ösztöndíjazásáról, de gaz-
daságélénkítésről is: az önkor-
mányzat start-up programokkal,
adókedvezményekkel, kijelölt
ipari területtel és inkubátorházzal
szeretné ösztönözni a fiatalok vál-
lalkozáskedvét, továbbá külső be-
fektetőket idevonzani. Amikor
jövőbeli terveiről kérdezték, Tóth
Sándor elmondta: egy harmadik
gyereket is szeretne, és továbbra is
itthon, helyi szinten kíván dolgozni.
Egy újabb polgármesteri mandátum
esetében a gazdaságra és a turiz-
musra kíván hangsúlyosabban fi-
gyelni, és fenntartani, fejleszteni
azt, aminek az alapjait az elmúlt
években lerakták.

A polgármester elégedetten
nyugtázta, hogy a fiatalokat foglal-
koztatják ezek a kérdések, és év ele-
jén minden építő jellegű javaslatot,
véleményt és bírálatot szívesen fo-
gadnak a település fejlesztése érde-
kében. Ugyanakkor az
elhangzottakat a helyi tanácsosok-
nak is továbbítja, hogy ők is megis-
merjék a közösség igényeit. „Ez a
fiatalság pulzusmérése is, hogy lás-
suk, milyen problémáik vannak, mit
várnak el tőlünk” – mondta el a pol-
gármester, hozzátéve: Szereda az
elmúlt években a sport, oktatás, kul-
túra területén nyújtott sokat a fiata-
loknak, és tudni szeretnék, mit kell
még tenni, hogy a fiatalok jól érez-
zék magukat itthon, és tanulmá-
nyaik után hazatérjenek, itthon
képzeljék el a jövőjüket.

A jelenlevők is nagyon jónak
tartják a kezdeményezést. Bíró
Zsigmond-Sándor szerint jó ötlet
személyesen kérdéseket feltenni az
elöljárónak, így nem találgatásokra,
hallomásokra hagyatkozhatnak bi-
zonyos kérdésekben, hanem szemé-
lyesen kapnak tájékoztatást, ami
nagyon jó lehetőség a polgármester-
nek is, a lakosságnak is. Nagy Ke-
resztesi Tamás a kötetlen jelleget
emelte ki, amely megkönnyíti a be-
szélgetést, hiszen olyan konkrét
kérdéseket tehetnek fel, amelyeket
egyébként nem tudnának felvetni.
Nemcsak a kérdezz–felelek forma,
hanem a vélemények ütköztetése is
előbbre viszi a közösséget – véli a
fiatalember.

Mint ismeretes, Császár Károly
Maros megyei RMDSZ-es sze-
nátor javaslatára tavaly elfo-
gadták a 231-es törvényt,
amely módosította a
18/1991-es földtörvényt.
Ennek alapján rendezhették a
tulajdonjogot azok is, akik
korábban államosított, kol-
lektivizált telket kaptak és rá
házat építettek. Mivel a tör-
vény megjelenésétől szá-
mítva szűk határidőt szabtak
meg a dokumentáció benyúj-
tásáig, szükségessé vált a ha-
táridő módosítása. A
jogszabály alkalmazásáról a
határidőt módosító javaslat
kezdeményezőjével beszél-
gettünk. 

– Miért volt szűk az alkalmazási
határidő?

– A 18/1991-es földtörvényt mó-
dosító 231/2018-as törvény alapján
az említett esetekben december 6-
ig lehetett benyújtani a jogtulaj-
dont visszaigénylő kéréseket a
megyei földosztó bizottságokhoz.
Mivel a törvény megjelenését kö-
vetően – 2018. augusztus – elhú-
zódott a kérvények kezelését
rendező szabályzat kidolgozása,
amelyet csak novemberben jelen-
tettek meg a megyei földosztó bi-
zottságok, alig egy hónap állt az
érintettek rendelkezésére ahhoz,
hogy többek között rendezzék a ha-
gyatékot, topográfiai méréseket ké-
szítsenek.

– Tegyük hozzá, hogy a kataszte-
rezés igencsak költséges, s mivel el-
indult egy országos program,
nagyon nehéz szakembert találni.
Ez is konkrét akadály lehet.

– Valóban, folyamatban van az
országos kataszterezés, de ez legin-
kább a kültelkekre vonatkozik. A
topográfusok vonakodnak a belső-
ségek feltérképezésétől, mivel ez

igen aprólékos munka, és nyilván
ezt a tulajdonosnak kell fizetnie.
Azt azonban hangsúlyozni kell,
hogy az 1991-ben kibocsátott 18-as
törvény lehetővé tette a beltelkek
visszaigényelését, telekeltetését.
Sokan azonban azzal a meggyőző-
déssel használták a területeket,
hogy a tulajdonjog rendezve van.
Most viszont az a nemzedék, ame-
lyik annak idején a kollektív gazda-
ságok által adott területre házat
épített, kihal, és az örökösök kerül-
nek olyan helyzetbe, hogy az ingat-
lan még mindig a román állam
tulajdona, vagy netán egy korábbi
tulajdonosé, nincsen telekelve, il-
letve utólag kézzel írott, ún. zseb-
szerződéssel cserélt tulajdonost. Az
ilyen helyzetekre gondolva született
meg tavaly az a törvénymódosító
javaslat, ami segít megoldani a jogi
zsákutcába került ügyintézést. 

– Ha erre lehetőség volt, akkor
miért nem lehetett előrelépni az
1991-es törvény erre vonatkozó cik-
kelyének alkalmazásában? 

– A korábbi törvény előírta, hogy
vissza lehet kérni az említett jogi
helyzetben levő telkeket, azonban a

megyei földosztó bizottságok hoz-
tak egy olyan szabályzatot, amiben
igazolásként naprakész telekkönyvi
kivonatot kértek. Ez abszurdum
volt, hiszen ha lett volna naprakész
telekkönyv, akkor nem kérték volna
a területet használók, hogy telekel-
jék. Még jegyzőként – 50 más
Maros megyei polgármesteri hiva-
tallal közösen – bíróságon megóv-
tuk a megyei földosztó bizottság
ezen szabályzatát, a pert elvesztet-
tük, és így továbbra is érvényben
maradt ez a kitétel, amelyet törvény
által megszüntettünk. A felmérések
igazolták, hogy 2013 és 2017 janu-
árja között az összes erre vonatkozó
kérést a megyei földosztó bizottsá-
gok 99%-ban elutasították. 

– Tegyük hozzá, hogy a módosító
javaslat által előírt dokumentumok
beszerzésének említett gyakorlati
akadályai mellett nem volt kellőkép-
pen népszerűsítve ez a lehetőség.
Talán ezért nem léptek az érintet-
tek?

– Ahogy tavaly a Hivatalos Köz-
lönyben megjelent a 231-es tör-
vény, azonnal népszerűsítettük.
Szórólapot készítettünk, amelyet –

legalábbis Maros megyében – min-
den polgármesteri hivatalba eljuttat-
tunk, a sajtóban több alkalommal
ismertettem a jogszabályt. 
Típuskérvényt juttattunk el a pol-
gármesteri hivatalokba, hogy meg-
könnyítsük az ügyintézést. Amint
említettem, nem miattunk történt
mulasztás. Folyamatosan felkeres-
tem a polgármesteri hivatalokat,
hogy az alkalmazás folyamán fel-
merült gondokról értesüljek, és
amennyiben lehet, a határidőt mó-
dosító kezdeményezéssel együtt 
az ezeket rendező javaslatokat is
benyújthassuk a törvényhozó fóru-
mok elé. 

– Van-e konkrét helyzet, amelyet
a 231/2018-as törvény alapján sem
lehet rendezni, megoldani? 

– Van. Az olyan telkek esetében,
amelyeket az államosítást követően
a mezőgazdasági termelőszövetke-
zetek az 1960-as évben házépítés
céljából átadtak tagjaiknak, és kide-
rült, hogy az 1912-es kataszteri
nyilvántartás szerint van tulajdo-
nosa a teleknek. Ebben az esetben
a területet használók az 1974/58-as
területrendezési törvény alapján
2,5 árat telekelhettek. Az 1991-es
törvény alapján a korábbi – az
1912-es nyilvántartásban szereplő
– tulajdonos örököse pl. nem kérte
vissza a földterületet. Az 1991-es
törvény szerint, mivel időközben a
telekre ház épült, nem is kaphatta
volna vissza természetben, csak
kárpótlásra jogosult. A területet 
és az időközben felépített házat
használó, ha  rendezni akarta 
volna az államosítás előtti tulajdo-
nos örökösével a tulajdonviszonyt,
akkor sem tudná, hiszen azt sem
lehet tudni, hogy ki az illető, hol
van... szóval még nem találtunk
megfelelő megoldást az ilyen ese-
tekre, így a megyei földosztó bizott-
ságoktól várok gyakorlati
javaslatot, amelyet a határidő-mó-
dosítással együtt törvényerőre
emelhetünk. Több ilyen esettel
találkoztunk a Felső-Maros men-
tén, úgyhogy megyénkben is van-
nak olyanok, akiket ez a helyzet
érint. 

– Van-e konkrét felmérés arról,
hogy hány családot érint a
231/2018-as törvény, és hányan
éltek eddig a lehetőséggel? 

– Sajnos nem készítettünk fel-
mérést. De például Gyulakután,
ahol jegyzőként dolgoztam, tudom,
hogy a községben levő belterületek
tulajdonosainak több mint 40%-át
érinti a törvény, és alig 10%-uk
nyújtott be a 231/2018-as törvény
alapján kérvényt. Ismerve a me-
gyénkbeli helyzetet, ezt az arányt
általánosítani lehetne. Jó lenne, ha
a polgármesteri hivatalok készítené-
nek egy kimutatást, és eljuttatnák
hozzám, hogy ezzel is alátámasz-
szam a határidő-módosítás szüksé-
gességét. 

– Mikor fogadhatja el a parla-
ment a határidő-módosító javasla-
tot?

– A szenátusban kezdeményez-
tem a javaslatot, ezt mintegy 50 sze-
nátor támogatja, remélem, hogy
minél előbb a plénumba kerül, majd
– mivel sürgősségi eljárást kértem 
– döntő fórumként a képviselőház
is letárgyalja. Meg kell várjuk a
kormány véleményezését, ami elhú-
zódhat. Remélem, február első he-
tében a szenátusban letárgyaljuk,
leghamarabb március elején kerül-
het a Hivatalos Közlönybe. Eddig
úgy van, hogy a 231/2018-as tör-
vény megjelenésétől számítva 120
napos határidőn belül kell be-
nyújtani a tulajdonjog-
visszaigényléshez szükséges okira-
tokat a megyei földosztó bizottság-
hoz. Mivel a törvény 2018.
augusztus 6-án jelent meg, az
igénylés 2018. december 6-án le-
zárult. Mi azt kértük, hogy a tör-
vény megjelenésétől számítva egy
év álljon rendelkezésre, így jövő
augusztusa lehet a határidő, de
volt olyan PSD-s szenátorkolléga,
aki azt javasolta, hogy ötéves ha-
táridőt szabjunk meg, így nem
lehet tudni, mi lesz a végered-
mény. Az a lényeg, hogy aki
ennek alapján rendezni szeretné a
tulajdonjogot, ne üljön karba tett
kézzel, hanem intézkedjen, és
szerezze be a szükséges okira-
tokat. 
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Szemtől szemben beszélgethettek a polgármesterrel a modern falugyűlésen
Fotó:  Gligor Róbert László

Fotó: Vajda György

Vallatni kezdték a szeredai polgármestert

Módosulhat a 231/2018-as törvény alkalmazási határideje 
Ne üljenek karba tett kézzel! 

