
Mire jó egy választás?

Mindenkinek másra. A politikusoknak arra, hogy meggyőződ-
jenek, még mindig képesek arra, hogy manipulálják az állampol-
gárt, és szabadon szidhassák, támadhassák politikai ellenfeleiket.
A szegényebb szavazópolgárok közül sokan remélik, kapnak egy
kis ingyenmiccset és néhány sört, esetleg egy nejlonvedret. Van
amikor egy évben többször is „választunk”. Idén például kétszer,
jövőre is két alkalommal lehet kampányolni, pohár sörrel szava-
zatot vásárolni...

De ilyenkor virrad fel a napjuk a közvélemény-kutatóknak is,
akik egymást túllicitálva mondják a tutit: ki nyeri meg, ki veszíti
el az éppen soros választást. 

Csak a minap több egymásnak ellentmondó felmérésről számolt
be a sajtó az európai parlamenti választásokkal kapcsolatosan. 

Az egyik felmérés szerint ha jövő vasárnap tartanának európai
parlamenti választásokat, a kormányt vezető szociáldemokraták
több mint 33 százalékot kapnának. Egy másik közvélemény-kutatás
szerint ugyanaz a párt „szabadesésben” van, és kevés az esélye
bármiféle győzelemre, örülhetne, ha 17 százaléknyi szavazatot
gyűjtene be, ha vasárnap lennének a választások. Az előbbi kuta-
tás szerint a liberálisok 20 százalék fölött állnának, az utóbbi csu-
pán 15,2 százalékos esélyt lát a számukra. 

Gyerekszékből kis szekrény, asztalból
szék, dobozokból polcrendszer – ilyen
és hasonló átváltozásokra képes a Ti-
mural Csoport Kft. Woodjoy játékgyárá-
nak új termékcsaládja, amelyet a 15.
IMOB nemzetközi bútorkiállításon a
legjobb dizájnért járó díjjal jutalmaz-
tak. A január 22–27. között Isztambul-
ban zajlott szemléről Györki Éva, a
Timural igazgatója számolt be lapunk-
nak. 

– Egy svájci alapokból finanszírozott kor-
mányprojekt keretében jutottunk el a hatnapos
rendezvényre. Egy éve iratkoztunk be a pro-
jektre, a kiállításon való részvételt számos fel-
készítő előzte meg, amelyeken 80 hazai cég vett
részt. A tréningek után negyven céget választot-
tak ki a szervezők, közülük 15-en kaptunk le-
hetőséget arra, hogy termékeinket a 600 kiállító
és 160 ezer látogató részvételével zajlott kiállí-
táson bemutassuk. Egy szobabelsőt kellett be-
rendeznünk a többfunkciós termékeinkkel. 

– Milyen visszajelzéseket kaptak a résztvevők,
kiállítók és látogatók részéről?

– Sokan meglepődve szemlélték a skandináv
stílusú, letisztult, fekete-fehér kombinációjú bú-
torainkat, ezek ugyanis teljesen eltértek a török,
illetve közel-keleti kínálattól. Számos szakem-
ber, belsőépítészek, dizájnerek érdeklődtek a
termékeink iránt, mintegy hatvan árajánlatot ad-
tunk át, és 150 névjegykártyával tértünk haza.

– Beszéljünk egy kicsit a nyertes termékekről.
– Mint ismeretes, a 2003-ban védett műhely-

ként létrehozott Timural Woodjoy játékgyára fa-
játékok és bútorok készítésére szakosodott.

Tizenkét év a kis
páciensekért
Február 15. a gyermekrák elleni harc
világnapja. Marosvásárhelyen az
Együtt a Rákos Gyermekekért Egye-
sület lassan tizenkét éve dolgozik
azért, hogy a Maros Megyei Sürgős-
ségi Kórház gyermekonkológiai rész-
legén kezelt kiskorúak és szüleik
életét megkönnyítse. 
____________4.
„Belevésem 
a tömbházak 
falaiba...”
Legtöbbször a színházból kísérték
haza a múzsák Talán Vandát. A
Tompa Miklós Társulat előadásain ön-
kénteskedő tizenkettedikes diáklány
évek óta érzékelte alkotásra késztető
jelenlétüket, de nem kérkedett vele.
____________5.
Kilenc hónap 
kellett egy 
láttamozáshoz
A tavaly tavaszi esőzések következté-
ben a segesvári várfal egy része meg-
omlott. Addig azonban nem lehetett
beavatkozni, újraépíteni, amíg a tanul-
mányok nem készültek el, és nem volt
meg a szakértői véleményezés.
____________6.(Folytatás a 2. oldalon)
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A sas visszatér – könyvbemutató
Szászrégenben

Székely Ferenc A sas visszatér című új interjúkötetét
mutatják be február 20-án, szerdán 17 órakor a szász-
régeni DIO Házban. A szerző a könyvben szereplő tíz
interjúalany közül Baricz Lajos plébános-költővel, Mol-
nos Ferenc képzőművésszel és Böjte Lídia magyarta-
nárral beszélget. Fellép Székely Zoltán színművész.
Szervező: Kemény János Művelődési Társaság.

Érzések, élmények – 
a fotózás rejtett szépségei

A Női Akadémia szervezésében Érzések, élmények – a
fotózás rejtett szépségei címmel Barabási Attila-Csaba
tart előadást ma 17.30-kor a marosvásárhelyi Bernády
Házban. A Maros Művészegyüttes igazgatójának mű-
vészfotóival környezetünk, világunk felfedezésére hívják
az érdeklődőket a szervezők. Az előadást beszélgetés
követi. Az eseményre a belépés ingyenes, a szervezők
további rendezvények szervezése érdekében adományt
elfogadnak.

Katyi Antal fotókiállítása
Itt vagyok címmel nyílik kiállítás Katyi Antal fotóiból feb-
ruár 21-én, csütörtökön 18 órakor a Studium Prospero
Kulturális Központ székhelyén, Marosvásárhelyen, a
Forradalom utca 8. szám alatt. A tárlat szűk és tágabb
világunkat, egyebek mellett a tavaszi Nyárádmentét és

a téli Maros-partot mutatja be. A kiállítás március 7-ig
hétköznapokon 10–14 óra között látogatható. 

Vokálszimfonikus hangverseny
Vokálszimfonikus hangversenyre kerül sor február 21-
én, csütörtökön 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Michal Juraszek lengyel karmester, zongorán
játszik Sántha Huba németországi művész, énekel And-
reea Cojoc szoprán, közreműködik a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zene-
kara. Műsoron: Sz. Moniuszko-, Mozart-, Mendelssohn-
Bartholdy-művek. A hangversenyre a 17-es számú
bérletek érvényesek. 

Februárban is Black Jazz
Az András Lóránt Társulat nemrég bemutatott Black
Jazz című produkciója ma és február 22-én, pénteken
19 órakor újra látható a társulat marosvásárhelyi, Brăila
utca 10. szám alatti székhelyén, a régi ortodox zsina-
góga épületében. Rendező-koreográfus: András Lóránt.
Jegyeket a helyszínen lehet vásárolni, előzetes jegyfog-
lalás a 0754-782-216-os telefonszámon. 

Farsangi kosaras bál 
Az RMDSZ szászrégeni szervezete farsangi kosaras
bált szervez március 2-ára, szombatra 19 órai kezdettel
a Gliga étteremben. A jó hangulatról az XYZ zenekar és
a közkedvelt erdélyi páros, Miklós Szilvia és Szilágyi
Sándor gondoskodik. Értékes tombolanyeremények
lesznek, ugyanakkor a szervezők díjazzák a legötlete-
sebb jelmezeket is. Jegyeket elővételben az RMDSZ–
székházban lehet vásárolni munkanapokon 9 és 15 óra
között. Egy belépő ára 30 lej.

A Metszet ma 20 órától különkiadású műsorral jelent-
kezik Bukarestből. Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frak-
cióvezetője a 2019-es költségvetés-tervezetről beszél.

Az Artériák műsor a környezettudatos életforma témá-
ját járja körül két marosvásárhelyi család példáján keresz-
tül: Pongrácz György Katalin és Balázs Panna a

környezettudatos háztartásról, életmódról vall ma 20.30-
kor.

Az Erdélyi kávéház vendége 21.30-tól Szabó Zoltán
családorvos, akinek a nevéhez fűződik Marosvásárhely első
általános orvosi magánrendelője. 2017-ben egyike volt Az
év praxisa a Kárpát-medencében pályázat díjazottjainak.

IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt, 
napos idő
Hőmérséklet:

max. 100C
min. 10C

ZSUZSANNA, holnap 
ALADÁR, ÁLMOS napja.
ALADÁR: lehet török eredetű,
vagy germán, esetleg iráni. Ha
török, jelentése: hatalmas. 
ÁLMOS:  jelentése lehet: meg-
álmodott, vagy török gyökere
szerint: vétel, esetleg volgai bol-
gár értelme: magasztos. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. február 18.

1 EUR 4,7401
1 USD 4,1850

100 HUF 1,4906
1 g ARANY 178,1720

Felvételi felkészítő a MOGYTTE-n
A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány-
és Technológiai Egyetemen a 2019/2020-as tanévben a
korábbi évekhez hasonlóan magyar nyelven indul orvos-,
gyógyszerész-, fogorvos- és általánosasszisztens-képzés,
amelyekre magyarul lehet felvételizni. Február és május
között az egyetem felvételi felkészítőt szervez magyar
nyelven biológiából és kémiából. Az előadásokat az egye-
tem főépületében tartják, a termekről bővebben a helyszí-
nen. Minden alkalom 4–5 fejezetet fed le, és az aznap
megbeszélt anyagból írt teszttel végződik (újonnan írt kér-
désekkel). Az első felkészítő február 23-án, szombaton
reggel 9 órakor kezdődik. Az egyes alkalmakkor megbe-
szélendő fejezetek és további információk az egyetem
honlapján: www.umfst.ro/hu/.