Vajda György

Gligor Róbert László



Január 25-én, e hét péntekén
ismét nívós koncertnek ad
otthont a marosvásárhelyi
Jazz&Blues Club. A Sörház
utcai létesítményben ezúttal
egy olyan formáció lép fel,
amely fiatalokból áll, méltán
szerzett magának hírnevet és
egy rangos televíziós vetél-
kedő nyertese. A Tokos zene-
karról van szó, amely ezen,
január végi koncertjével kö-
szönti az új évet Marosvásár-
helyen (is). 

A Tókos Csongor Attila (he-
gedű), Vajas Albert (hegedű), Szép
Gyula Bálint (brácsa, hegedű), Ger-
gely Elek (harmonika, nagybőgő)
és Toth Adorján Márton (nagybőgő,
brácsa) alkotta együttes 2011-ben
alakult Kolozsváron, tagjai közül
mindannyian elvégezték a zene-
akadémiát, ahol a kamarazene kö-
telező tantárgy, ennek a hasznát –
csakúgy, mint a táncházas, közös
muzsikálásoknak – a későbbiek-
ben is felfedezni vélték. Sokat jár-
ták a város körüli falvakat, onnan
lesték el a népzenélés fortélyait,
zenéjük pedig akár hiánypótló is
lehet, hiszen a Kolozsvár kör-
nyéki, kalotaszegi, válaszúti mu-
zsika magyar nyelvterületszerte is
kevésbé ismert. 

A formáció 2014-ben jelentkezett
az MTVA, a Duna Televízió és a
Hagyományok Háza által szervezett

Fölszállott a páva című tehetségku-
tató versenyre, amelyet ugyanazon
esztendőben, a hangszeres szólisták
és zenekarok kategóriájában meg is
nyert. A zenekar három kolozsvári
és két sepsiszentgyörgyi tagja a
döntőben többszólamú énekkel és
szászcsávási muzsikával érdemelte
ki a zsűri elismerését. Amint azt a
Tokos zenekar produkcióját érté-
kelő Sebő Ferenc, a zsűri elnöke el-
mondta, „a zenekar játékán nagyon
érződik, hogy személyesen a szász-
csávási muzsikusoktól tanultak,
hallották őket élőben zenélni”,
többszólamú énekükről pedig
Agócs Gergely zsűritag pedig úgy
vélekedett, hogy „jól fésült és mű-
velt”. Abban az évben a táncegyüt-
tesek közül a topolyai Cirkalom
táncegyüttes kapta a legtöbb pontot
a zsűritől, amelynek elnöke Sebő
Ferenc Kossuth-díjas zenész, tagjai

Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas
koreográfus, Sebestyén Márta Kos-
suth-díjas énekes, Agócs Gergely
néprajzkutató, zenész és Diószegi
László, történész, koreográfus, a
Martin György Néptáncszövetség
elnöke voltak.

A díj megnyerése fölpezsdítette
a formáció életét,  2017 elején
Kolozsváron megjelent a Tokos
zenekar első lemeze is. A Hallgas-
sátok meg, magyarim című, közel
egyórás album a magyar népmű-
vészet leggazdagabb tájegységei-
nek muzsikáit tartalmazza,
hanganyagát 2016-ban állították
össze, illetve rögzítették. Portelek
László, a Muzsikás együttes tagja
a következőképpen nyilatkozott a
lemezről: „Újabb vagány csapat
zenekaraink sorában. Erdély, va-

lamint szűkebb pátriájuk – Ko-
lozsvár és környéke – népzenei
hagyományainak hiteles tolmá-
csolói. Lendületes, vidám muzsi-
kájukkal visznek zenei
kirándulásra bennünket...” Az
együttes azóta is számos koncertet
adott, több fesztiválmeghívásnak
tett eleget, és olyan közismert elő-
adókkal, tánccsoportokkal játszott
együtt, mint a Magyar Állami
Népi Együttes, a Prima Primis-
sima díjas Jászság Népi Együttes,
Berecz András, Sebestyén Márta
és a Muzsikás együttes.

A Tokos zenekar marosvásárhe-
lyi, dzsesszklubbeli fellépésére a
jegyek 15 és 20 lejért a helyszínen
kaphatók. Az este 7 órakor kezdődő
koncertet, a műfajhoz méltóan, 
táncház követi.
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Marosvásárhelyen a Fölszállott a páva nyertese

Újévi koncerten lép fel a Tokos zenekar

Szombaton megyeszerte meg-
tartották a harmadik osztá-
lyosok szavalóversenyének
körzeti szakaszait, de a ma-
gyar kultúra napjáról sem fe-
ledkeztek meg. Gyulakután
szalagátvágásra is sor került
a felújított iskolában.

A 2. és 3. osztályosok köszöntő
műsora üdvözölte a szovátai körzet-
ből érkező kisdiákokat, pedagógu-
sokat és szülőket az új köntösbe
öltözött gyulakutai 3. számú iskolá-
ban.

Varga Éva pedagógus köszönetet
mondott az építőcégnek és a jövőbe
látó, lelkes polgármesternek. Ami-
kor életünkben egyre nagyobb teret
nyer a virtuális világ, a fiatalok alig
olvasnak vagy játszanak társasjáté-
kokat, akkor köszönet jár a szülők-
nek és pedagógusoknak, akik a
gyerekek figyelmét a kultúra, vers
felé irányítják. Az iskola sokszor
lombtalan, gyökértelen fához ha-
sonlítható, de amikor egy sivár is-
kolát építeni, szépíteni kezdesz,
békességben vagy önmagaddal és
társaiddal, te magad is megtisztulsz,
megváltozik a közösség, és az is-
kola is élettel telik meg – hangsú-
lyozta Varga József községvezető.
Az ünnepélyes szalagátvágást köve-
tően Illés Ildikó főtanfelügyelő-he-
lyettes azt emelte ki, hogy amíg a
falvak öregednek, az iskolák kiürül-
nek, addig Gyulakután egyre népe-
sebbek az iskolák, és egyre több
fiatal szülőt látni, ami azt mutatja,
hogy itt minőségi munka folyik,
erősödik és megmarad a közösség.
A magyar elemi oktatásért felelő
Fejes Réka szaktanfelügyelő a gyu-
lakutai bizonyító, erős és nagy pe-
dagóguscsapatot emelte ki, majd azt
kívánta, hogy ebben a szép környe-
zetben a gyerekek szárnyaljanak, jó
eredményeket érjenek el, és ez az

összefogás, akarat továbbra is meg-
maradjon. Kovács Zoltán iskola-
igazgató az önkormányzatnak
mondott köszönetet, amiért kor-
szerű iskolákat biztosít, mert ahol
iskola épül, ott jövőben gondolkod-
nak, a tanulás pedig összefogja és
előre viszi a közösséget.

A napközi otthonos óvodához
kapcsolt 3. számú iskola belsejét az
ősz folyamán újíttatta fel az önkor-
mányzat, miután augusztusban a
ravai iskolát és óvodát is teljesen
felújították, és ahogy az időjárás is
lehetővé teszi, a ravai iskola felújí-
tása következik. A beruházásokra a
fejlesztési minisztérium biztosított
kormánypénzt az országos  helyi
fejlesztési program révén.
Megtalálták az erdő kincseit

A szovátai körzet szavalóverse-
nyét Bősze Éva szavaival nyitották
meg: a költészet simogatás, fényt,
meleget áraszt, és lángra gyújtja az
alvó szíveket. Az iskola dísztermé-
ben kiderült, hogy a négyszögletű
kerek erdőben felébredt a téli táj,
lakói pedig költői versenyt szervez-

tek, de mivel nem voltak költő ba-
rátaik, a kitűnő vershallgató közön-
séget kérték fel, hogy magyar
költők verseivel örvendeztesse meg
őket. A Szovátáról, Erdőszent-
györgyről, Sóváradról, Kibédről,
Székelyabodból, Szolokmából,
Hármasfaluból, Gyulakutáról, Mik-
házáról és Nyárádremetéről érkező
23 kisdiák előadása után a zsűri
visszavonult, a gyerekek pedig há-
zigazda pedagógusok vezetésével
dalban tanulták meg, hogy hol is ta-
lálható a sehol sem levő és mégis
létező kerek erdő, majd hangszerek-
kel kísértek dalokat, gyermekjáté-
kokat. Mire az erdőlakók egy
kincsesládát is találtak, amelyben
bölcsesség, becsület, tehetség és ta-
pasztalat volt elrejtve, addig előáll-
tak a döntőbírák is: Marton Irén
tanítónő (Nyárádszereda), Bartha
Orsolya tanítőnő (Kend), Csíki Il-
dikó tanárnő (Kelementelke), Lu-
kács Márta ny. óvónő (Gyulakuta),
Györfi Melinda tanítónő (Székely-
vécke). A legeredményesebb ver-
senyzőknek a gyulakutai Puskás

Szabina, Takács Vivien (tanítónő
Szabó Irén Gyöngyi) és Kóborló
Alexandra (Erdőszentgyörgy, taní-
tónő Kacsó Melinda) bizonyult. A
megyei versenyen a körzetet képvi-
selő három legjobb szavaló mellett
dicséretet érdemelt ki a sóváradi
Ráduly Lehel, a szolokmai Németh
Anett, a nyárádremetei Moldovai
Dávid Mihály és György Szilvia, a
szovátai Angi Anett, a gyulakutai
Udvar Aliz Réka és a kibédi Ko-
rondi Csenge Bíborka.
Máshol is ügyeskedtek

A felső-nyárádmenti körzet sza-
valóversenyét idén a nyárádgálfalvi
Szentiváni Mihály Általános Isko-
lában szervezték meg, ahová 24
diák érkezett Nyárádszereda, Csík-
falva, Székelybere, Nyárádmagya-
rós és Nyárádgálfalva községek
iskoláiból. A megméretkezés során
az Adorjáni Éva, Balázs Annamária,
Pop Dalma, Kacsó Klára és Göndör
Rezső alkotta zsűri a következőket
találta a legjobbaknak: Fodor Erika
Viktória és Butyurka Zsófia (Nyá-
rádszereda, tanítónő Kovács Ágnes)
és a seprődi Szövérfi Réka Katalin
(tanítónő Tăslăvan Melinda), míg a
szeredai Fülöp Hanna, Moldován
Kinga Brigitta és a seprődi Szabó

Szilárd dicséretben, a székelysárdi
Toma Delila különdíjat kapott –
tudtuk meg Gáspár Ildikó igazgató-
nőtől.

A marosvásárhelyi körzet (Ma-
rosvásárhely, Balavásár, Backama-
daras, Koronka, Ákosfalva) legjobb
kisdiákjai Ákosfalván mérték össze
a tudásukat, a zsűrit Kulcsár Tünde
Emese tanítónő, Sármási-Bocskai
János rádióriporter, Gál Edit ta-
nárnő, Tollas Gábor István színész,
László Enikő tanítónő alkotta. Ők
a következőket ítélték a legkivá-
lóbbnak: Máier Rebeka (vásárhelyi
George Coşbuc Általános Iskola,
tanítónő Pálfi Mária Ibolya), Ke-
resztesi Anna Zóra (koronkai Thol-
dalagi Mihály Általános Iskola,
tanítónő Dósa Ibolya), Antal Dóra
(vásárhelyi Tudor Vladimirescu
Általános Iskola, tanítónő Czirják
Izabella), valamint Farkas Fanni
(vásárhelyi George Coşbuc Általá-
nos Iskola, tanítónő Pálfi Mária
Ibolya). Dicséretet érdemelt a vá-
sárhelyi Maxim Eszter-Krisztina, a
Marosvásárhelyi Rádió díját a szin-
tén vásárhelyi Engi Márk Sándor
nyerte – értesültünk Szabó Emíliá-
tól, Ákosfalva község tanítóközös-
ségének módszertani vezetőjétől.

Szavalóversenyek megyeszerte
Új köntösben, napsütésben Gyulakuta iskolája

Gligor Róbert László

A körzetek legjobb szavalói jutottak tovább a megyei szakaszra  

Gyulakután a felújított 3. számú iskolát is felavatták Fotó: Gligor Róbert László

Kaáli Nagy Botond

Forrás: a zenekar Facebook-oldala



Az idei költségvetésre még
várni kell, egyes települése-
ken azonban már körvonala-
zódtak 2019 prioritásai.
Maroskeresztúron a tavaly el-
kezdett munkálatok folytatá-
sán, illetve az uniós projektek
önrészének biztosításán lesz
a hangsúly  – tudtuk meg 
Kovács Edit polgármestertől.

A községközponti új napközi
egyelőre még üres tereiben már ja-
nuár 3-án megkezdődött a munka.
Az önkormányzat önerőből indí-
totta el az 1.633.026 lej értékű be-
ruházást, majd tavaly márciusban
az országos helyi fejlesztési prog-
ram révén (PNDL) sikerült kor-
mánytámogatást is lehívni. A
kivitelezés az utolsó száz méterhez
ért, és ha a belső munkálat is befe-
jeződik, a berendezés kialakítása és
az engedélyeztetés marad még
hátra. A hosszított programú óvoda
várhatóan szeptemberben nyitja
meg kapuit. A polgármester el-
mondta, hogy a régi óvodaépület-
ben mindössze egy csoport marad,
a gyermekek 90 százalékát ugyanis
napközis programba íratják át a szü-
lők. Az új ingatlanban hat termet
alakítanak ki, ebből valószínűleg öt
csoportterem, egy pedig hálóterem
lesz – tette hozzá Kovács Edit. A
községgazda azt reméli, hogy a
napközi a városba ingáztatott kis-
gyermekeket is otthon tartja. 

Kevésbé szerencsésen alakult az
iskolabővítés helyzete, amelyre az
operatív regionális programon
(POR) keresztül pályázott a község.
Az uniós pályázatot nyertesnek ítél-
ték, de előrelépés nem történt az
ügyben. 

– November óta várjuk, hogy
hívjanak aláírni a szerződést. A mű-
szaki tervre már meghirdettük a
versenytárgyalást, a nyertes cég is
megvan – tájékoztatott a polgár-
mester.

Székelykakasdon még várni kell 
a vízre

Idén elkezdődik az egyelőre
használhatatlan állapotban levő ma-
roskeresztúri kultúrotthon felújítása
is, jelenleg a műszaki terv készül.
Erre a munkálatra egy évvel később
írták alá a szerződést, mint a szé-
kelykakasdi ivóvíz- és szennyvízhá-
lózat kialakítására, mégis annál
előbbre tartanak. 

– 2017-ben nyertünk egy uniós
pályázatot a kakasdi hálózatra, és
abban az évben, szeptemberben alá
is írtuk a finanszírozási szerződést.
Azóta egy helyben állunk. A mű-
szaki terv elkészült, meg is kaptuk
rá az engedélyt. A 25 százalékos ön-
részt is elkülönítettük, így ez az ösz-
szeg az év végén az önkormányzat
számláján maradt. Most várjuk,
hogy Gyulafehérváron láttamozzák
a dokumentumokat, és megkapjuk
az építkezési engedélyt, hogy tud-
juk kiírni a versenytárgyalást a ki-
vitelezésre. Álmomban sem
gondoltam volna, hogy 2019 elején
még mindig itt fogunk tartani – ösz-
szegzett a községvezető.

Még több kamera 
és helyi rendőrség

A múlt évben helyi forrásból bő-
vítették a térfigyelő rendszert, a be-
ruházás értéke 111.996,18 lej volt.
Egyebek mellett a kakasdi erdő is
be van kamerázva, ez a falopások
visszaszorítása szempontjából igen
hasznosnak bizonyult. A polgár-
mester az elkövetkezőkben még 36
biztonsági kamerát szereltetne fel,
így a rendszer 90 százalékban fedné
le a község területét. 

– Az idei első tanácsülésen java-
solni fogom továbbá a helyi rendőr-
ség létrehozását. Ezzel egyrészt a
szemetelést lehetne megfékezni,
másrészt az utcákon parkoló gépko-
csi-tulajdonosokat is jobb belátásra
lehetne bírni. Ugyanakkor a közsé-
gen áthajtó, nehézsúlyú teherautók
utáni illeték kifizetését is szabá-
lyozni lehetne – tette hozzá Kovács
Edit. 
Szociális központ romáknak

A községgazda az idei tervek
kapcsán így fogalmazott:

– Úgy gondolom, ha a megkez-
dett munkálatok megvalósulnak, az
infrastrukturális fejlesztéseket le-
zárhatjuk, és a
szociális jellegű
beruházásokra
helyezhetjük át a
hangsúlyt. Jelen-
leg egy norvég
alapú pályázati
kiírásra összpon-
tosítunk. Másfél
millió euró hív-
ható le hátrányos
helyzetű roma
gyermekek és
felnőttek támo-
gatására. Egy
szociális köz-
pontot létesíte-
nénk, ahol a
g y e r m e k e k
meleg ebédet
kapnának, dél-
utáni oktatásban
részesülhetné-
nek, és ahol fel-

nőttoktatást, a szülőknek tanácsa-
dást is biztosíthatnánk. A pályázatot
áprilisig kell benyújtani.

Mivel a községközponti vízháló-
zat nem ér el a romák otthonáig,
egy konténerekben kialakítandó hi-
giéniai pontot is terveznek, ahol le-
hetőség nyílik a víz használatára,
tisztálkodásra, mosásra. A tervek
szerint a szolgáltatás a polgármes-
teri hivatalnál üzembe helyezendő
kártyás rendszerrel, fizetés ellené-
ben működne.
Csütörtöki találkozások

Kovács Edit arról is tájékoztatott,
hogy az elmúlt időszakban kérdőí-
vek kitöltetésével ösztönözte a
helybélieket arra, hogy megosszák
vele gondjaikat, elvárásaikat.

– Öt részre osztottam fel a közsé-
get, és csütörtök délutánonként fel-
váltva járok ki az egyes
falurészekre a lakossággal talál-
kozni. A beszélgetéseken, illetve a
kérdőívekből kiderült, hogy szinte
mindenki szeretne egy sporttermet.
Ehhez a beruházáshoz területre és
pályázati lehetőségre van szükség,
önerőből ugyanis nem tudnánk
megvalósítani. Egy ingatlan megvá-

sárlása is szerepel az idei terveim-
ben. A helybéliek egy közösségi
házat is kérnek, a maroskeresztúri
kultúrotthon felújításával kívánsá-
guk teljesülni fog. Az elvárások
kapcsán az ingyenes buszbérletről
is szó esett a városba ingázó diákok,
illetve a nyugdíjasok számára. Bér-
letet csak a község területén tudunk
biztosítani, de mivel idén megújul-
nak a közszállítási szerződések,
talán ezen a téren is lesz kedvező
változás. Gondot jelent továbbá a
tömbházak közötti parkolás. Véle-
ményem szerint föld alatti parko-
lókkal lehetne ezt a helyzetet
megoldani, de ehhez szintén külső
forrásokra van szükség.

Maroskeresztúr számára a tavalyi
év kulturális szempontból volt kü-
lönleges, 15 Keresztúr nevű telepü-
lés részvételével ugyanis első
alkalommal szerveztek a községben
nemzetközi diáktalálkozót. A nyár
elején egy konferenciára is sor ke-
rült, amelyen a meghívott tanárok
mellett a község egyik legidősebb
lakója is felszólalt, a múltidézés
után pedig két helyi fiatal a keresz-
túriak jövőképét körvonalazta.

víz előállításával kapcsolatos tud-
nivalók, az, hogy mitől lesz egy-
szer erősebb, máskor gyengébb.
Bár voltak, akik kételkedtek a ter-
vemben, egy segesvári barátom
biztatására 1999-ben otthagytam a
gyárat, és elindítottam a vállalko-
zást.

– Melyek voltak a kezdő lé-
pések?

– A szakma alapjait a magyaror-
szági szikvízgyártók kézikönyvé-
ből tanultam meg. Mivel a
klórtartalmú csapvizet nem talál-
tuk megfelelőnek a feleségem-
mel, ástunk egy kutat.
Nitráttartalma miatt annak a vizét
is szűrni kellett. Olyan tiszta vizet
szerettünk volna előállítani, ame-
lyet mi is szívesen fogyasztunk,
és ennek érdekében több tízezer
eurót költöttünk a berendezésre.
Kezdetben a kommunista rend-
szerből maradt, folyamatosan kar-
bantartásra szoruló gépekkel
dolgoztunk.

– István az egész napos munka
után, éjszakánként a felszerelést ja-
vította – jegyezte meg Annamária,
aki a kezdetektől támogatta férje
álmának megvalósulását, ő volt a
cég első alkalmazottja is. Ma már
22–23 fős a csapat. A vállalkozást

magyarországi segítséggel sikerült
fellendíteni.
Akinek jót tesz a konkurencia

– A hazai piacról hiányoztak a
megfelelő gépek, egy bukaresti ki-
állításon azonban rátaláltam egy
budapesti cég ilyen jellegű termé-
keire – folytatta történetét a vállal-
kozó. – A cég képviselői
felkarolták a kezdeményezésemet,
sok szakmai segítséget kaptam
tőlük. Miután sikerült megszerez-
nem a forgalmazási jogot, már
nemcsak a magunk számára vásá-
roltam gépeket, hanem más, ha-
sonló profilú vállalkozások
ellátására is. Számos műhelyt üze-
meltem be az ország különböző
pontjain, Galacon, Temesváron,
Vâlceán, Piteşti-en, Konstancán,
sőt a Székelyföldön  is, ahol renge-
teg „szódás” cég működött.

– Nem félt attól, hogy a konku-
rencia kiszolgálásával hátrányos
helyzetbe kerülhet a saját vállalko-
zása? – vetettük fel.

– A mások fejlődése engem is
motivál, növekedésre, megújulásra
késztet, így sosem tartottam a piac
többi résztvevőjétől. Románia
uniós csatlakozása után, amikor új
normarendszernek kellett megfe-
lelni – többek között biztosítani
kellett a körforgásszerű gyártási fo-

lyamatot –, sajnos sokan visszalép-
tek. 

– Beszéljen kicsit az Artezi fejlő-
déséről, a terjeszkedésről.

– Két négyzetméteren kezdtük a
munkát, aztán 50 négyzetméteresre
bővítettük a műhelyt, jelenleg 150
négyzetméteren dolgozunk. Több
Maros megyei üzletláncot látunk el
szódavízzel, és kisebb városi és vi-
déki üzleteknek is szállítunk. A
megyében Szovátáig jutottunk el,
ugyanakkor a borok vidékeként is-
mert Küküllőmentét is meghódítot-
tuk. Emellett Szeben és Fehér
megyébe, többek között Nagy-
enyedre is több éve szállítunk szó-
davizet. 
Egy kamionnyi levegő

– A palackokat is önök gyártják?
– fűztük tovább a kérdések sorát.