Vitasorozat 
a Marosvásárhelyi Rádióban

A Marosvásárhelyi Rádió vitasorozatot indít Beszéljük
meg! Kié itt a tér? címmel. A résztvevők lehetőséget kap-
nak arra, hogy ötleteikkel hozzájáruljanak a város fejlődé-
séhez. Az első találkozóra február 20-án, szerdán 18
órakor kerül sor a rádió stúdiótermében. A jelenlévők arról
vitáznak, hogy van-e helyük az utcán a művészeteknek, il-
letve kell-e szabályozni az utcaművészetet, és hogyan. 

Jogi tanácsadás
Február 20-án, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti szék-
helyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Mikes Kelemen-tantárgyverseny
Február 23-án, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel Ma-
rosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti líceumban zajlik
a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyver-
seny megyei szakasza. Az országos szakaszt április 22–
24. között Nagyváradon tartják meg. 

Játékos tevékenységek 
a sportiskolában

A héten hétfőtől péntekig 17 órától játékos tevékenysé-
gekre várják az 5–8 év közötti gyermekeket a marosvásár-
helyi Szász Albert Sportlíceumba. A foglalkozásokat az
iskola sporttanárai vezetik. Szükséges felszerelés: tréning,
sportcipő. Bővebb tájékoztatás a 0365/882-519-es telefon-
számon. 

Ünnepélyes alapkőletétel 
Nyárádszeredában

Február 20-án, szerdán 16 órakor, a Bocskai Napok kere-
tében kerül sor a Nyárádszeredában épülő magyar óvoda
ünnepélyes alapkőletételére. A rendezvény a Kárpát-me-
dencei óvodafejlesztési program része. Ünnepi köszöntőt
mond Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

19., kedd
A Nap kel 

7 óra 20 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 52 perckor. 
Az év 50. napja, 

hátravan 315 nap.
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Megyei hírek

Költségvetésről, környezettudatos életmódról 
és családorvoslásról az Erdély TV-ben

A termékeinket 98 százalékban külföldi – belga, holland,
dán – megrendelésre gyártjuk. A tavaly jött az ötlet, hogy
jó lenne, ha saját termékekkel is jelentkeznénk a piacon.
Abból indultunk ki, hogy számos gyerekbútor, például egy
kisszék, fölöslegessé válik, amikor felnőnek a gyermekek,
ha viszont szekrénykévé vagy kávézóasztallá alakítható,
akkor a család a későbbiekben is hasznát veheti. Ezért hálás
termékek ezek a többfunkciós bútorok. 

– Hogyan oldják meg az értékesítést? 
– Új termékcsaládról lévén szó, egyelőre még tapogató-

zunk ezen a téren. Külföldön, valószínűleg a skandináv or-
szágokban szeretnénk számukra piacot találni. 

– Mit jelent önöknek a nemzetközi díj?
– Elsősorban szimbolikus értéke van. Ezen a seregszem-

lén nem szoktak kitüntetéseket osztani, ez még inkább nö-
veli a jelentőségét. Mi nagyon hiszünk az új

termékeinkben, és a díj megerősít abban, hogy ezt mások
is így látják.

– A védett műhelyként létrehozott Timuralnál sérült sze-
mélyeket foglalkoztattak. Így van ez most is? 
– Mivel megrendelésre, egyéni igényeknek megfelelően

dolgozunk, a bútorgyártás nálunk nem rutinmunkát jelent,
így a gyárban nincs lehetőségünk különleges szükségletű
személyeket foglalkoztatni, viszont szociálisan hátrányos
helyzetben lévőket folyamatosan bevonunk a munkafolya-
matba. A Timural profiljához más cégeknek nyújtott szol-
gáltatások is tartoznak, így például két sérülttel takarítási
munkát végzünk. Cégünk profitja az Alpha Transilvana
Alapítvány szociális programjait segíti. 

– Sok munkáltató munkaerőhiányra panaszkodik.
– Örvendetes módon januárban sok álláskereső jelentke-

zett nálunk, így a Timuralnál van kivel eleget tenni a meg-
rendeléseknek. 

Átváltozó gyerekbútorok
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

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

RENDEZVÉNYEK



Újból román nacionalista feliratok jelentek meg a
hétvégén a bukaresti, magyar tannyelvű Ady Endre
Líceum kerítésén, amelyet – az „aláírás” szerint – a
Dinamo sportklub szurkolói fújhattak fel festékszó-
róval.

Az incidensről elsőként a Maszol.ro hírportál számolt be.
A lap által közölt fotókon az „Erdely egy roman fold”, és a
„Noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni” (Romá-
nok vagyunk, e föld urai mindörökké mi vagyunk) felirat ol-
vasható.

Az MTI telefonos megkeresésére Trif Olga, a tanintézet
igazgatója elmondta, hogy feljelentést tett a rendőrségen, de
a helyszínelés után az iskola egyik alkalmazottja és az önkor-
mányzat már hétfő délelőtt eltüntette a feliratokat.

Hozzátette: a magyaroknak „üzenő” feliratokon kívül az el-
követők náci horogkeresztet és a Dinamo jelét és felfestették
a kerítésre.

Az igazgató úgy vélekedett: nem lehet véletlen, hogy a –
magyar-román mérkőzésnek tekintett – Sepsi OSK-Dinamo

futballmérkőzés után egy héttel történt újabb ilyen incidens.
Mint mondta, decemberben is a Dinamo egy szurkolója fes-
tette fel az iskola kerítésére a „Gyűlöljük a bozgorokat” fel-
iratot; a rendőrség azóta azonosította és megbírságolta a
tettest.

Az MTI kérdésére, hogy miként értelmezhető a magyar
nyelvű „figyelmeztetés” az egyetlen magyar tannyelvű buka-
resti iskola kerítésén, Trif Olga elismerte: nyilvánvalóan a ma-
gyar közösségnek szól az üzenet. Ugyanakkor leszögezte: a
magyar tannyelvű iskola az 1990-ben történt önállósodás óta
nem volt gyűlölködő megnyilvánulások célpontja, igazgató-
ként ő az önkormányzat és a szaktárca részéről is mindig tá-
mogató szándékot tapasztalt.

A DoarDinamo.ro (Csak a Dinamo) szurkolói portál szerint
múlt héten a Dinamo sportklubot ötezer lejre büntette meg a
Román Labdarúgó Szövetség, amiért a február 9-i, a Sepsi
OSK elleni, Sepsiszentgyörgyön játszott mérkőzésen szurko-
lói a „Kifele az országból a magyarokkal” szlogent skandálták.
(MTI)

Engedéllyel működjenek 
az iskolák

Viorica Dăncilă kormányfő hétfőn, a Romániai Köz-
ségek Egyesületének 22. közgyűlésén kijelentette,
szeretné, ha 2020-ra minden iskola megszerezné a
működéshez szükséges összes engedélyt. Hangsú-
lyozta: a kabinet prioritásai közé tartozik a különböző
régiók közötti különbségek csökkentése, és ezt –
egyebek mellett – az iskolahálózat modernizálásával,
a vidéki sáros utak felszámolásával, illetve munka-
helyteremtéssel szeretnék elérni. (Agerpres)

Meleg ételt 
az oktatási intézményekbe

Ecaterina Andronescu oktatási miniszter hétfőn beje-
lentette, hogy egyelőre a leghátrányosabb szociális
helyzetű 50 iskolában zajlik a gyermekeknek meleg
ételt biztosító projekt. A programot szeretnék kiter-
jeszteni oly módon, hogy étkezdéket építenek az is-
kolák közelében. A miniszter asszony arról is beszélt,
hogy a regionális fejlesztési minisztérium büdzséjé-
ből 2300 iskolai kisbusz vásárlását irányozták elő a
vidéki oktatási intézmények tanulói számára. A falvak
elnéptelenedésének megakadályozása érdekében
pedig arra kérte az elöljárókat, hogy működjenek
együtt a tanárokkal, és próbálják meg vidéken tartani
őket, elérni, hogy a pedagógusok mondjanak le az
ingázásról. (Agerpres)

Harmincegy havi csúcson 
az arany árfolyama

Harmincegy havi csúcsra jutott hétfőn az arany árfo-
lyama: a Román Nemzeti Bank (BNR) referencia-ár-
folyama 178,1720 lej/gramm a pénteki 177,9108 lej
után. Ennél magasabb árfolyamot utoljára 2016. jú-
lius 7-én állapított meg a központi pénzintézet, akkor
178,9382 lej/gramm volt a hivatalos árfolyam. Az egy-
séges európai fizetőeszközhöz viszonyítva is gyen-
gült ugyanakkor hétfőn a román deviza: a
BNR-kurzus 4,7401 lej/euró, ami 0,04 százalékos nö-
vekedést mutat a pénteki szinthez képest. Az ameri-
kai devizához mérten viszont erősödött a román
fizetőeszköz: a 4,1850 lej/USA-dollár árfolyam 0,40
százalékkal elmarad az elmúlt hét utolsó napján re-
gisztrálttól. (Mediafax)

Kiugrott 
a kórház második emeletéről

Életét vesztette hétfőn egy 84 éves nő, aki kiugrott a
karánsebesi kórház második emeletéről. A Krassó-
Szörény Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása
szerint a nőt néhány napja utalták be a városi kórház
belgyógyászati osztályára, ami az egészségügyi in-
tézmény második emeletén található. Az ügyben
gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával in-
dult eljárás – közölte a rendőrség.
(Mediafax)
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Egy harmadik közvélemény-kutatási iroda szerint a
szociáldemokraták számára elérkezett az apokalipszis
ideje, és maximum annyi szavazatot kapnának, mint a
liberálisok.

Vannak olyan felmérések, amelyek szerint a Romá-
niai Demokrata Szövetség nemhogy a választási küszö-
böt, de még a 4 százalékot is alig lépné túl, mások meg
biztos bejutónak mondják a brüsszeli törvényhozásba. 

Az RMDSZ elnöke szerint az EP-választás legna-
gyobb kérdése, hogy az unió reformjának az elszenvedői
leszünk-e csupán, vagy megpróbáljuk alakítani ezt a
változást, illetve az RMDSZ érdeke, hogy erős magyar
frakció legyen az Európai Néppárton (EPP) belül, és
ha minden jól megy, a németek után a magyar képviselet
lesz a legnépesebb, ami jelentős erővel bír majd az EU
megreformálásában.