– Nem, az ugyanis külön szaktu-
dást igényelne. A magyarországi
partnerünk, akitől a palackokat és
a hozzájuk  tartozó fejeket vásárol-
juk, biztat ugyan, hogy próbálkoz-
zunk meg ezzel is, de az, hogy sor
kerül-e rá, egyelőre a jövő titka.
Fontolgatjuk, így ugyanis tulajdon-
képpen a levegőt hozzuk be az or-
szágba egy kamionnal.
Mindenesetre ezek levédett, sze-
mélyre szabott palackok, ame-
lyekbe a környéken csak mi

tölthetünk szódavizet. Visszavált-
hatók, tehát környezetbarátok, a
szavatossági idejük két és fél év, ha
viszont a szemrevételezésnél torzu-
lást észlelünk rajtuk, ki kell cserél-
nünk őket. 

Az Artezi Kft.-nél naponta több
ezer palack szódavíz válik útra 
késszé. A legnagyobb forgalom ter-
mészetesen nyáron van, olyankor a
vállalkozó diákokat, egyetemistá-
kat is felvesz szezonmunkára. A
téli hónapokra pedig, amikor keve-
sebb a rendelés, egy új szolgáltatást
is bevezetett.

– Gyorspostáknak segítünk be
ebben az időszakban. Naponta két-
három autót indítunk a rendelések-
kel a marosvásárhelyi központtól
Nagyszebenig.
„Szóda-lak”

A további cégfejlesztés kapcsán
Kozma István arról a házikószerű
szódavíz-adagolóról számolt be,
amelyet a múlt évben kísérleti jel-

leggel vásároltak meg és állítottak
fel a kapujuk előtt. 

– A vásárló bedob ötven banit a
gépbe, aztán kiválasztja, hogy bu-
borékos vagy sima vízzel szeretné-
e megtölteni a kétliteres palackját
– magyarázta a berendezés műkö-
dését a vállalkozó, majd azt is hoz-
zátette, hogy a nyári melegben
sokan megálltak az automata előtt,
még a városból is érkeztek vevők.
Éppen ezért az elkövetkezőkben
Marosvásárhelyen is elhelyezné-
nek egy hasonló berendezést.

Egy kisebb szódagéppel a szep-
temberi falunapon is jelen volt a
vállalkozó, a nagy melegben min-
den résztvevő ingyen kaphatott tőle
egy pohár hideg frissítőt. Az Ar-
tezi-víz az iskolai rendezvényekről
sem hiányzik, és a Kozma házaspár
a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház számára is gyakran tölt meg
palackokat. Szódavizük így mind-
egyre a színpadi világnak is ré-
szévé válik. 
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Szerkesztette: Nagy Székely Ildikó

Palackba zárt történet

Belső munkálatok az új napköziben Fotó: Nagy Tibor

Óvodások második otthona 
Felépült az új napközi

(Folytatás az 1. oldalról)



Meglepő győzelmet aratott, különösen
ami a pontkülönbséget illeti, a Marosvásár-
helyi CSM női kosárlabdacsapata Nagyvá-
radon, a Sárga csoportot vezető együttes
otthonában. A marosvásárhelyi csapat már
az első negyedben 18 pontos előnyre tett
szert, és ezt folyamatosan növelte a végső
sípszóig.

Egy ilyen eredmény után jogosan tevődik
fel a kérdés, hogy vajon mi történhetett az
első helyen álló váradi csapattal, amely két-
szer is legyőzte az alapszakaszban a 
CSM-t. A legfeltűnőbbnek tűnő ok pedig az,
hogy a váradiak egyetlen légióst sem használ-
tak ezen a mérkőzésen. Márpedig az előző két
meccsen Beronja és Pfirman szerezte a pon-
tok többségét. Most csak utóbbi szerepelt a
jegyzőkönyvben, de nem lépett pályára.

Mindez azonban nem von le semmit a
marosvásárhelyi játékosok érdeméből, hi-
szen csupán 33 pontot kapni egy szeré-
nyebb képességű csapat ellen is a jó
védekezést dicséri. Továbbá nagyon jó ha-
tásfokkal, 41%-kal dobtak távolról Ionel
Brustur tanítványai, ezúttal azonban nem a
csapat triplaspecialistája, Maxim jeleske-
dett, hanem Feiseş dobott háromból hármat.
A palánk alatt Mészáros Kata szerezte a leg-
több pontot, a lepattanókat azonban zömé-
ben Radu és Bobar gyűjtötték be, ebben a
mutatóban is megelőzve a házigazdákat. 

A marosvásárhelyi csapatnak azonban
nincs sok ideje a pihenésre, ma 17 órától
pótolják be ugyanis az Alexandria elleni
múlt hétről elmaradt mérkőzésüket.

A magyar férfikézilabda-váloga-
tott 26-21-re legyőzte Tunézia csa-
patát a német–dán közös rendezésű
világbajnokság középdöntőjének
második fordulójában, vasárnap
Herningben, így továbbra is jó esé-
lye van helyosztót játszani a torna
ötödik vagy hetedik pozíciójáért.

Az eddigi mérkőzésekkel ellen-
tétben ezúttal nem kezdtek jól a
magyarok, lendületes játék helyett
nagy küzdelem jellemezte az első
negyedórát. Előfordultak kihagyott
ziccerek és pontatlan passzok, így
a védekezés és a támadójáték sem
működött hatékonyan (5-7).

Antonio Gerona tunéziai szövet-
ségi kapitány a 19. percben időt
kért, mert csapata 4-1-es sorozatára
– Székely Márton védéseire és a
gyors ellenakciókra alapozva – 4-
0-s szériával válaszoltak a magya-
rok, majd hozzátettek még egyet
(10-7). Az észak-afrikaiak játékán
mindkét kapu előtt látszott, hogy
jól felkészültek ellenfelükből, és a
szünetben csupán két gól volt a
hátrányuk.

A második felvonás elején a ma-
gyarok több mint hat percig nem
kaptak gólt, és a meccs háromne-
gyedénél már hat találattal vezet-
tek, mert védekezésben és
támadásban is pontosabbá, hatéko-
nyabbá váltak. Ráadásul, mivel
Székely Márton kiválóan védett, az
ellenfél lövői elbizonytalanodtak,
és számos ziccert hibáztak.

A hajrá hektikus játékot hozott,
de az észak-afrikaiak nem tudtak
közelebb kerülni a magyar válogat-
otthoz, amely taktikailag remek
második félidőt produkált. Székely
Márton 34 lövésből 13-at védett.

A magyarok szerdán 19 órától
az előző világbajnokságon ezüstér-
mes Norvégiával találkoznak.

Szerkeszti: Farczádi Attila

Nagy László (k), valamint a tunéziai Moszba Szanai (b) és Kaled Hadzs Juszef a Magyaror-
szág – Tunézia mérkőzésen. MTI Fotó: Illyés Tibor
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Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-vb, középdöntő, 2. csoport, 2. forduló: Magyar-

ország – Tunézia 26-21 (16-14)
Herning, 1500 néző, vezette: Fonseca, Santos Duerta (portu-

gálok).
Lövések/gólok: 41/26, illetve 40/21.
Gólok hétméteresből: 2/2, illetve 1/1.
Kiállítások: 12, illetve 12 perc.
Magyarország: Székely – Hornyák, Balogh 9 gól, Bánhidi 2,

Lékai 7, Bodó 4, Bóka 2, cserék: Nagy 1, Schuch, Sipos, Ilyés, Li-
getvári, Juhász 1.

Tunézia: Miszaui – Majdub, Hoszni 4 gól, Szuszi 2, Suiref 3,
Szanai 5, Buganmi 5, cserék: Bedui, Zsaballah 1, Juszef, Abdal-
lah, Aluini 1, Maraf, Zsalluz.

Babosék negyeddöntősök
Babos Tímea és francia partnere, Kristina Mladenovic két szett-

ben győzött a női páros verseny nyolcaddöntőjében a belga Kirsten
Flipkens és a svéd Johanna Larsson ellen. Az eredmény 6:1, 6:4.
Babos Tímea vegyes párosban is kvalifikált, Fucsovics Mártonnal
először alkotva párost bejutott a szám második fordulójába, mi-
után döntő rövidítésben verte a kínai Csang Su-ajt és az ausztrál
John Peerst, az eredmény 6:3, 4:6, 10-7 (döntő rövidítés). Női
egyesben Babos a második fordulóban búcsúzott, amikor 6:3, 6:1-
re alulmaradt az amerikai Sloane Stephensszel szemben. Nem élte
túl a második fordulót Fucsovics Márton sem férfi egyesben. A ma-
gyar játékos a 11. helyen kiemelt horvát Borna Corictól kapott ki
6:4, 6:3, 6:4-re.

Eredményjelző
Férfikézilabda-vb, középdöntő:
* 1. csoport: Brazília – Horvátország 29-26, Izland – Francia-

ország 22-31. A csoport állása: 1. Franciaország 7 pont/4 mérkő-
zés, 2. Németország 5/3, 3. Horvátország 4/3, 4. Spanyolország
2/3, 5. Brazília 2/3, 6. Izland 0/4.

* 2. csoport: Magyarország – Tunézia 26-21, Norvégia – Egyip-
tom 32-28. A csoport állása: 1. Dánia 6 pont/3 mérkőzés, 2. Svéd-
ország 6/3, 3. Norvégia 4/3, 4. Magyarország 3/4, 5. Egyiptom 1/3,
6. Tunézia 0/4.

Elnöki kupa:
* a 13. helyért: Oroszország – Katar 28-34;
* a 17. helyért: Szerbia – Argentína 28-30;
* a 19. helyért: Bahrein – Ausztria 27-29;
* a 21. helyért: Korea – Szaúd-Arábia 26-27.
Helyezések: 13. Katar, 14. Oroszország, 15. Macedónia, 16.

Chile, 17. Argentína, 18. Szerbia, 19. Ausztria, 20. Bahrein, 21.
Szaúd-Arábia, 22. Korea, 23. Angola, 24. Japán.

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Ligá-

ban:
* Piros csoport, 5. forduló: Aradi

ICIM – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC
54:92, CSM Târgovişte – Brassói Bar-
caság 69:61, Szatmárnémeti CSM –
Kolozsvári U 105:41. A Konstancai
Phoenix állt. 

* Sárga csoport, 4. forduló: CSM
Alexandria – Bukaresti Agronomia
60:54, Bukaresti Rapid – Kézdivásár-
helyi SE 69:75, Nagyváradi CSU –
Marosvásárhelyi CSM 33-70. 

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, kö-

zépszakasz, Sárga csoport, 4. forduló:
Nagyváradi CSU – Marosvásárhelyi
VSK 33-70 (5-23, 8-18, 14-17, 6-12)

Nagyvárad, Antonio Alexe sport-
csarnok, 60 néző. Vezette: Alexandru
Trofim (Temesvár), Vlad Sandu
(Nagyszeben), Ioana Drăgoi (Temes-
vár). Ellenőr: Radu Bucerzan (Te-
mesvár).

Nagyvárad: Mititelu 9 pont (1),
Croitoru 8, Kokovay 6 (1), Orbán 3,
Manea 3, Chiorean 2, Creţ 2, Cîmpe-
anu, Ciortan, Ceh.

Marosvásárhely: Mészáros 21 pont,
Feiseş 12 (3), Robinson 11 (1), Maxim
7 (1), Bobar 6 (1), Radu 6, Borşan 5
(1), Nagy-Voica 2, Ignat-Kleemann,
Bokor.