Mindenfajta felmérés szerint a romániai emberek
nem igazán lelkesednek a májusi választásokért, hiszen
Brüsszel távol esik az itteni mindennapoktól, és csak azt
látják, hogy néhányan odamennek, jól élnek, itthon
pedig a kisemberek számára tovább folytatódnak a ki-
látástalan hétköznapok. És azt, hogy a következő öt
évben színét sem látják a kampányban ígéretet ígéretre
halmozó politikusoknak. 

Számukra sokkal érdekesebb a novemberi elnökvá-
lasztás, amelynek a kampányát valószínűleg a gyűlölet-
beszéd és érzelmi túlfűtöttség jellemzi majd. 

Mire jó egy választás?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világÚjból román nacionalista feliratokat firkáltak 
a bukaresti magyar líceum kerítésére

Gibraltár. Forrás: New Statesmand

Tisztességes kampányra tett ígéretet több európai
pártcsalád úgynevezett csúcsjelöltje és vezetője,
amelynek során nem fognak felhasználni álhíreket,
hamis adatokat, manipulált felvételeket vagy lopott
anyagokat.

A nyilatkozatot az öt legnagyobb európai parlamenti (EP-)
frakció, az Európai Néppárt, a szociáldemokraták, az Európai
Konzervatívok és Reformerek, a liberálisok és a zöldek veze-
tői, Manfred Weber, Frans Timmermans, Jan Zahradil, Guy
Verhofstadt, illetve Ska Keller és Bas Eickhout írták alá.

Vállalták, hogy nem használnak fel, nem terjesztenek
hamis, lopott vagy személyes adatokat, anyagokat, például
manipulált fényképeket, hangfelvételeket, valamint digitális
trükkökkel és mesterséges intelligencia segítségével hamisí-
tott, úgynevezett deep fake videókat dezinformáció vagy pro-
paganda céljából. Ígéretet tettek arra is, hogy sem közvetlenül,
sem közvetve nem fognak fertőzött számítógépekből álló há-

lózatokat (botnet) használni a többi jelölt támadására, s meg-
hozzák a megfelelő intézkedéseket a kiberbiztonság erősíté-
sére, továbbá átlátható módon elszámolnak a kampány-
költésekkel. A Transzatlanti Bizottság a Választások Integri-
tásáért nevű szervezet a következő évek választásainak min-
den résztvevőjét felszólította a nyilatkozat aláírására.

„Arra számíthatunk, hogy rosszindulatú hatalmak is bele
akarnak szólni a közelgő európai uniós választásokba. Ezért
arra kérjük a jelölteket, illetve a pártokat, hogy vállalják, el-
lenállnak a rosszindulatú külföldi szereplők közvetlen vagy
közvetett támogatásának” – közölte Anders Fogh Rasmussen,
a szervezet társelnöke, egykori NATO-főtitkár.

„Az Oroszországhoz hasonló autoriter országok kibertáma-
dásokkal, dezinformációkkal, sötét pénzekkel megpróbálják
aláásni a demokratikus intézményeket az Atlanti-óceán mind-
két partján” – hangsúlyozta Joe Biden, az Egyesült Államok
előző alelnöke. (MTI)

EP-választás – Tisztességes kampányra tettek ígéretet 

A gibraltári helyi kormány szerint a spanyol járőr-
hajó brit felségvizeken próbált utasításokat adni két
brit kereskedelmi hajónak – jelentette az Europa
Press spanyol magánhírügynökség a Gibraltar Chro-
nicle beszámolójára hivatkozva hétfőn.

A cikk szerint a spanyolok azt közölték a part közelében
horgonyzó brit hajókkal, hogy megsértették a „békés áthala-
dás” elvének előírásait, és felszólították őket, hogy hagyják el
a spanyol vizeket. Amikor megjelent a brit haditengerészet ha-
jója, a spanyolok elhagyták a helyszínt.

A történteket „ostoba játéknak” minősítette a gibraltári kor-
mány egyik szóvivője, aki szerint ezt „azok játsszák, akik nem
fogadják el a brit fennhatóság érinthetetlenségét” Gibraltáron,
és azt hiszik, hogy csúfot űzhetnek a nemzetközi jogból – írták
a lapok.

A gibraltári szorosnál időről időre előállnak a mostanihoz
hasonló feszült helyzetek. Legutóbb egy decemberi esetről
számolt be a spanyol sajtó, amikor egy spanyol hadihajó úgy

haladt el a gibraltári partok közelében, hogy fedélzeti hang-
szóróiból a spanyol himnusz szólt teljes hangerővel. A helyiek
provokációként értékelték az ügyet, amelynek azonban nem
lett hivatalos következménye.

Gibraltár fennhatóságának vitája több mint háromszáz éve
terheli Spanyolország és Nagy-Britannia viszonyát. Spanyol-
ország 1713-ban, a spanyol örökösödési háborút lezáró ut-
rechti szerződésben mondott le a stratégiai helyen fekvő
terület feletti felségjogról London javára, ám azóta a spanyol
kormányok többször is megkérdőjelezték a szerződés érvé-
nyességét.

Még az EU-tagságról rendezett brit népszavazás előtt fel-
vetették, hogy ha a britek távoznak az unióból, a Spanyolor-
szágba ékelt, 6,5 négyzetkilométeres, 33 ezer lakosú Gibraltár
kerüljön közös brit-spanyol fennhatóság alá, mert a terület így
a kilépést követően is megtarthatná hozzáférését a belső uniós
piachoz. A javaslatot nemcsak a brit, de a gibraltári helyi kor-
mány is kezdettől fogva elutasította. (MTI)

Incidens a gibraltári partoknál
Spanyol hadihajó okozott újabb incidenst 

a gibraltári partoknál



Február 15. a gyermekrák el-
leni harc világnapja. Marosvá-
sárhelyen az Együtt a Rákos
Gyermekekért Egyesület las-
san tizenkét éve dolgozik
azért, hogy a Maros Megyei
Sürgősségi Kórház gyermek-
onkológiai részlegén kezelt
kiskorúak és szüleik életét
megkönnyítse. Jótékonysági
eseményeket szerveznek,
melyek bevételét a rákból ki-
gyógyult gyerekek táborozta-
tására fordítják, de újítottak
már fel kórházi osztályt is, és
a varsói onkoolimpián is részt
vettek néhány versenyzővel.
A világnap alkalmából Farczádi
Gabriellával, az egyesület elnö-
kével beszélgettünk. 

Az egyesület létrehozásának öt-
lete lassan tizenkét évvel ezelőtt
egy olyan szülői párosban fogalma-
zódott meg, akik átélték a poklok
poklát, amikor fiuknál daganatos
betegséget fedeztek fel. Farczádi
Gabriella és férje, saját fájdalmuk-
ból kiindulva, azóta is arra töreked-
nek, hogy segítsék azokat, akikre
hasonló csapást mért a sors.

Bár nehéz volt a kezdet, hiszen
pénz és tapasztalat nélkül, csupán
hittel és akarattal indították el az
egyesületet, az évek alatt fokozato-
san felfelé ívelt a tevékenységük. 

Az egyesület felvállalta a Maros
Megyei Sürgősségi Kórház gyer-
mekonkológiai részlegének a támo-
gatását, néhány évvel ezelőtt a
Rotary Maris Klubbal közös projekt
eredményeképpen sikerült felújítani
ezt az osztályt. Tavaly is az ő segít-
ségüket kérték, amikor a gyermek-
részleg korszerűsítésekor elfogyott

a keret, és emiatt két kórterem ki-
maradt volna. Segítettek. 

Gabriella elismerte, a megfelelő
kórházi körülményekről való gon-
doskodás az állam felelőssége, de
amikor látják, hogy az nem tudja
megoldani a problémát, nem mon-
danak nemet, hiszen végső soron a
hosszas kórházi tartózkodásra kény-
szerülő beteg gyerekek és szüleik
sínylik meg a hiányosságokat. 

Alkalomadtán, ha az anyagiak
engedik, gyógyszert is vásárolnak,
illetve lehetőséget kínálnak a csalá-
doknak, akiknek a beteg gyereke
külföldi kezelésre szorul, hogy az
egyesület nevében keressenek tá-
mogatókat.

Ugyanakkor az önkénteseik
rendszeresen bejárnak a kórházba,
és játszanak, kézműveskednek a
bent fekvő gyerekekkel. Jelenleg a
kórházi karantén miatt szünetel a te-

vékenység, ám már nagyon várják,
hogy ez lejárjon, mivel az orvosok-
tól érkező visszajelzések alapján
sokat jelent ez a néhány kellemesen
eltöltött óra a kis pácienseknek, na-
gyon várják az önkénteseket. A gye-
rekeknek szükségük van arra, hogy
játsszanak, rajzoljanak, társasozza-
nak, énekeljenek, a kórházi sze-
mélyzetnek pedig a legjobb
szándék mellett sincs erre ideje. 

Az egyesület számára a legna-
gyobb esemény a nyári tábor, amely
igen népszerű a gyerekek körében,
általában már év elején érdeklődnek
a szülők, hogy mikorra tervezzék a
családi nyaralást, hogy az ne ütköz-
zön a tábor időpontjával. Az egyhe-
tes kiránduláson olyan gyerekek
vesznek részt, akik már túl vannak
a kezelésen, vagy még kezelés alatt
állnak, de az állapotuk megengedi
ezt az aktivitást. 

Tavaly másodjára vettek részt
Varsóban az onkoolimpián hat gye-
rekkel, ami különleges, megható
esemény, 7-8 országból érkeznek
egyesületek rákból kigyógyult gye-
rekekkel, ami mintegy bizonyítéka
annak, hogy igenis van élet a daga-
natos betegség után. 
Robot az iskolapadban

A gyerekek életkora kapcsán
Farczádi Gabriella elmondta, van-
nak két-háromévesek is, akiket da-
ganattal diagnosztizálnak, de 5-6,
14-16 évesek is. Mint mondta, a ke-
zelés miatt gyakran hónapokig kell
a kórházban tartózkodjanak, és ha
iskoláskorú a beteg, akkor a család-
nak ráadásul az is gond, hogy nem
tudják, miként oldják meg, hogy ne
maradjon el a tananyaggal. Régeb-
ben volt egy tanító és egy óvónő,
akik bejártak a kórházi osztályra, és
foglalkoztak a gyerekekkel, hogy az
iskolásoknak ne kelljen a tanévet
megszakítaniuk. Viszont néhány
éve nem járnak be pedagógusok,
annak ellenére, hogy a szülők kér-
vényezték. 

– Ez rendkívül bosszantó, mert
jelenleg is van egy 12 éves, hatodik
osztályos kislány, aki nem szeretne
kimaradni az osztályközösségből.
Ez a terület teljesen el van hanya-
golva. Nem elég, hogy a gyerekek-
nek harcolniuk kell a betegséggel,
fennáll a veszély, hogy elszakadnak
az osztálytársaktól, és idegen kö-
zösségbe kerülnek, amikor majd
visszatérnek az iskolába – nehez-
ményezte az egyesület elnöke. 

Hogy próbálják pótolni ezt a hiá-
nyosságot, amikor tavalyelőtt egy tá-
mogatójuk felajánlott az egyesületnek
háromezer eurót, úgy döntöttek, élnek
a modern technológia nyújtotta lehe-
tőséggel, és egy kis robot vásárlására
fordítják, amit beültetnek a gyerek
helyett az iskolapadba, és az gyakor-
latilag a gyerek „szeme és füle” lesz
a tanórán. A robotnak forog a feje,
szeme van, és a gyerek egy appliká-

ciónak köszönhetően a telefonján
vagy a táblagépén mindent lát és
hall, ami ott történik, tehát olyan,
mintha részt venne az órán. A tavaly
egy középiskolás lány helyett ült be
a padba a robot. 
Gyerekeknél jó a gyógyulási arány

Érdeklődésünkre, hogy miként
sikerül feldolgoznia egy óvodás
vagy kisiskolás gyereknek mindazt,
amin a diagnózis felállítása után át
kell esnie, Farczádi Gabriella meg-
jegyezte, a kisebbekkel talán egy-
szerűbb, addig nehéz, amíg
megszokja, hogy anyával bent kell
maradnia a kórházban. A legnehe-
zebb a kamaszokkal, ugyanis ez a
kor eleve lázadó időszak. Emiatt
nekik is nagy segítség, hogy az
egyesület zömében fiatal önkéntesei
bejárnak hozzájuk a kórházba, és
úgy viszonyulnak hozzájuk, mint
bármely egészséges társukhoz. A
gyerekeknél nagy a gyógyulási
arány, pár éven belül a legtöbbjük
sikeresen túl lesz az emberpróbáló
időszakon. 

Az egyesület elnöke elmondta, a
nehéz helyzetben, fiuk betegsége és
kezelése során, rengeteg segítséget
kaptak, ezért úgy érezte, rajta a sor,
ezért is jött létre az egyesület. Mint
mondta, szerette volna, ha a gyó-
gyult gyerekek szüleivel közösen
támaszcsoportként tudnák felka-
rolni és bátorítani azokat a szülőket,
akiknek a gyerekénél nemrég állí-
tották fel a diagnózist. Viszont azzal
szembesülnek, hogy sok szülőnek
az az álláspontja, hogy miután
végre sikerül lezárni életének ezt az
időszakát, többé nem szeretne
olyasmivel foglalkozni, ami arra
emlékezteti őt. Ugyanakkor vannak
szülők, akik támogatják, hogy a 
rákbetegségből kigyógyult gyere-
kük önkénteskedjen az egyesület-
nél, hiszen hitelesebb, ha a beteg
gyereket olyan személy biztatja, aki
maga is átélte a nehéz, szenvedéssel
teli időszakot. 
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Tegnap a Maros Megyei Ta-
nácsnál aláírták a megyei in-
tegrált hulladékgazdálkodási
rendszer első szolgáltatói
szerződését. A megye hét
övezetében ez az első, így Se-
gesváron és környékén – a 3-
as régióban – indulhat be
leghamarabb a szelektív hul-
ladékgyűjtés. A meghirdetett
versenytárgyalásra egy szol-
gáltató, a Schuster Ecosal je-
lentkezett, amely el is nyerte
a szolgáltatás jogát. A cég
1998 óta végez köztisztasági
szolgáltatást a megye több
részén. A szerződést Péter 
Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke és Andreescu
Strava Maria, a cég képviselője
írta alá. Jelen volt Tóth Andrea,
az Ecolect Maros Közösségfej-
lesztési Társulás ügyvezető
igazgatója is. 

A szerződés nyolc évre szól, 
a felkészülés két hónap 

Mint ismeretes, az integrált hul-
ladékgazdálkodás hatékonysága ér-
dekében  Maros megyét hét régióra
osztották. Így régiónként kell kivá-
lasztani a szolgáltatót a hulladék
szelektív gyűjtésére és elszállítá-
sára. A közbeszerzési eljárásokat az
Ecolect Maros Közösségfejlesztési
Társulás bonyolítja le a megye 102
önkormányzatának nevében. 

Az első közbeszerzési eljárás be-
fejeződött, a segesvári régióban a
Schuster Ecosal lesz a köztisztasági
szolgáltató. A 3-as segesvári régió-

hoz a következő önkormányzatok
tartoznak: Segesvár, Fehéregyháza,
Apold, Dános, Szászkézd és Héjjas-
falva.

A szerződés szerint – becsült
adatok – átlagban évi 7,4 ezer tonna
hulladékot, a szerződés nyolcéves
futamideje alatt összesen 59,2 ezer
tonna hulladékot gyűjtenek össze. A
cégnek két hónap áll rendelkezé-
sére, hogy felkészüljön a szelektív
hulladékgyűjtésre a szóban forgó
övezetben. A szerződés értéke (héa
nélkül) közel 11,8 millió lej. 

A szolgáltató külön gyűjti majd a
papírt, a műanyagot és az üveghul-
ladékot, aminek begyűjtési költsége
tonnánként 198,92 lej. A szolgálta-
tási költségeket a lakosság illeték
formájában egyenlíti ki az önkor-
mányzatoknak, amelyek a bevétele-
zett összegekből fizetik ki a
köztisztasági céget, a begyűjtött és
átrakott mennyiség alapján. 

A Segesvárról begyűjtött vegyes
háztartási hulladék a segesvári hul-

ladéktárolóba, míg a 3-as régió vi-
déki háztartásaiból származó ve-
gyes hulladék a balavásári
átrakóállomásra jut. Ugyanez az
útja a szelektíven gyűjtött papírnak,
műanyagnak és üvegnek. A nagy

térfogatú hulladékot negyedévente
szervezett gyűjtések során, illetve
kérésre fogja elszállítani a cég. A
háztartási veszélyes hulladékot
szintén negyedévente gyűjti össze a
köztisztasági cég. 

A hulladékot 120, 240, 1100 lite-
res kukákba és konténerekbe gyűj-
tik, ütemterv szerint, három-, illetve
hétnaponta. 
Az infrastruktúra adott, a lakosság
hozzáállásán kell változtatni

Péter Ferenc tanácselnök el-
mondta, hogy egy hónapon belül a
többi régió esetében is aláírják a
szolgáltatói szerződést, s ezzel
végre megvalósul a szelektív hulla-
dékgyűjtés Maros megyében is. –
Reméljük, hogy környezetünk tisz-
tasága érdekében minél nagyobb
arányban sikerül majd szelektíven
gyűjteni a hulladékot – fogalmazott
a tanácselnök. 

Tóth Andrea, az Ecolect ügyve-
zető igazgatója hangsúlyozta: ör-
vendetes, hogy eljutottak idáig,
ugyanis örök és jogos kérdés volt a
lakosság részéről, hogy mikor te-

szik ki a megfelelő konténereket.
Most jött el az ideje, hogy elmond-
hatják: igen, Segesváron szelektí-
ven gyűjtik a szemetet. 

Az igazgató kifejtette, hogy az
infrastruktúra adott lesz, ezentúl a
lakosság hozzáállásán múlik, hogy
milyen mértékben gyűjtik szelektí-
ven a hulladékot, amire úgy kell te-
kinteni, mint újrahasznosítható
nyersanyagra. 

Újságírók szóvá tették, hogy Ma-
rosvásárhelyen volt próbálkozás, de
nem működött a szelektív hulladék-
gyűjtés, ugyanis a kukázók a konté-
nereket kiborították, a számukra
értékest elvitték, szemetet hagyva
maguk után. Sőt, még a konténerek-
nek is nyomuk veszett.

Ami a szelektíven gyűjtött sze-
mét köztisztasági díját illeti, Tóth
Andrea elmondta, hogy ez városi és
falusi környezetben különbözik, a
szabályzatban városi környezetben
az egy főre eső havi költséget leg-
több 10,30 lejben, míg falusi kör-
nyezetben 5 lej körüli összegben
állapították meg. 

Segesvár övezetében indulhat a szelektív hulladékgyűjtés 
Aláírták a szerződést a Schuster Ecosallal 

Mezey Sarolta

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Február 15.: a gyermekrák elleni harc világnapja
Tizenkét év a kis páciensekért



Még a hazai nívós tárlatok kö-
zött is egyedülállóan gyö-
nyörű, elgondolkodtató
képekben gazdag fotótárlat
nyílt csütörtök délután a Ber-
nády Ház emeleti galériáiban.
Olyan képek tárházát láthatja
a betérő, amelyek a tavalyi,
XVIII. Nemzetközti Magyar
Fotószalonon kaptak díjat
vagy elismerést az akkori sza-
lon tematikáiként kiírt négy
kategóriában. 