Venus megvolt, Serena nem: 
Halep elveszítheti világelsőségét

Az ötödik hely is meglehet a kézilabda-vb-n

Csupán 33 pontot kapott Nagyváradon 
a CSM női kosárlabdacsapata

Jól sikerült tornát szervezett az Üvegcent-
rum kupáért a hét végén a Marosvásárhelyi
MSE labdarúgóklub két korosztály, a 2006-
ban és a 2011-ben született gyerekek szá-
mára. Előbbiben 13, utóbbiban 16 csapat
nevezett, nemcsak helyből, de a környező
megyékből is, sőt a nagyobbak között még a
Hunyad megyei Zsilvajdejvulkány csapata is
Marosvásárhelyre utazott, hogy részt vegyen
a megmérettetésen.

Az Üvegcentrum kupán természetesen
nem az eredmény volt az elsődleges, bár
nyilván valamilyen szintű rangsort felállítot-
tak a szervezők, hanem a játéklehetőség biz-
tosítása a gyerekeknek, hogy mérkőzésen is
kipróbálhassák azt, amit edzésen tanultak.
Ennek megfelelően a legjobbakat serleggel
díjazták, de minden résztvevő oklevelet ka-
pott, és minden játékos érmet vihetett haza.

A 2011-es korosztályban részt vevő csa-
patokat négy csoportba osztották, majd az
eredmények alapján négy döntő tornát ren-
deztek. Ezek végén a következő sorrend ala-
kult ki:

* Champions cup: 1. Kolozsvári Sporting/
Narancs csapat, 2. Marosvásárhelyi Acade-
mica Unirii, 3. Szováta, 4. Marosvásárhelyi
Vulturii;

* Gold cup: 1. Marosszentgyörgyi Kinder,
2. Sepsi OSK; 3. Dicsőszentmártoni Infinity,
4. Marosvásárhelyi Academica Tudor;

* Silver cup: 1. Görgényszentimre, 2. Ma-
rosvásárhelyi Sportlíceum, 3. Kolozsvári Ju-
niorul, 4. Kolozsvári Sporting/ Fekete
csapat;

* Bronze cup: 1. Nyárádszereda, 2. Ma-
rosoroszfalu, 3. Marosvásárhelyi MSE/
Bordó csapat, 4. Marosvásárhelyi MSE/ Fe-
kete csapat.

A legjobb játékosnak az edzők szavazatai
alapján a szovátai Kiss Hunort választották,
míg a legjobb kapus a Sepsi OSK-tól Boci-
cor Matei lett.

A 2006-os korosztályban a 13 csapatot
egy hatos és egy hetes csoportba sorolták,
majd helyosztókat játszottak. Ezeken az
alábbi eredmények születtek:

* a 11. helyért: Marosvásárhelyi Sportlí-
ceum/ Kék csapat – Nagyenyedi Olimpia 
2-1;

* a 9. helyért: Marosszentgyörgyi Kinder/
Fehér csapat – Marosvásárhelyi Sportlí-
ceum/ Fehér csapat 2-1;

* a 7. helyért: Marosvásárhelyi MSE –
Marosvásárhelyi CSM 0-3;

* az 5. helyért: Zsilvajdejvulkány – Gör-
gényszentimre 0-2;

* a 3. helyért: Nyárádtői Viitorul – Maros-
szentgyörgyi Kinder/ Piros csapat 0-4;

* az 1. helyért: Szászrégeni Sporting –
Radnót 0-1.

A legjobb játékos a görgényszentimrei
Koos Raul lett, míg a legjobb kapusnak az
MSE játékosát, Ágoston Ákost jelölték.

Ebben a korosztályban indult versenyen
kívül az MSE egy évvel fiatalabb, 2007-ben
született gyerekekből álló csapata is, amely
a helyosztókon nem vett részt, noha a cso-
portban két győzelmet és egy döntetlent 
ért el.

MSE-torna: az Üvegcentrum kupáért
játszottak két korosztályban

Érdekes módon mindkét Willi-
ams testvérrel összekerült az auszt-
rál nyílt teniszbajnokság női egyes
versenyében a világelső Simona
Halep: a nyolcaddöntőbe jutásért
Venusszal mérkőzött és nyert, a kö-
vetkező körben (romániai idő sze-
rint tegnap délelőtt) pedig Serena
volt az ellenfele, őt azonban már
nem bírta legyűrni.

A román játékost rendkívüli mér-
tékben motiválta, hogy utóbbi azt
mondta, örülne, ha a világelső elle-
nében állhatna ki. Ez meglátszott a
játékán, hiszen a világranglista 36.
helyén álló nagyobbik Williams
lányt rendkívül könnyedén, 6:2,
6:3-ra múlta felül. Halep – aki a ta-
valyi Australian Openen a döntőig
jutott – végig magabiztosan játszott
szombaton, és míg az első két for-
dulóban három játszmában nyert,
ezt a találkozót két, viszonylag sima
szettben sikerült hoznia, egy óra és
17 perc játék után.  A nyolcaddön-
tőben Venus húga, Serena Williams

(WTA-16.) volt Halep ellenfele. A
két játékos kilenc alkalommal talál-
kozott eddig, és nyolcszor az ame-
rikai nyert. Ilyen előzmények
mellett az amerikai számított favo-
ritnak, még ha ellenfele világelső is.
A papírforma beigazolódott, Halep
hétfőn 6:1, 4:6, 6:4 arányú veresé-
get szenvedett, és kiesett. A vereség
nyomán Halep elveszítheti világel-
sői pozícióját a torna végén.

Bár nullára nyerte az első játékot,
a továbbiakban katasztrofálisat pro-
dukált, így mindössze húsz perc
alatt elúszott a szett. Viszont javított
a következőben, egyre jobban ado-
gatott, és bár 1:1-nél elbukta szer-
váját, kihasználta Williams minden
kis hibáját, és 6:4-re behúzta a
játszmát. A döntő szettben 3:2-es
vezetésnél Simonának három brék-
labdája volt, de egyiket sem tudta
érvényesíteni, Williams pedig erre
vérszemet kapott, és szinte hibátlan
játékkal, nagy küzdelemben, 6:4-re
nyert. 

Bálint Zsombor



A magyar kultúra napja alkalmá-
ból január 19-én a Romániai Ma-
gyar Dalosszövetség, az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesület
és a dicsőszentmártoni Szent Már-
ton római katolikus plébánia kórus-
hangversenyt szervezett. A
zsúfolásig megtelt katolikus temp-
lomban gazdag és nívós ünnepség
részesei lehettünk.

Táncos Levente György helyi
plébános köszöntőbeszédéből idé-
zünk: „Mindig vallottam, hogy a
lélek ihletettségéből leírt szó és a
szív örméből felcsendült dallam
nem kevesebb az imádságnál. Bizo-
nyára azért is mondhatta Csaba test-
vér, hogy a vers az rímekbe öntött
imádság”. A plébános arra is utal,
hogy Halmos László és Szabédi
László szelleme mellett Kölcsey
Ferencet, himnuszunk szerzőjét is
megidézzük. 

A továbbiakban Tóth Guttman
Emese, a Romániai Magyar Dalos-
szövetség elnöke köszöntőbeszédé-
ben megemlítette, hogy 2012 óta a
szórványban élő magyarok ünnepe-
ire is hangsúlyt fektetnek.

Dr. Széman Péter, az EMKE el-
nöke beszédében a Himnusz szöve-
gének üzenetét értékelte, idézte a
vers kulcsszavait, pl. Isten, haza,
szabadság, bűn, szent, hit. Ezek ma
is nagy horderejű szavak a Kárpát-

medencei magyarok számára. Isten,
haza, szabadság alapján próbálunk
élni országunkban, mely 1100 éves
múltra tekint vissza. Ady Endre em-
lékét is felidézte halálának 100. év-
fordulója alkalmával. 

Rekita Rozália színművész meg-
hatóan szavalta el a Himnuszt.

Az első fellépő kórus a dicső-
szentmártoni Sipos Domokos ve-
gyes kar volt, vezetőjük, Szabó
Hunor irányításával Antonin Dvo-
rák, Halmos László, Jacques Arca-
det vallásos műveiből mutattak be
válogatást.

Bartha Katalin Ágnestől, a Sza-
bédi-emlékház vezetőjétől megtud-
hattuk, hogy 1992 óta működik
Kolozsváron a Szabédi-emlékház
és 1993-tól évente Szabédi-emlék-
napokat tartanak az EMKE irányí-
tásával.

A farkaslaki Tamási Áron Álta-
lános Iskola Nyitnikék gyermekkó-
rusa Major Magda karnagy
irányításával üde, friss hangulatot
árasztott. A gyönyörű székely nép-
viseletbe öltözött gyerekek műso-
rukban karácsonyi énekeket,
István-napi köszöntőt és regős éne-
ket mutattak be. Azt hiszem, a Jóis-
ten is mosolygott, hallgatván őket.
A továbbiakban újra Rekita Rozália
szavalt, Szabédi László Válasz
című versét mondta el.

Ezután újabb gyermekcsoport lé-
pett fel: a szilágysomlyói Szeder-
inda citeracsoport vallásos énekek
mellett népdalcsokrot is bemutatott

művészeti vezetőjük, Fekete István
irányításával. (Közben arra is gon-
doltam, mennyi értéket építenek be
életükbe ezek a fiatalok, mert fe-
gyelem, türelem, szeretet, kölcsö-
nös segítségnyújtás kíséri őket
zenei műveltségük kibontakozása
által.)

Szabédi László Ahol gyermek
voltam című írásából Rekita Rozá-
lia olvasott fel a költő életére vonat-
kozó magyarázatokat.

Az est gyönyörű és értékes záró-
mozzanata volt a Guttman Mihály
Pedagóguskórus szereplése (kar-
nagy Bedő Ágnes).Vernesy Péter,
Halmos László, Terényi Ede zenei
műveiből lelkierőt meríthettünk. 

Az ünnepség az EMKE emlék-
lapjainak kiosztásával zárult. Végül
a Himnusz közös éneklése mind-
nyájunkat meghatott.

Szlovácsek Ida
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Három újabb személy hunyt
el influenzában Bukarestben,
illetve Gorj és Prahova me-
gyében, ezzel az influenza mi-
atti halálesetek száma 23-ra
nőtt. 

A három betegnek egyéb egész-
ségügyi problémái is voltak, és nem
voltak beoltva influenza ellen.

Az Országos Közegészségügyi
Intézet közlése szerint az egyik ál-
dozat egy 43 éves prahovai nő, akit
az A típusú, H1 pdm09 altípusú
vírus fertőzött meg. Róla nem
tudni, be volt-e oltva.

A másik két áldozat egy 72 éves
bukaresti és egy 51 éves Gorj me-
gyei nő.

A 2018–2019-es idény kezdete
óta 23-an haltak meg influenzában.

Influenzajárvány küszöbén ál-
lunk – közölte pénteken Sorina Pin-
tea egészségügy-miniszter a
Mediafax hírügynökséggel, hozzá-
téve: múlt héten a megbetegedések
száma túllépte a becsült szintet.

Az elmúlt héten a légúti megbe-
tegedések száma 20 százalékkal
magasabb volt a várt szintnél. Az
adatokat látva a szakemberek beje-
lentették, hogy elkezdődött az inf-
luenzaszezon – jelentette be
csütörtökön az egészségügyi tárca.