A Magyar Fotóművészek Világ-
szövetsége (MFVSZ) által szerve-
zett, 2018-as vándorkiállítás ítészei
az előzőeknél is gazdagabb anyag-
ból válogathattak, hiszen a pályá-
zatra öt ország 114 fotósa több mint
1200 felvétellel nevezett be. A csü-
törtökön nyílt marosvásárhelyi kiál-
lításon ebből az anyagból látható
egy reprezentatív, színes és mono-
króm szelekció.

A tárlatnyitón szépszámú közön-
ség tette tiszteletét, a megjelenteket
házigazdaként Nagy Miklós Kund
üdvözölte. 

– A Bernády Ház nyitott minden
fontos eseményre, és minden alka-
lommal nagy örömmel látjuk ven-
dégül a Magyar Fotóművészek
Világszövetségét. E tárlatsorozat a
nyolcadik alkalommal kerül közön-
ség elé, most egy kicsit furcsa cím-
mel. Az idén az eddigieknél is
többen neveztek be, a zsűrinek
nehéz munka árán kellett válogat-
nia, hiszen ez a szalon minden alka-
lommal komoly díjakat vonultat fel,
és minden évben vannak a díjazot-
tak között marosvásárhelyiek. E tár-
lat itteni jelenléte annak is
köszönhető, hogy Marosvásárhe-
lyen működik a Marx József Fotó-

klub, amelynek tevékenysége nyo-
mán itt komoly, fotóművészetet
szerető közönség van, és sokan
magas szinten űzik a fotográfia mű-
vészetét. Nem minden tárlaton ha-
tározzák meg az elküldendő
témákat, és szinte egyiken sem eny-
nyire gazdagon. E négy kategória
nagyon különbözik egymástól,
amelynek köszönhetően a tárlat vál-
tozatos, színes, ugyanakkor abban,
amit látványként felkínál, provoka-
tív témák is helyet kapnak – mondta
méltatásában Nagy Miklós Kund,
majd gratulált azon vásárhelyi, er-
délyi fotósoknak, akik képeikkel
részt vettek (és közülük díjat is
nyertek): Tordai Edének, Fülöp Lo-
rándnak, Fülöp Jenőnek, Török
Gáspárnak, Jakab Tibornak és Bá-
lint Zsigmondnak.

Az MFVSZ erdélyi régiós alel-
nöke, Magdó István a szövetség ne-
vében üdvözölt mindenkit és árulta
el: a marosvásárhelyi részvétel a
tárlaton megszokott jelenség, lassan
hagyománnyá vált, ahogyan az is,
hogy e tárlatot itt megnyitják. 

– Van egy mondás, miszerint a
munkának az adja az értelmét, ha
haszna van belőle annak a közös-
ségnek, ahonnan származunk. Ta-
valytól felnőttek lettünk,
felnőttkorba lépett a szövetség ezzel

a kiállítással, és az én su-
gallatomra kis változást is
hoztunk az elnevezésbe:
idéntől nemzetközi helyett
nemzetköztinek neveztük
el, hiszen e verseny a mi
nemzetünk között zajlik,
csak magyarok vesznek
részt benne. Szövetségünk
célja az, hogy összefogja a
magyar fotóművészeket,
éljenek bárhol is a világ-
ban, és szerencsére egyre
több tagunk van, egyre

több országból. Ahogy Nagy Mik-
lós Kund is említette, e tárlatra min-
den évben négy témában
jelentkezhetnek a pályázó kiállítók:
az egyik – a tavaly a Vásárolunk –
annak köszönhető, hogy a szövet-
ség nagyon jó viszonyban van, tu-
lajdonképpen szimbiózisban él a
budapesti gasztronómiai múzeum-
mal, ezért minden évben meghirde-
tünk egy témát számukra. Emellett
mindig van egy általános témánk,
ami bármi lehet, színes vagy mo-
nokróm. A harmadik téma egy ma-

gyar évfordulóhoz kötődik, a tavaly
nagyon szép tematikaként jelentke-
zett Mátyás király. A negyedik
pedig egy magyar téma, a tavaly tri-
kolór. Úgy vélem, eddig ez lett a
legszebb tárlatunk, és külön gratu-
lálok Tordai Edének: minden or-
szágban, régióban az ő képét hozták
le, itt szereplő alkotásával beírta
magát a fotótörténelembe. És itt
említeném meg, hogy a marosvá-
sárhelyiek mindig az átlagon felül
szerepeltek és szerepelnek a magyar
fotósok között, a magyar fotósok
pedig világszinten meghaladják az
átlagot. Mi, magyarok másként
gondolkodunk, másként tekintünk a
világra, és ahogy Robert Capa is
mondta, nem elég ha valaki tehetsé-
ges, magyarnak is kell lennie. Ezt
Nobel-díjasaink is megfogalmazták
– nyelvünknek köszönhetően más-
ként tudunk alkotni, mint mások.
Aki részt vesz fotós világversenye-
ken, azt láthatja, hogy az eredmény-
hirdetéseken a magyarok mindig az
átlagon felül szerepelnek, éljenek
akár Magyarországon, akár a hatá-
rokon túl. Ez benne van a génjeink-
ben, Marosvásárhelyen pedig
kiváltképpen sok jó fotóművész
volt és van. Kötelességünk megörö-

kíteni az eltűnő foglalkozásokat, ar-
cokat, helyeket, átadni őket a száz
év múlva minket követő nemzedé-
keknek. Folyamatosan bővülünk,
idén már 180 körüli a létszámunk.
Aki nem tagja szövetségünknek, de
az akar lenni, május 31-ig küldje el
igényét a honlapunkra – összegzett
Magdó István.

A közönség sorai közül Bálint
Zsigmond fotóművész szólalt fel,
aki röviden elmondta: e sorozat
első, 2002 körül Budapesten szer-
vezett tárlatán a kiállítók több mint
fele marosvásárhelyi volt. Néhá-
nyan most is vannak a vásárhelyi
fotóklub tagjai között olyanok, akik
az MFVSZ megalakulásánál bábás-
kodtak. Ott voltak, szándéknyilat-
kozattal fejezték ki az
elképzeléseiket, és ebből egy esz-
tendő elmúltával Budapesten hiva-
talos intézményként bejegyezték a
Magyar Fotóművészek Világszö-
vetségét. A tárlatnyitó zárásaként
Magdó István osztotta meg az idei
év tárlatának kategóriáit: az általá-
nos tematika mellett, a gasztronó-
miai kategóriában: játék, játszunk;
a magyar évforduló tematikában:
Rákóczi; a magyar témában pedig a
magyar népcsoportok. 

„A szél lecsendesül, én pedig
érzem, hogy kezdek felnőni újra.
Egyre csak kapkodok az emlékek
után, de sok elrepül mellettem
egyenesen a felhők fölé. Elkapni is
sikerült párat. Ezeket borítékba
zárom, felírom az égbe, belevésem
a tömbházak falaiba, a bőröm alá.
Ezeket már senki nem veheti el
tőlem” – így végződik Vanda csa-
ládi emlékeket, hangulatokat rész-
letgazdag, lenyűgözően hiteles
képekben megörökítő pályamun-
kája. Az első díj kapcsán mindenek-
előtt arról kérdeztük, hogyan talált
rá az írás.

– Már kiskoromban szerettem fo-
galmazni, de az akkori szövegeim

még nagyon kezdetlegesek voltak.
Régebb főleg történeteket írtam, ké-
sőbb tértem át a szubjektív hangvé-
telű írásokra, karcolatnyi
impressziókra. Azok valahogy job-
ban jöttek. Komolyabban két éve
kezdtem el írogatni, de inkább csak
magamnak. Fél évvel ezelőtt csak a
legközelebbi barátnőim tudták,
mivel foglalkozom időm nagy ré-
szében. Azt hiszem, ez a legdurvább
az egészben.

– A felnőttek részéről ért-e vala-
milyen írásra ösztönző hatás? 
– V–VIII. osztályban volt egy

magyartanárnőm, Katona Nagy
Olga, akire nagyon felnéztem. Ő
szerettette meg velem az irodalmat,
és talán abban is az ő keze van,
hogy az írás fontos szerepet kapott
az életemben.

– Vannak kedvenc témáid, vissza-
térő motívumaid?
– Gyakran a saját életemből örö-

kítek meg valamilyen apró részle-
tet, mindennapi helyzetet. 

– Hogyan jön az ihlet?
– Önkénteskedni szoktam a

Tompa Miklós Társulat előadásain,
és megfigyeltem, hogy legtöbbször
a színházból hazafele menet, de az
előadás témájától függetlenül fogal-
mazódik meg bennem egy-két mon-
dat, amire aztán felépítem a
szöveget. Általában este szoktam
leülni írni. Számítógépen dolgo-
zom, ha papírra írnék, úgy érzem,
túl lassan menne, nehezen érném
utol a gondolataim. 

– Hogyan szereztél tudomást a
Székelyföld pályázatáról?
– Ez a történet is a színházhoz, a

Liselotte és a május egyik előadá-
sához kapcsolódik. Van, amikor az
önkénteseknek kint kell maradni az
öltözőben, akkor is így volt. Az
egyik társammal, Fancsali Kingával
az írásról beszélgettünk, és én taná-
csot kértem tőle arról, hogyan tehet-
nék lépéseket ezen a téren. Küldött
egy pályázatokról szóló weboldal-
címet, ott találtam rá a Családfa di-
ákpályázatra. Volt egy írásom a
nagyszüleimről, illetve mamám régi
házáról, azt alakítottam át a pályá-
zat előírásai szerint. Késő este, fá-
radtan küldtem el, és egyáltalán
nem voltam biztos benne, hogy jó
lesz. Inkább csak visszajelzést sze-
rettem volna kapni az első nyilvá-
nos megmutatkozásomra. A
továbbiakban nem is figyeltem az
elektronikus postaládám, így végül
Fancsali Kinga hívott fel, és szólt,
hogy első lettem. Nagyon megle-
pődtem. A Kinga munkáját egyéb-
ként második díjjal jutalmazták, ő
ott volt a díjátadón is. Én Marosvá-
sárhelyen találkoztam Lövétei
Lázár Lászlóval, a Székelyföld fő-
szerkesztője hazahozta nekem az el-
ismerést.

– Úgy tudom, a nyertes írás valós
élethelyzeteken alapszik. 
– Gyergyóditróban volt mamám-

nak egy régi családi háza, és amikor
eladtuk, együtt mentünk kiüríteni az
épületet. Az ott töltött két napot
olyan érzelmi intenzitással éltük
meg, mintha legalább egy hét lett
volna. Erről szól az írásom első
része. A második a nagytatámmal
közös sízések emlékét eleveníti fel.
Tatám nemcsak sízni, hanem kor-
csolyázni, úszni, kártyázni is meg-
tanított. Tehát teljes mértékben
valós életképekből épül fel az írá-
som. 

– Milyen könyveket szeretsz legin-
kább olvasni, van-e kedvenc szer-
ződ?
– Nagyon szeretem például Cse-

hov műveit, de a kedvenc műfajom
a horror. Edgar Allan Poe könyveit
forgatom legszívesebben, ha pedig
könnyebb olvasnivalóra vágyom,
egy Stephen King-regényt veszek
elő. Tulajdonképpen írni is ijesztő
dolgokról szeretek leginkább, bár a
pályázatra beküldött írásom egé-
szen más jellegű.

– Az írás, olvasás mellett mivel
töltöd még szívesen a szabadidő-
det?
– Nagyon szeretek a barátaimmal

lenni, beszélgetni, bulizni. Van pár
barátnőm – mindenekelőtt Reni és
Júlia –, akik a „legcikibb” szerze-
ményeimet is olvasták, és mindig
biztattak, támogattak. Azt hiszem,
amikor megtudtuk a pályázat ered-
ményét, büszkébbek voltak rám,
mint én magamra.

– Az érettségi után, gondolom,
szorosabbra fűznéd a kapcsola-
tod az irodalommal.
– A színháztudomány területén

szeretnék továbbtanulni.
– Gondoltál-e arra, hogy további
alkotásaiddal más lapoknál is je-
lentkezz?
– Igen, de kivárom, amíg újra

születik valami igazán jó írás. Szép
lassan, babalépésekben szeretnék
haladni ezen a téren, úgy gondolom,
van még bőven időm.

– Sok fiatal a középiskola elvég-
zése után elvágyódik Marosvá-
sárhelyről.
– Én itthon maradnék, más város-

ban nem tudnám elképzelni az
életem.
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Fotó: Nagy Tibor

Nagy Miklós Kund és Magdó István Fotó: Bálint Zsigmond

Kaáli Nagy Botond

A Családfa diákpályázat győztese
„Belevésem a tömbházak falaiba...”

Legtöbbször a színházból 
kísérték haza a múzsák Talán
Vandát. A Tompa Miklós Társu-
lat előadásain önkénteskedő
tizenkettedikes diáklány évek
óta érzékelte alkotásra kész-
tető jelenlétüket, de nem kér-
kedett vele. Arról, hogy szeret
írni, és művészien bánik a
szavakkal, csak közeli barát-
női tudtak, sokáig még ők
sem. Amikor lírai hangvételű
rövidprózáját beküldte a Szé-
kelyföld Kulturális Folyóirat
Családfa című diákpályáza-
tára, meg sem fordult a fejé-
ben, hogy díjat nyerhet. Arra
pedig, hogy az értékelő bi-
zottság az ő alkotását ítéli a
legjobbnak, végképp nem
számított.  

Válogatás a XVIII. Nemzetközti Magyar Fotószalon anyagából 
Képek a nemzet között

Nagy Székely Ildikó



A segesvári tanács még a ta-
valy márciusi tanácsülésen
döntött a köztéri kamerák fel-
szereléséről. Az előtanulmány
elkészült, elkülönítették a
tervezéshez és a kivitelezés-
hez szükséges összegeket,
azonban a kivitelezés elma-
radt. Most újra napirendre
került az ügy, az önkormány-
zat szerint kb. ötven videoka-
merát fognak felszerelni a
város különböző pontjain. 

Szintén már a tavaly szó volt az
úgynevezett zöldhullámról, amire
mára a kivitelezővel is  megkötöt-
ték a szerződést. 

– Mikor fognak hozzá?– kérdez-
tük Tóth Tivadart.
– Előbb a műszaki tervet kell elé-

készíteni, mert csak az előtanul-
mány volt a rendelkezésére

bocsátva. Erre három hónapos ha-
tárideje van, utána fog hozzá a
rendszer kiépítéséhez. Ez egy 50-53
kamerás rendszer, amit a város kü-
lönböző pontjain állítunk fel, egy
központi ellenőrző rendszerrel a
helyi rendőrségnél. 

– Beszéljünk kicsit a zöldhullám-
projektről.
– A zöldhullámprojekt átment a

közbeszerzés összes fázisán, meg-
van a nyertes kivitelező, egy buka-
resti cég. A projekt tulajdonképpen
készen volt már, gyakorlatilag az
építési engedélyt kell kiváltani. Most
kell azokat a dokumentumokat be-
hozza a cég, amelyekről az első fá-
zisban azt nyilatkozta, hogy
rendelkezik vele, utána a szerződést
valószínűleg két héten belül alá is
írjuk. 

– Pontosan mit jelent a zöldhul-
lám?
– A célja elsősorban az, hogy az

autósoknak fluidizálja a forgalmat,
és a gyalogosoknak növelje a biz-
tonságát. Technikailag abból áll,
hogy a Segesvárt átszelő E60-as út
minden egyes átjárójára jelzőlámpa
és egy videorendszer lesz szerelve,
amely figyeli a forgalmat, és ennek
függvényében állítja be, szinkroni-
zálja a várakozási időket. Főleg a
gyalogosok biztonságáról van szó,
mert az utóbbi időben több baleset
történt az átjárókon, annak ellenére,
hogy sebességkorlátozó táblák van-
nak kitéve. Tehát nemcsak folya-
matosabbá, lazábbá, hanem
bizonságosabbá is válik a közúti
forgalom.

A tavaly tavaszi esőzések kö-
vetkeztében a segesvári vár-
fal egy része megomlott.
Addig azonban nem lehetett
beavatkozni, újraépíteni,
amíg a tanulmányok nem
készültek el, és nem volt
meg a szakértői véleménye-
zés. A szakaszokra felosztott
várfal egyik része, a hetes
szakasz a katolikus templom
mögötti rész, amelynek a
teljes rendbetételére még
tavaly pénzt különítettek el.
Azonban máig sem történt
meg a javítás, már a támfal
is megcsúszott. 

– Olyan régóta ki volt tá-
masztva, hogy már a támasztóge-
rendák is elrothadtak. Bár az
előtanulmány 2017-ben kész volt,
még 2018-ban sem adta ki a mi-
nisztérium az építkezéshez szük-
séges engedélyt – mondta Tóth
Tivadar alpolgármester.

– Indoklás?
– Nem szokták az ilyesmit meg-

indokolni. Ugyanilyen helyzetben
van az óratorony melletti félfedett
feljárat, az úgynevezett idős höl-
gyek feljárója, erre is készen volt
az előtanulmány, a dokumentációt
tavaly áprilisban adtuk le a minisz-
tériumhoz, és most, január köze-
pén kaptuk meg az engedélyt,
hogy hozzákezdhetünk a felújítás-
hoz. Tehát gyakorlatilag 9 hónap

kellett az láttamozáshoz. Tavaly a
pénz félre volt téve erre, bárme-
lyik pillanatban hozzákezdhettünk
volna.

– Mekkora ez a beruházás? Mit
fognak ott csinálni?
– A kőalaprész sérült, azzal

gond van, az oszlopok megmoz-
dultak, és félő, hogy az egész szer-
kezet és a tető ráesik a hölgyekre.
Az arra járókra. 

Ami még gondot okoz, mögötte
van egy várfal, amelyre még egy
megerősítés vár. Tehát lebontják
az egészet, a várfalrészt megerősí-
tik, és újra fogják a feljárót építeni. 

– Vajon miért nem válaszolnak

az illetékesek? Úgy gondolják,
még nem korhadtak el eléggé a
támfalak?
– Oda jutottunk, hogy kb. két

hete a támfalakat is kitámasztot-
tuk, új támasztékokat tettünk oda
is és az öreg hölgyek feljárójához
is, mert a fagyás miatt félő volt,
hogy a tavasszal statikai problé-
mák lesznek vele.

Ez is egy olyan projekt, amelyet
2017 elején indítottunk el, most
2019-ben vagyunk, és még sem-
mit nem tudtunk csinálni. Két év
kellett ahhoz, hogy megkapjuk a
szükséges engedélyeket.

– Akkor most minden rendben,
indulhat a munka?

– Még a mű-
szaki tervet is el
kell készíteni, de a
lényeg az, hogy az
idén meglesz. Prio-
ritásként kezeljük,
mert nem enged-
hetjük meg, hogy
ott gondok legye-
nek.

A várfalnál adott
pillanatban kérték,
hogy egészítsük ki
a dokumentumo-
kat, sőt bakterioló-
giai vizsgálatot is
kértek, hogy miért,
nem tudom, azt is
elkészítették, el-
küldtük Buka-
restbe, és azóta is
várjuk a választ. 

Gáll Ernő, az RMDSZ elnöke
szerint Segesváron a Magyar
Polgári Párt és az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt csak követelő-
zik, nyilatkozatokon kívül
semmit nem tud felmutatni. A
kemény munka az RMDSZ-re
hárul. 

– Az igazság az, hogy most kez-
dődik a munka – kezdte a beszélge-
tést. – A tavalyi csendes év volt,
uborkaszezon.

– Nem azt mondta a tavaly, hogy
a segesvári RMDSZ-ben nincs
uborkaszezon?
– Épp oda akarok kilyukadni,

hogy a segesvári RMDSZ-ben nem
volt uborkaszezon. Tavaly voltak a
magyarországi választások, ame-
lyek ide is átsugároztak, rengeteg
magyar állampolgársággal kapcso-
latos dolgot rendeztünk, mondha-
tom, a prognózisokon felül
teljesítettünk. Az embereket érde-

kelte, és ebből a segesvári RMDSZ
kivette a részét. 