Az idei téli idényre az egészség-
ügyi minisztérium 1.300.000 adag
influenza elleni oltást vásárolt, a há-
ziorvosok 1.244.299 olyan sze-
mélyt oltottak be, akik valamely
kockázati csoporthoz tartoznak, így
ingyenes oltást kapnak. (Mediafax)

23-an haltak meg 
influenzában

Ecaterina Andronescu okta-
tási miniszter vasárnap este
úgy nyilatkozott, módosítani
szeretné az elemi osztályokra
vonatkozó törvényi előíráso-
kat, és megadná a lehetősé-
get a tanítóknak, hogy
megbuktassák a diákokat.
Szerinte tévedés a jelenlegi
jogszabályi előírás.

„Sajnos létezik egy törvényi elő-
írás: 3. osztályig nem lehet buktatni.
Ám én úgy gondolom, hogy ezt újra
kell gondolnunk, mert lám, hol tar-
tunk: eljutunk 8. osztályig, s akkor
vesszük észre, hogy nem tudnak
megfelelően írni, számolni, és 36
százalékuk nem képes elérni az 5-
ös osztályzatot a 8. osztályos képes-
ségfelmérő vizsgán. A
célkitűzéseket törvénybe kell fog-

lalnunk, mint ahogy a pedagógus
munkaköri leírását is” – fejtette ki
a tanügyi tárca vezetője a Digi 24
hírtelevízió műsorában.

Arra a kérdésre, hogy meglátása
szerint tévedést jelent-e az előírás,
hogy az elsős kisdiákokat nem lehet
megbuktatni, Andronescu így felelt:
„Határozottan. (...) Jobban küzdesz
azért, hogy megtanítsd arra, amire
meg kell tanítanod”.

A 2014/5115-ös számú oktatási
minisztériumi rendelet értelmében
az előkészítő, vagyis nulladik és az
első osztály végén nem lehet meg-
buktatni a diákokat. A tanulási ne-
hézségekkel küzdő gyerekek
azokban a közösségekben marad-
nak, ahol addig, és egy felzárkóz-
tató programba kerülnek a
következő tanévben. (Mediafax)

Ecaterina Andronescu 
azt szeretné, ha meg lehetne

buktatni az 1. osztályosokat is
Március 14-től kerül a ma-
gyar mozikba Szász Attila
Apró mesék című új romanti-
kus történelmi thrillere,
amely a második világhá-
ború utáni zűrzavaros Ma-
gyarországon játszódik.

Az Apró mesék története sze-
rint hónapokkal a 2. világháború
után zűrzavar és bizonytalanság
uralkodik Magyarországon. Egy
szélhámos megpróbál hasznot
húzni ezekből a zavaros időkből,
és amikor menekülnie kell Pestről,
egy titokzatos nő és a fia nyújt szá-
mára menedéket az erdő mélyén.
Miközben a háború démonjaival
viaskodik, szenvedélyes szerelmi
viszonyba keveredik a nővel, aki-
nek a férje bármelyik nap hazatér-
het a frontról – olvasható az
MTI-hez elküldött tájékoztatóban.

A tájékoztató idézi Szász Attila
rendezőt, aki kiemelte: az Apró

mesék egy olyan történelmi kor-
szakban játszódik, amelynek sajá-
tos viszonyai lehetővé tették, hogy
olyan műfaji filmes stílusjegyek-
kel kísérletezzenek, mint a wes-
tern vagy a film noir. 

„Van a történetben szélhámos,
az idegen, akit egy nő karjaiba
sodor az élet, van femme fatale,
van a háborúban eltűnt férj, aki
bármelyik nap hazatérhet, van
nyomozó, aki a hősünk nyakában
liheg, van ház az erdő mélyén,
mindent elsöprő szerelem, izga-
lom, rengeteg titok és sok-sok for-
dulat. És főként ott a nagy kérdés:
ki hazudik? Kinek hihet a néző és
kinek nem?” – hangsúlyozta a ren-
dező.

Szász Attila az Apró mesékben
több olyan alkotóval dolgozott
együtt, akikkel már korábbi film-
jeit – A berni követ (2014), Félvi-
lág (2014), Örök tél (2018) – is

együtt készítette. A film forgató-
könyvét Köbli Norbert írta, opera-
tőre Nagy András, zeneszerzője
Pacsay Attila és Parádi Gergely,
vágója Hargittai László, látvány-
tervezője Valcz Gábor, jelmezter-
vezője Sinkovics Judit,
hangmérnöke Major Csaba volt.

A film főszerepeiben Szabó
Kimmel Tamás, Kerekes Vica és
Molnár Levente látható. A további
szerepeket Gyabronka József,
Tóth Bercel, Egyed Attila, Tamási
Zoltán, Dékány Barnabás, Kiss
Diána Magdolna és Bakos Éva
alakítják.

Az Apró mesék a Lajos Tamás
vezette Film Positive Productions
gyártásában készült, Lajos Tamás
és Köves Ábel producerek vezeté-
sével, a Magyar Nemzeti Filmalap
494 millió forintos gyártási támo-
gatásával. A filmet a Vertigo
Mádia forgalmazza. (MTI)

Március 14-től kerül a magyar mozikba 
Szász Attila új filmje

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Kórushangverseny Dicsőszentmártonban

Székelyek 
– könyvbemutató Marosvásárhelyen

Január 25-én, pénteken 17
órától kerül sor Száraz Mik-
lós György Székelyek című
könyvének marosvásárhelyi
bemutatójára, ahol Portik
Szász Emese újságíró be-
szélget a szerzővel. A könyv
ajánlója:

A magyar őstörténet, benne a
székelyek történetével, olyan iz-
galmas, hogy a tudósok és meg-
szállott amatőrök is meg nem
szűnő lelkesedéssel kutatják. Szá-
raz Miklós György regényes mű-
velődéstörténeti kötetében
elsősorban a székelység természe-
tét, szokásait, különösségét igyek-
szik megragadni. De mert egy nép
habitusa alakítja a történelmét, és

a történelme alakítja a habitusát, a
szerző mégis a történelembe
ágyazva igyekszik megismertetni
a székely népet, melynek saját
földje, himnusza, zászlaja, szent
hegye, és ami a legfontosabb, saját
szabadsága van. 

A szerző a bemutató előtt, 15.30
órától dedikál majd a Gutenberg
könyvesboltban.

A könyvbemutatót követően, 19
órától az András Lóránt Társulat
évad elején bemutatott Introspectio
c. táncszínházi előadását lehet meg-
tekinteni, amelynek rendező-kore-
ográfusa András Lóránt. „Désiré és
Melankólia a lélek katonái. Modern
amazonok vagy inkább nimfák,
akik a Test Házában húzódtak meg

a Napi Harmónia zaklatásai elől.
Bujdosó idegenek, megunt felesé-
gek, szeretők és kettős életű szentek
letagadott lányai, akik nappal a
Szép Élet Báljában nyomják az
unalmas valcert, éjjel meg a test
romjai közt tapogatózva keresik az
illatot, az érzést, a boldog megsem-
misülés reményét – hiába.” Az elő-
adásban szereplő táncosok:
Macaveiu Blanka, Szabó Franciska.

A programok helyszíne a társu-
lat marosvásárhelyi székhelye
(Brăila utca 10. szám, a régi orto-
dox zsinagóga épülete). Az elő-
adásokra jegyeket a helyszínen
lehet vásárolni, előzetes jegyfog-
lalás a 0754-782-216-os telefon-
számon. 

A farkaslaki Nyitnikék gyermekkórus



Rendőrségi intésben része-
sült a brit uralkodó férje, aki
alig két nappal meglehetősen
súlyos autóbalesete után biz-
tonsági övének becsatolása
nélkül vezette új járművét.

Az idén 98 esztendős Fülöp edin-
burghi herceget a királyi család
kelet-angliai téli rezidenciája,
Sandringham közelében érte a bal-
eset még csütörtök este, amikor
Land Rover terepjárójával a helyi
főútra próbált kihajtani, és eközben
összeütközött egy Kia személyau-
tóval.

A herceg maga vezette a Land
Rovert, amely felborult. II. Erzsé-
bet királynő férjét a helyszínre ér-
kező többi autós segítette ki az
oldalára dőlt kocsiból.

Fülöpnek nem esett baja, de a
másik kocsi egyik utasának, egy 45
éves nőnek eltört a csuklója, a Kiát
vezető 28 éves nő a térdén szenve-
dett vágásos sérüléseket.

A Kia személyautóban utazott
egy kilenc hónapos kisfiú is, ő
azonban nem sérült meg.

Az agg herceg számára már más-

nap Sandringhambe szállítottak egy
másik Land Rovert a királyi család
garázsából, és Fülöp azonnal ismét
a volán mögé ült.

A két legnagyobb brit bulvárlap,
a Daily Mail és a The Sun azonban
olyan fotókat közölt, amelyen
egyértelműen látszik, hogy az ural-
kodó férje elfeledkezett a bizton-
sági övről.

A területileg illetékes Norfolk
megyei rendőrség szóvivője szom-
bat este – Fülöp nevének említése

nélkül – közölte, hogy a rendőrök
beszéltek „a gépjármű vezetőjével”,
akit „megfelelően megfogalmazott
tanácsokkal” láttak el a biztonsági
öv becsatolásának fontosságáról.

Fülöp hercegre a baleset miatt –
ha megállapítják felelősségét – to-
vábbi rendőrségi intézkedések is
várhatnak. Az ütközés után kiadott
rendőrségi közlemény szerint
ugyanis a baleset körülményeit a
személyi sérüléssel járó közúti bal-
esetekre vonatkozó szabályok alap-
ján vizsgálják, és a hatóság
„meghozza a vizsgálati eredmény-
nek megfelelő intézkedést”.

Fülöp szombaton kórházi kivizs-
gáláson esett át, és az orvosok meg-
erősítették az előzetes
szakvéleményt, amely szerint az
edinburghi herceg nem sérült meg
a balesetben.

A baleset után mindkét autó ve-
zetőjét, így Fülöp herceget is alko-
holtesztnek vetették alá, de a
szonda mindkét esetben negatív
eredményt mutatott.

A Buckingham-palota közlemé-
nye szerint Fülöp és a másik autó
utasai kölcsönösen jókívánságaikat
fejezték ki egymásnak.

Fülöp és felesége, az idén 93 esz-
tendős II. Erzsébet királynő is rend-
szeresen maga vezeti autóját, ha
vidéken tartózkodnak és nem hiva-
talos programra tartanak. Mindket-
tőjüket rendszeresen lehet látni
járművezetés közben a Londonon
kívüli királyi rezidenciák – Wind-
sor, Sandringham, Balmoral – kör-
nyékén.

Amikor Barack Obama volt
amerikai elnök és felesége 2016 áp-
rilisában hivatalos londoni látoga-
tása során felkereste a királynőt és
férjét a windsori királyi reziden-
cián, a parkban leszálló helikopter-
től a kastélyig vezető úton az akkor
95 esztendős Fülöp vezette az ural-
kodót és az elnöki házaspárt szállító
autót. (MTI)

A Magyar Tudományos Aka-
démia (MTA) Csillagászati és
Földtudományi Kutatóköz-
pont (CSFK) Konkoly-Thege
Miklós Csillagászati Intézet
munkatársai csaknem 400
csillag spektrumadatait vizs-
gálva statisztikai adatokat
gyűjtöttek a Napon egyéb-
ként jól ismert jelenségről, a
koronaanyag-kidobódásokról.
Eredményeik alapján elkép-
zelhető, hogy az eddig véltnél
nagyobb az élet kialakulásá-
nak esélye az exobolygókon.

A kutatók eredményeiről az MTA
hétfőn közleményben számolt be.