Az idén pedig most kezdődnek a
problémák, itt is és sok helyen a
legnagyobb gond az aláírásgyűjtés.
Ez mind nagyobb és nagyobb gon-
dot jelent, mert a szórványban fogy
a magyar népesség. Más helyeken
megoldják úgy, hogy megfizetnek
embereket, akik aláírást gyűjtenek,
mi ezt nem csináljuk. 

Szomorú, hogy ugyanazt az alá-
írásszámot követelik, mint négy
évvel ezelőtt vagy korábban. Seges-
váron 1100-1200 aláírást kell össze-
gyűjteni. A város magyar lakossága
kb. négyezer, amiből ha leszámítjuk
a 18 év alatti fiatalokat, azt jelenti,
hogy minden harmadik embert fel
kellene írni a listára. Ezt egy falu-
ban meg lehet oldani, de egy város-
ban rettenetes nehéz. Most négy éve
is az aláírásoknak több mint a felét
én gyűjtöttem össze, most is elindu-

lok, megpróbáljuk megcsinálni. 
– Óriási kihívás lesz az európai
parlamenti választás. 
– Kíváncsi vagyok, milyen lesz a

magyarok részvétele. Esély volna,
mert a románság körében érzéke-

lem, hogy nem nagyon érdekli őket
az egész dolog, viszont az a baj,
hogy ugyanez érzékelhető a magyar
lakosság körében is. 

– Hogy lehetne felrázni a magya-
rokat?
– Szerintem felrázzák túlról. Én

ebben és az Orbán Viktor aláírásá-
val jövő levelekben bízom, fellelke-
sítik az embereket.

– Gondolja?
– Egy réteget igen. Akik követik

a tévét. Ez segített a múltkor is.
– Az EP-választásokon egyszer
lehet szavazni, és ha már Orbán
Viktort említette, az erdélyiek
akár a Fideszre is szavazhatnak...
– Szerintem nem fognak az itte-

niek oda szavazni. A gond az, hogy
a két magyar párt azt szeretné, ha
befutó helyet kapnának egy közös
listán az RMDSZ-szel. Megvan a
véleményem ezekről. Látom, hogy
mit csinál Segesváron a Magyar
Polgári Párt. Ha még egyáltalán lé-

tezik. Választáskor hirtelen megje-
lennek, és követelőznek. Ez a hely-
zet most is. Elindítjuk az
aláírásgyűjtési kampányt, sem
Tőkés, sem más nem mondja, hogy
a két párt részt vesz az aláírásgyűj-
tésben, csak azt, hogy Szilágyi
Zsoltot tegyék a harmadik helyre.
Csak követelőznek, semmit nem
tudnak felmutatni a nyilatkozatokon
kívül. Nekünk marad a kemény
munka. Segesváron a magyar ál-
lampolgárság kérdését is az
RMDSZ oldotta meg. A másik alá-
írásokat sem gyűjtött, mi csináltuk,
ők csak helyet követelnek. Már
előre látom, hogy jövőben, a hely-
hatósági választásokkor megint jön-
nek majd, hogy helyi szinten is
legyen közös lista. Engem ez bosz-
szant. Ha látnám bennük a jóindu-
latot, a jó szándékot, hogy a
munkából is részt akarnak vállalni,
akkor lehetne baszélni. De így
miről tárgyaljunk?

   6 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ VENDÉGOLDAL ____________________________________________ 2019. február 19., kedd

Idős hölgyek feljárója a várban Fotó: Nagy Tibor

Tóth Tivadar alpolgármester

Szerkesztette: Mózes Edith

Térfigyelő rendszer 
és zöldhullám 

–  Az egyik legnagyobb vállalat,
ami Segesváron működik, a
SEFAR,  egy svájci érdekeltségű
üzem: fonoda, szövöde. Több mint
hatszáz alkalmazottjuk van. Amióta
itt vannak, azóta fejlesztenek, és
amióta mi itt vagyunk, azóta meg-
próbáltuk őket minden módon segí-
teni. Területeket adtunk nekik
koncesszióba, az ősszel indítottak el
egy 60 millió eurós beruházást. Az
egyik legnagyobb projektjük egy 40
méter magas raktárház építése,
amely automata rendszerrel fog mű-
ködni. Mindenben támogattuk az

üzemet, mert úgy gondoljuk, hogy
azokon, akik itt, Segesváron gyöke-
ret akarnak ereszteni, és a segesvári
gazdaságot pozitívan befolyásolják,
segíteni kell – magyarázta az alpol-
gármester.

– Mekkora a munkanélküliség Se-
gesváron?
– Számokat nem tudok mondani,

de nem túl nagy. Inkább túlkínálat
van. Mindenfelé ki van függesztve,
hogy munkaerőt keresnek. Munka-
nélküliség azért van, mert egyesek
nem akarnak dolgozni – nyilatkozta
az alpolgármester. 

Támogatják a magánszektort

Miről tárgyaljunk?

Kilenc hónap kellett egy láttamozáshoz
Düledező várfalak, 

sérült az idős hölgyek feljárója is

A kitámasztott várfal (A fotók múlt kedden szakadó hóesésben készültek)



Nem csak a bajnokságban
nem talált eddig legyőzőre, a
Románia-kupában is tovább-
jutott a marosvásárhelyi női
kézilabdacsapat. A mérkőzés
egyben előrevetítette azt is,
hogy milyen ellenfelekre szá-
míthat a feljutásért kiírt osz-
tályozón, hiszen az ellenfél az
A osztály C csoportjának 2.
helyén áll, és az alapszakasz
után nagy eséllyel a riválisok
között lesz.

Igencsak harapós védelemmel ta-
lálta magát szembe a marosvásárhe-
lyi csapat, nagyon agresszíven
védekeztek a plopeni-iek, így több
mint öt percet kellett várni az első
hazai találatra, amelyet Darie hét-
méteresből szerzett. Miután Bucin
vezetéshez juttatta a marosvásárhe-
lyieket, ismét Plopeni került rövid
ideig előnybe, de 3-3 után mindig a

CSM vezetett egy-egy góllal. Húsz
perc után húzott el először kettővel
a házigazda, aztán néggyel, de szü-
netig két hétméteresből ismét ket-
tőre zárkóztak fel a vendégek.

Szünet után három beállósgólnak
köszönhetően ötre növelte az elő-
nyét a CSM, és innen már egy kicsit
könnyebb volt a dolga, bár jobban
nem tudott elhúzni, nagyjából ez a
különbség maradt a mérkőzés vé-
géig.

A marosvásárhelyi alakulat csep-
pet sem könnyű ellenféllel szemben
bizonyított ismét, és időnként tet-
szetős megoldásokhoz nyúlva küz-
dötte magát a legjobb 16 közé a
kupában. A nyolcaddöntő párosítá-
sait kedden sorsolják ki, a tovább-
jutott csapatokat ezúttal is egyetlen
urnából húzzák ki, és a pályaválasz-
tói jog is szerencse kérdése. A lehet-
séges ellenfelek közül a Nemzeti
Ligából tíz, az A osztályból öt csa-
pat érkezhet.

Idegtépő mérkőzésen, két
hosszabbítás után szalasz-
totta el a Marosvásárhelyi
CSM női kosárlabdacsapata
annak lehetőségét, hogy gya-
korlatilag bebiztosítsa a
Sárga csoport első helyét a
középszakasz végére. Igaz, ez
csak a presztízst szolgálta
volna, a rájátszásban ugyanis
a megyeszékhelyi csapat nem
vehet részt.

A marosvásárhelyiek kezdték
jobban a mérkőzést, és végig vezet-
tek az első három harmadban, azon-
ban sehogy sem sikerült
kihasználniuk a kínálkozó lehetősé-
geket arra, hogy nagyobb előnyt
harcoljanak ki. Palánk alól kimaradt
dobások, rengeteg eladott labda
(összesen 20 a mérkőzés végéig!)
jellemezte a játékukat akkor, ami-
kor már-már úgy tűnt, állva hagy-
hatják a Rapidot. Aztán az utolsó
negyedben a bukarestiek átvették a
vezetést, és egy 11-0-s sorozattal
már kilenccel vezettek, ami ezen a
meccsen a legnagyobb különbség
volt a két csapat között. Innen vi-
szont nem csak visszajött a CSM,
de úgy tűnt, hogy Radunak a végső
sípszó előtt néhány másodperccel
dobott pontjai a győzelmet jelenthe-
tik. Csakhogy még volt annyi idő,
hogy Stănici távolról rádobjon, és
ha addig egy kivételével minden

triplakísérletük kimaradt, ezzel
egyenlítettek a fővárosiak, és hosz-
szabbításra hozták a meccset.

Az első ráadás öt percében két-

szer is vezetett a Rapid, mégsem ju-
tott dűlőre a meccs. Aztán a követ-
kező öt percben a CSM szerzett 3
pontos előnyt, de a hajrá a bukares-

tieknek ment jobban, akik így a
maguk javára billentették az egy-
más elleni direkt mérleget. Mindkét
csapat megnyerte az idegenbeli
mérkőzéseit a másik ellen, de sokat
nyomott a latban az alapszakaszbeli
marosvásárhelyi 46-69.

A Marosvásárhelyi CSM-nek
még három mérkőzése van hátra a
középszakaszból, de a három győ-

zelem sem garantálja, hogy a Sárga
csoport élén marad, viszont ha a
Rapid botlik, akkor van rá esélye.
Ami biztos, a rájátszásban a 9-13.
helyekért játszik, csoportgyőzelme
esetén a második helyen végző csa-
pat veszi át a helyét a rájátszásban.
A CSM legközelebb Alexandriára
utazik, ahol március 4-én lép pá-
lyára.

A vendégcsapat helyett egy
magyar bíró lett a közellen-
ség Medgyesen, miután a
Sepsi OSK csapata elvitte a
három pontot a Gaz Metan
otthonából, és óriási lépést
tett a felsőházi rájátszás felé
az 1. ligás labdarúgó-bajnok-
ság alapszakaszának 24. for-
dulójában.