A flerek és koronaanyag-kidobó-
dások (coronal mass ejection,
CME) a csillagaktivitás talán leglát-
ványosabb megjelenési formái.
Ezek során a csillag mágneses teré-
nek gyors átrendeződésével energia
szabadul fel, ami a csillag gyors fel-
fényesedésével, majd fokozatos el-
halványodásával, úgynevezett
flerekkel jár. A flereket a Napon
egyes esetekben töltött részecskék-
ből álló plazmafelhő kidobódása is
követheti (ez a CME).

A Nap esetében a koronakidobó-
dások szinte minden esetben flerek-
hez kötődnek. Ezek az események
a földi életre is közvetlen hatással
lehetnek, hiszen a kidobódott plaz-
mafelhő és a Föld mágneses terének
kölcsönhatása a szemet gyönyör-
ködtető sarki fények mellett mágne-
ses viharokat is okozhat,
megzavarva a navigációs rendsze-
reket vagy az áramszolgáltatást, il-

letve ezek károsíthatják a műholda-
kat is.

A közlemény szerint más, aktí-
vabb csillagok esetében a kitörések-
kel járó nagyenergiás sugárzás és
részecskeáram megváltoztathatja a
bolygók légkörének összetételét, de
hosszú távon ezek akár a csillag
körül keringő exobolygók légköré-
nek erodálásához vagy teljes el-
vesztéséhez is vezethetnek.

Az MTA CSFK CSI kutatói
Vida Krisztián vezetésével a
Grazi Egyetem és a szintén Graz-
ban működő űrkutatási intézet
munkatársaival csaknem 400
hideg, közeli csillagról vizsgáltak
meg mintegy 5500 spektrumot –
ez 1200 órányi, vagyis 50 napnyi
mérést jelent.

A kutatás egyik fontos tanulsága,
hogy még az igen aktív csillagok
esetében is viszonylag ritkák a sike-
res koronakidobódások, amelyek a
bolygóközi térbe juthatnak. To-
vábbá reménykedhetünk abban,
hogy még a fiatalabb, aktívabb csil-
lagok is a korábban feltételezettnél
stabilabb, biztonságosabb környe-
zetet kínálhatnak, és az ilyen csilla-
gok körül keringő bolygók légköre
is nagyobb eséllyel élheti túl a csil-
lag fiatalkori aktív életszakaszát, le-
hetőséget nyújtva így az élet
kialakulására – olvasható a közle-
ményben.

Az eredményeket ismertető szak-
cikk az Astronomy & Astrophysics
folyóiratban fog megjelenni, prep-
rint változata az MTA honlapjáról is
elérhető. (MTI)

Hollywood „egy forradalmi
erejének, kedves barátjának”
nevezte Arnold Schwarzeneg-
ger a vasárnap elhunyt Andy
Vajnát, akivel az 1991-ben
bemutatott Total Recall – Az
emlékmás című és a Termina-
tor 3.: A gépek lázadása című
filmjében dolgozott együtt.

Vajna „bebizonyította, hogy
nincs szükséged nagy stúdiókra,
hogy olyan hatalmas filmeket ké-
szíts, mint a Terminator 2., Az em-
lékmás vagy a Total Recall.
Hatalmas szíve volt, és az egyik
legnemeslelkűbb pali volt. Hiá-
nyozni fog. Gondolataimban a csa-
láddal vagyok” – írta az amerikai
színész Twitter-üzenetében, ame-
lyet a Variety című amerikai filmes
honlap idézett. Antonio Banderas,
aki az 1996-ban bemutatott Evita
című film forgatásán dolgozott
együtt a producerrel, szintén a

Twitteren búcsúzott. „Isten veled,
barátom. Köszönök mindent. Adios
amigo mío. Gracias por todo” – írta
spanyolul is. Banderas Chet alakí-
totta a filmben, amelyet öt kategó-
riában – köztük Banderast a
legjobb színészi alakításért – jelöl-
tek Oscar-díjra. A film egyik produ-
cere Andy Vajna volt, és a forgatás
legnagyobb része Budapesten zaj-
lott. Sylvester Stallone, aki a
Rambo című filmek főzereplője
volt, Instagramon búcsúzott a néhai
producertől. A színész „úttörőnek”
nevezte Vajnát. „Akkor hitt az Első
vér című, első Rambo-filmben,
amikor még senki. Összetört a szí-
vem” – fogalmazott a Floridában
élő színész. A Magyar Nemzeti
Filmalap vasárnap közölte az MTI-
vel, hogy elhunyt Andy Vajna film-
producer, a nemzeti filmipar
fejlesztéséért felelős kormánybiz-
tos. (MTI)

Hollywood búcsúzik Andy
Vajna magyar producertől

Más csillagok koronakidobódásait
vizsgálták magyar kutatók

Fülöp herceg    Fotó: Getty Images, TMZ.com

Fotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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Egész éves programsorozattal
emlékezik 1989-re idén a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum (MNM),
ahol jelentősen bővül a Seuso-
kincset bemutató kiálltás, és
többek között az antik Per-
zsiát és a 19. századi kalifor-
niai aranyláz magyar
szereplőit vizsgáló tárlatok is
várhatók.

A Nemzeti Múzeum 2018-ban
270 ezer látogatót fogadott, ezzel
2015-höz képest csaknem 80 száza-
lékkal emelkedett a látogatottsága –
közölte a múzeum hétfői sajtótájé-
koztatóján Varga Benedek főigaz-
gató. Hozzátette, hogy az MNM
Kínában, az Egyesült Államokban és
több európai városban is sikeres ki-
állításokkal szerepelt.

A Nemzeti Múzeumban a napok-
ban nyílt Az ismeretlen Görgei című,
június végéig látogatható tárlat,
amely nem csupán a honvéd tábor-
nok életét tekinti át, de felidézi meg-
ítélésének változásait is.

A jelenlegi kamaratárlatnál jelen-

tősebb, bővebb, állandó kiállítás mu-
tatja be a Seuso-kincset és a római
Pannoniát júniustól, de az MNM
számos időszaki tárlatnak is otthont
ad majd. Kevesen tudják például,
hogy az 1849-es magyar emigránsok
milyen jelentős szerepet játszottak a
kaliforniai aranylázban, ezt a témát
ezért külön tárlat vizsgálja idén a
Nemzeti Múzeumban – mondta el
Varga Benedek.

Kiállítás idézi fel Rotschild Klára
divattervező életét, nyáron két ma-
gángyűjtő történelmi magyar fegy-
vergyűjteményéből rendeznek
tárlatot, ismét az MNM ad otthont
Magyarországon a World Press
Photo legjobb képeit bemutató válo-
gatásnak, novembertől pedig az
antik Perzsia történelmét a médektől
a szasszanidákig áttekintő, nagysza-
bású nemzetközi kiállítást fogad be
a múzeum – számolt be a főigazgató.

Varga Benedek kiemelte a Közös
időnk címmel a rendszerváltás har-
mincadik évfordulóját megidéző
programsorozatot, amely nemcsak a

politikai változásokra, hanem az
egykori mindennapokra is koncent-
rál. A Nemzeti Múzeum várja a láto-
gatók 1989-hez kapcsolódó
személyes tárgyait, amelyekből vá-
logatást is bemutat, de a szóban fel-
idézett emlékek rögzítésére is
lehetőség nyílik majd – árulta el.

Az MNM májustól a varsói kirá-
lyi palotában rendez magyar-lengyel
hadtörténeti tárlatot és folytatódik a
közel-keleti keresztényüldözést be-
mutató, Kereszttűzben című kiállítás
nemzetközi körútja is.

Varga Benedek felhívta a figyel-
met a múzeum 2017-ben megnyitott,
ferencvárosi Málenkij Robot Emlék-
helyére is, amely idén az Év Európai
Múzeuma Díj jelöltjei között van.
Mint közölte, a tervek szerint február
végére befejeződik a Múzeumkert
rekonstrukciója, majd a beruházás
második ütemében a hátsó kertész-
házban alakítanak ki kávézót.

Az MNM dolgozik az Andrássy
Emlékmúzeum kialakításán is, az
Andrássy Gyula alakját megidéző
kiállítás várhatóan 2021 közepétől, a
Fő utcai egykori Andrássy-palotában
várja a látogatókat – jegyezte meg.

A főigazgató emlékeztetett arra,
hogy 2018-ban a múzeum keretein
belül létrejött a Régészeti Örökség-
védelmi Igazgatóság (RÖG), amely
az építkezések beruházói és a terüle-
tileg illetékes múzeumok közötti ko-
ordinációt végzi, de saját stábot is
működtet, hogy sürgős esetekben se-
gítséget nyújthasson a feltárásokban.
A RÖG idén részt vesz többek között
a leendő debreceni BMW-gyár terü-
letén zajló ásatásokban is – fűzte
hozzá Varga Benedek. (MTI)

Seuso-kincs 
– kihirdették a Nemzeti Múzeum idei programját

Fotó: Index

Rendőri intés a brit uralkodó férjének
A baleset után is mellőzte a biztonsági övet

A balesetet követően egy másik Land Rovert kapott a herceg Fotó: Geoff Robinson, The Mirror



ADÁSVÉTEL

TÉLIRE való tűzifa eladó. Tel. 0749-
707-713. (751)

TŰZIFA eladó. Tel. 0755-439-394.
(751)

ELADÓ héjatlan tökmag. Tel. 0747-
480-255, 0746-090-353. (5/612)

SZILVAPÁLINKA eladó Ákosfalván. Tel.
0756-811-553. (mp.)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20679)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (4/617)

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

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/636-I)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornakészítést, csatornatisz-
títást, festést, gipszkartonozást. Tel.
0759-467-356. (29/812-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (3/823)

IDŐSGONDOZÁS, betegápolás. Tel.
0754-482-276. (17/888)

TETŐJAVÍTÁS, festés, padló-
csempe-lerakás. Tel. 0747-816-052.
(14/885)

MEGEMLÉKEZÉS

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet.
Szomorú szívvel emlékezünk és
emlékeztetjük mindazokat, akik
ismerték, szerették a szentgeri-
cei id. SZŐCS JÓZSEFET, hogy
ma van halálának 10. évfordulója.
Gondoljanak rá kegyelettel. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (15/668)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 21-én KILYÉN PIROSKÁRA
született Nyíri halálának 14. év-
fordulóján. Emlékét őrzi férje,
Gyula, fia, menye és két unokája.
(27/810-I)

Fájó szívvel emlékezünk január
22-ére, amikor a kegyetlen halál
elragadta tőlünk a szerető férjet,
édesapát, apóst, nagytatát, 
a szentháromsági SZABÓ 
DOMOKOST. Emlékét őrzi fele-
sége, Irén. (19/890)

Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó édesapára, a szentháromsági
SZABÓ DOMOKOSRA halálának
10. évfordulóján. Emlékét őrzi
leánya, Rita, veje, Feri és két
unokája: Hunor és Attila. (19/890)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk január 22-én a szere-
tett édesapára, nagytatára, 
a szentháromsági SZABÓ 
DOMOKOSRA halálának 10. év-
fordulóján. Emlékét őrzi leánya,
Rózsika és családja. (19/890)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett gyermek és testvér, 

KILYÉN ATTILA
a Népújság volt munkatársa 

életének 69. évében elhunyt. Te-
metése 2019. január 23-án, szer-
dán 14 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben, római katolikus szer-
tartás szerint. 
Búcsúzik édesanyja és testvére,
Öcsi. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett fiú, férj, apa, nagyapa,
testvér, sógor, vő, rokon, szom-
széd és jó barát, 

KILYÉN ATTILA
újságíró

életének 69. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Drága halottunk földi
maradványait folyó hó 23-án,
szerdán 14 órakor helyezzük
örök nyugalomra a marosvásár-
helyi református temetőben, ka-
tolikus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, rokon és jó szom-
széd, 

özv. ÖRDÖG ELVIRA 
szül. Bereczky 

rövid szenvedés után 75 éves ko-
rában csendesen elhunyt. Drága
halottunk földi maradványait
folyó hó 23-án 13 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a szászré-
geni temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (v.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama
és testvér, 

MARTON KATALIN 
szíve 76. évében örökre meg-
szűnt dobogni. Temetése január
23-án 13 órakor lesz a meggyes-
falvi temetőben. 

A gyászoló család. (3/874-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
após, jó barát és szomszéd, 

LÉB MÁRTON 
életének 94. évében elhunyt. Te-
metése január 23-án, szerdán 14
órakor lesz a zsidó temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (15/886-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki és együttérzünk a családdal a
szeretett férj és édesapa, id.
KISS JÁNOS kollégánk
elhunyta miatt érzett mély
fájdalmukban. Szathmáry
István és családja. (13/884-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága édesanyám, özv.
KOVÁCS ELLA temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (6/877)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

MONTSERRAT (Spanyolország) – LOURDES
(Franciaország) – zarándoklat

2019. február 4-8. között.
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.

*
MEDJUGORJE – zarándoklat 2019. március 18-23. között.

145 euró. 
Lelki vezető: ft. Karácson Tibor, a Mária Rádió
lelkiigazgatója.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon.
Zarándokoljunk együtt! (sz.-I)

Az idén is megszervezik a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem egyes karai
azokat a tantárgyversenyeket, ame-
lyek helyettesíthetik a 2019-2020-as
egyetemi tanévre meghirdetett felvé-
teli vizsgát. A tantárgyversenyen jó
eredményt elért diákok felvételt nyer-
hetnek a BBTE-re, amennyiben meg-
szerzik az érettségi oklevelet. A
legjobb eredményeket elérők az első
év első félévében tanulmányi ösztön-
díjat és igény esetén bentlakási szál-
láshelyet is kaphatnak.

A BBTE a következő tematikus tantárgy-
versenyeket szervezi a tanév folyamán:

* Matematika és informatika szakok: ma-
tematika–informatika verseny Kolozsváron
április 6-án; 

* Fizika szak: Augustin Maior fizikaver-
seny három helyszínen (Kolozsvár, Székely-
udvarhely és Sepsiszentgyörgy) április 13-án;

* Kémia és vegyészmérnöki szakok: Can-
din Liteanu kémiaverseny Kolozsváron már-
cius 30-án;

* Biológia, ökológia és természetvédelem
szakok: Apáthy István tantárgyverseny Ko-
lozsváron március 23-án;

* Környezettudomány szak: Marcian 
Bleahu környezettudományi projektíró ver-

seny, a projektek beküldése június 24-ig le-
hetséges;

* Filozófia szak: filozófia esszéverseny, az
esszék beadásának határideje március 30;

* Szociológia és antropológia szakok:
Venczel József szociológia és antropológia
esszéverseny, az esszék beküldési határideje
április folyamán; 

* Szociális munka szak: önkéntesek verse-
nye, jelentkezési határidő: április folyamán;

* Közgazdaság- és gazdálkodástudomá-
nyok: középiskolások üzleti tanácsadó verse-

nye (március 22-24.) és az Oeconomicus Na-
pocensis közgazdaságtudományi verseny
(március 9. és április 13.);

* Újságírás szak: sajtóanyag létrehozása
témájú pályázat, beküldési határidő március
26.;

* Valláspedagógia szak: vallásolimpia V.
és XII. osztályos tanulóknak Zilahon (április
22-24.); 

* Zenepedagógia szak: MuziCaravana-Ze-
nekaraván – zenei tehetségkutató verseny
(április); 

* Római Katolikus Teológiai Kar: magyar
nyelvű római katolikus hittanolimpia Sepsi-
szentgyörgyön (április 22-24.). 

A BBTE Matematika és Informatika Kará-
nak oktatói a 2018-2019-es egyetemi tanév-
ben ugyanakkor ingyenes felvételi
felkészítőket is tartanak matematikából és in-
formatikából középiskolások számára. A je-
lentkezők felkészülhetnek a BBTE
matek-infó versenyére, illetve a 2019-es
egyetemi felvételi vizsgára. A felkészítők
naptára elérhető a Matematika és Informatika
Kar honlapján: https://bit.ly/2MmVo4R. 

A Magyar Színházi Intézet is szervez fel-
vételi felkészítőket, amelyekre a 2018-2019-
es tanulmányi év második félévében kerül
sor.  

A BBTE Magyar Tagozata által szervezett,
felvételit helyettesítő tantárgyversenyekről a
https://admitere.ubbcluj.ro/hu/licenta/concur-
suri_admitere honlapon lehet tájékozódni
részletesebben.

A felvételi menetéről az egyetemi felvételi
hivatalos honlapján: https://admitere.
ubbcluj.ro/hu/ lehet olvasni. 

A BBTE Magyar Tagozatának hivatalos
(központi) közösségi média felületei rendsze-
resen frissülnek felvételivel kapcsolatos tar-
talmakkal. 

Felvételi vizsgát helyettesítő versenyeket és ingyenes felkészítőket szervez 
a BBTE középiskolások számára

Oktatásügyről, rákos gyermekek 
megsegítéséről és holokauszt-túlélők

főztjéről az Erdély TV műsoraiban
Alapjaiban megváltoztatná a romániai oktatást a nemrég hivatalba lé-

pett régi-új oktatási miniszter. Ecaterina Andronescu új tanügyi törvény
elfogadtatását is tervezi. Hogy mennyire kell aggódni e reform kapcsán a
magyar oktatásért, ezt elemzi a Metszet című műsor kedden 20 órától.

A marosvásárhelyi Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület tevékeny-
ségét mutatja be a kedden 20.30 órakor kezdődő Artériák. A műsorban a
néző megismerheti az egyesületet alapító Farczádi Gabriellát és fiát, Alit.

Az Erdélyi kávéház vendége kedden 21.30-tól Király Kinga Júlia író,
aki a 2017-ben megjelent Apa Szarajevóba ment című regényéről és a
2018-ban bemutatott Az újrakezdés receptjei – Erdélyi zsidó történetek
életről, éhségről és reménységről című könyvéről beszél.
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZE-
RELŐ-SEGÉDET és BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST. Amit ajánluk: vonzó jö-
vedelem, étkezési jegyek, az utazási költségek elszámolása. Tel. 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra
között. A román nyelvű önéletrajzot az alábbi e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (63170-I)
A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT, automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT al-
kalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villany-
szerelők. Vonzó bérezési csomag és fejlődési lehetőség. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám
alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ
a 0742-147-717-es telefonszámon. (63215-I)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a 2018-as évre. Tel. 0744-504-536.
(63209)
PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét vállalom. Tel. 0744-504-536. (63209)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (63211-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
KIADÓ HELYISÉG a Győzelem tér (P-ţa Victoriei) 36. szám alatt, a volt Park vendéglő, 97 m2 + kert-
helyiség. Tel. 0741-214-194. (20876)
KISBÚTORT és FAJÁTÉKOT GYÁRTÓ KISÜZEM Ákosfalván GÉPHÁZI ASZTALOSOKAT és
KÉZI CSISZOLÁSRA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Korrekt bérezést biztosítunk, a szállítási költségeket
fedezzük. Tel. 0726-703-123. (20828-I)
PANZIÓBA, Marosvásárhelyre RECEPCIÓST, PINCÉRT, SZAKÁCSOT és SEGÉDSZAKÁCSOT al-
kalmazunk. Tel. 0744-624-976. (20817-I)
AZ IMATEX RT. sürgősen alkalmaz személyzetet a következő szakmákba: tapasztalattal rendelkező
PROGRAMOZÓ MÉRNÖKÖT számvezérlésű (CNC-) gépekre; MARÓSOKAT – tapasztalattal rendel-
kező operátorokat számvezérlésű (CNC-) marógépekre; ESZTERGÁLYOSOKAT – tapasztalattal ren-
delkező operátorokat számvezérlésű (CNC-) gépekre. Amit ajánlunk: rendkívüli bérezés. Az
önéletrajzokat a cég székhelyére kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Malom – Morii
utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van), vagy e-mailben a
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/268-032. Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös
telefonszámon. (63224)
Az IMATEX RT. alkalmaz a következő szakmákba tapasztalattal rendelkező szakmunkásokat (NYUG-
DÍJASOKAT is): UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT, ESZTERGÁLYOST, MARÓST BOHRWERKRE,
GÉPKARBANTARTÓ LAKATOST, SZERELŐLAKATOSOKAT, LAKATOSOKAT, MINŐSÉGEL-
LENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT, MIG/MAG HEGESZTŐKET, IPARI FESTŐKET, VÍZ-GÁZ SZERE-
LŐT, BÁDOGOST. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés, ami növekedhet a cég követelményeinek
megfelelő teljesítés esetén. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani:  Marosszentanna 
(Sântana de Mureş), Malom – Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meg-
hosszabbításában van), vagy e-mailben a resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/268-032.
Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon. (63224)
CNC-OXIGÁZ-VÁGÓASZTAL-KEZELŐT, LAKATOST, ESZTERGÁLYOST és BÁDOGOST al-
kalmazunk. Tel. 0744-511-215. (15/867-I)
SZAKKÉPESÍTŐ TANFOLYAMOK, ANRE-kurzus Marosvásárhelyen: VILLANYSZERELŐ, ener-
getikai szakmában MESTER, TECHNIKUS, energetikában szakképesítetteknek NAPELEMSZERELŐ-
KÉPZÉS vagy egyéb tanfolyamok. Tel. 0731-150-389. (63216)
MAGYARORSZÁGRA, SÜTŐIPARI KFT.-hez sürgősen alkalmazunk SÜTŐIPARI DOLGOZÓKAT
januári kezdéssel. Kiemelkedő bérezés. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (20871)
ALKALMAZUNK ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZT-TECHNIKUST számítógépes ismeretekkel. Biz-
tosítunk szolgálati autót, mobiltelefont és kiemelt bérezést. Tel. 0758-047-614. (1/821-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek
küldjék el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as
telefonszámon. (sz.-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk
tagja lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-
mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63229-I) 
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál
jobb kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as te-
lefonszámon. (63229-I)
ASSZISZTENSNŐT alkalmazunk IDŐSEK OTTHONÁBA. Alkalmazunk frissen nyugdíjazott személyt
is. Jelentkezni lehet hétfőtől péntekig 9-16 óra között a 0265/213-721-es telefonszámon. (20902-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állások
betöltésére: REPÜLŐTÉRI ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ TISZTVISELŐ (IMPIEGAT) – COR-kód
432305 –, egy állás, meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: február 5., 10 óra; VILLANY-
SZERELŐ – COR-kód 741307 –, öt állás, meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: február 6.,
10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265-328-888-as telefonszámon. (sz.-I)
FOGÁSZATI RENDELŐBE felveszek ASSZISZTENSNŐT fél normával. Telefon: 0265/230-575,
0723-922-209. (-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment
meg a csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a vállalkozást. 100%-osan garantálja,
hogy megoldja a hozzá fordulók problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után;
András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete és vállalkozása; Erika Régenből
köszöni, hogy Klara asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-381. 
(Fizetett hirdetés: mp.)

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, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

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

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

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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