Ioan Mărginean, a medgyesi
klub elnöke román hazafias nótákat
ígért a Sepsi OSK fogadására, ám
végül a romániai csapatok örök
csodafegyverét, az ingyenes belé-
pést választotta a nézőszám felduz-
zasztására, írja jelentésében az
NSO. A vasárnap délután átlagos
álmos erdélyi kisváros képét mu-
tató Medgyes lakosai közül végül
mintegy kétezren választották a
meccsnézést, a harcias magyarelle-
nes hangulatból viszont a kezdés
előtt csak annyi valósult meg, hogy
a hazai oldal egy emberként hör-
dült fel, amikor a hangosbemondó
közölte, hogy a játékvezetőt Ko-
vács Istvánnak hívják. „Ez nem vé-
letlen!” – vélekedtek többen is.

A kezdésre érkező csapatokkal
együtt a közönség hangja is meg-
jött, előbb a mintegy száz szent-
györgyi szurkolóé, majd szinte
azonnal az őket lehurrogó hazaiaké
is. A rendezők a román himnuszt is
beiktatták a programba, csak erről
éppen a csapatoknak nem szóltak,
így a játékosok a pályán mozogva
élték át az ünnepélyesnek szánt pil-
lanatot. A bemelegítés a Sepsinek
sikerült jobban, amely egyből tá-
madóan lépett fel, és gyorsan veze-
tést is szerzett: Joseph Mensah
lövése elakadt egy medgyesi kéz-
ben, a büntetőből pedig Ibrahima
Tandia a bal alsó sarokba helyezte
a labdát (0-1).

A Gaznak jó 25 perc kellett,
hogy magára találjon, addig csak a
labda taccsra rúgásában jelesked-

tek játékosai, utána viszont soroza-
tos szögletekkel próbálták feltörni
a Sepsi védelmét. Rondon ollózása
azonban mellé, Marius Constantin
fejese pedig fölé ment, majd Nas-
ser Chamed balról a hosszúra te-
kert lövését védte Fejér Béla. A
legnagyobb helyzet azonban a Sep-
sié volt, Florin Ştefan hatvanméte-
res vágta után éles szögből lőtt a
bal alsó sarok mellé. A félidő vége
a kakaskodásról szólt, a minden
bírói ítéletet vitató játékosokat Ko-
vács három egyszerre kiosztott
sárga lappal hűtötte le.

A második félidő is szentgyör-
gyi lövéssel indult, de Vaşvari pró-
bálkozása után már csak rombolt a
vendégcsapat. Ezt azonban olyan
sikeresen tette, hogy a hazaiaknak

egy Chamed által alig a jobb felső
mellé tekert szabadrúgást leszá-
mítva nem volt nagy helyzetük. A
Sepsi edzője, Eugen Neagoe két
újabb védő, Sebastian Rudol és
Daisuke Sato becserélésével bebe-
tonozta a védelmét, a hajrában hat
hátvéddel és három védekező kö-
zéppályással volt a pályán a ven-
dégcsapat, amely ígéretes kontráit
is az idő ölésére használta. A hazai
nézők pedig előbb Kovácsot (aki
szerintük nem fújt be egy tizen-
egyest Gabriel Moura vélt kezezé-
sénél), majd a végén már saját
játékosaikat szidták. És a lefújás
után olyan gyorsan hazamentek,
hogy a Székely himnusz eléneklé-
sénél már csak a vendégszektorban
voltak szurkolók.

Két hosszabbítás után kapott ki a CSM

Bálint Zsombor
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Eredményjelző
Labdarúgó 1. liga, 24. forduló (vasárnapi eredmények): FC Vo-

luntari – Dunărea Călăraşi 0-0, Medgyesi Gaz Metan – Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK 0-1, Bukaresti Dinamo – FC Botoşani
1-2.

Bajnokok Ligája: A mai program
A nyolcaddöntő két mérkőzésével folytatódik ma a labdarúgó Baj-

nokok Ligája: a párharcok első felvonásán az Olympique Lyon a Bar-
celonát, míg a Liverpool a Bayern Münchent fogadja.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzések, 22 óra: Olym-
pique Lyon (francia) – FC Barcelona (spanyol) (DigiSport 2, Tele-
kom Sport 2), FC Liverpool (angol) – Bayern München (német) (M4
Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1).

Ranglista
1. Kolozsvári CFR   24 13 9 2 37-16 48
2. Craiova                24 13 6 5 40-19 45
3. FCSB                   23 13 5 5 44-25 44
4. Astra                    24 9 9 6 33-22 36
5. Sepsi OSK           24 10 6 8 32-24 36
6. Botoşani              24 9 8 7 30-31 35
7. Viitorul                 24 10 4 10 25-27 34
8. Jászvásár            24 10 4 10 28-35 34
9. Nagyszeben        24 8 5 11 23-27 29
10. Medgyes            24 7 8 9 24-31 29
11. Dinamo              24 7 7 10 27-36 28
12. Călăraşi             24 4 10 10 16-25 22
13. Voluntari            24 3 8 13 25-43 17
14. Chiajna              23 4 5 14 17-40 17

Jegyzőkönyv
Női kézilabda Románia-kupa, tizenhatoddöntő: Marosvásárhelyi

CSM – Activ Plopeni 30-25 (14-12)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Daniela

Enache (Bukarest), Corina Răduţ (Bukarest). Ellenőr: Ioan Chira
(Nagybánya).

Marosvásárhely: Ugran (Popovici, Hodor) – Munteanu 6, Bără-
baş 5, Bucin 5, Târşoagă 5, Darie 5, Stângu 1 (Ola, Lăcătuş 2, Mol-
dovan 1, Radu, Popeanu, Ghemeş).

Plopeni: Popescu (Grigore) – Mureş 2, Tăbăcaru 8, Stoica 2, I. Le-
uştean 4, Şerban 6, Panaite 2 (V. Leuştean, Voiculescu, Beşleagă 1).

Eredményjelző
A női kézilabda Románia-kupa tizenhatoddöntőjében a követ-

kező eredmények születtek: Bukaresti Steaua – Bukaresti 181-es
iskola 30-21, Nagyváradi CSU – HC Dunărea Brăila 14-44, Körös-
kisjenői Crişul – FC Argeş Piteşti 27-28, Marosvásárhelyi CSM –
Activ Plopeni 30-25, Galaci CSM – Nagybányai Minaur 24-22, Bras-
sói Corona – Bukaresti CSM 24-28, Bukaresti CSU Ştiinţa – Ko-
lozsvári U 25-31, AHCM Slobozia – Konstancai CSU Neptun 31-30,
CSU Târgovişte – Bukaresti Dinamo Bitcoin 21-31, Karácsonkői
HCF – SCM Rm. Vâlcea 21-37, Bukaresti Rapid – Resicabányai
CSU 39-27, Bákói Ştiinţa – Zilahi HC 32-36, Temesvári Universitatea
– Zsilvásárhelyi LPS 40-28, Dacia Mioveni – Besztercei Gloria 15-
27. A Nagydisznódi Măgura – SCM Craiova és a CSM Slatina – Bod-
zavásári SCM Gloria mérkőzések lapzárta után fejeződtek be.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, Sárga csoport, 7.

forduló: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Rapid 88:92 (17-13, 17-
16, 18-21, 18-20, 10-10, 8-12)

Ligeti sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Eugen Lăzărescu (Ko-
lozsvár), Tudor Crişan (Kolozsvár), Marius Szilagyi (Déva). Ellenőr:
Marius Hurgoi (Kolozsvár).

Marosvásárhely: Robinson 32 pont (2), Mészáros 18, Radu 17,
Nagy-Voica 16 (4), Bobar 3, Ignat-Kleemann 2, A. Pop, Feiseş.

Rapid: Burlakova 31, Stănici 24 (1), Matei 14, Lupusavei 10, Vlad
7 (1), Grigore 4, Cuatu 2, Pantazi, Anghel.

Eredményjelző
Az országos női kosárlabdaligában:
* Piros csoport, 9. forduló: Konstancai Phoenix – Sepsiszent-

györgyi Sepsi SIC 41:81, Szatmárnémeti CSM – CSM Târgovişte
81:41, Brassói Barcaság – Aradi ICIM 53:70. A Kolozsvári U állt.

* Sárga csoport, 7. forduló: Marosvásárhelyi CSM – Bukaresti Rapid
88:92, Bukaresti Agronomia – Kézdivásárhelyi SE 83:64. A Nagyváradi
CSU – CSM Alexandria mérkőzést március 15-én rendezik.

Streetballban kétszer is a negyeddöntőig jutottak
Múlt hét végén a női kosárlabda-bajnokságban szereplő csapatok

négyfős küldöttségei Sepsiszentgyörgyre utaztak, ahol az országos 
streetball (utcai kosárlabda) Románia-kupa 7. és 8. tornáit szervezték.
Múlt szombaton és vasárnap hasonló rendszerben játszották a két tor-
nát, azonos selejtező csoportbeosztással, így a Marosvásárhely CSM
csapata, amelyet Alina Pop, Andreea Feiseş, Alexandra Bobar és Iohana
Borşan képviselt a tornán, a házigazda Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC-
kel és a Brassói Barcasággal került egy csoportba. 

A szombati tornán a CSM 21-3-ra maradt alul a Sepsi SIC-kel szem-
ben, és 14-9-re verte Brassót, így továbbjutott a negyeddöntőbe, ahol
Târgovişte együttesétől 21-3-ra kikapott, és kiesett.

Vasárnap csupán a vereségek voltak szorosabbak, lényegében azo-
nosan szerepelt a marosvásárhelyi csapat: a Sepsi SIC-től 17-12-re ka-
pott ki, Brassót pedig 10-6-ra verte. A negyeddöntőben újra Târgovişte
következett, ezúttal 20-12-re győzött az ellenfél.

A CSM csapata mindkét tornát a 8. helyen fejezte be, mint ahogy a
8. helyen van összesítésben is a 13 csapat sorában a streetball-Romá-
nia-kupán. A 9. és 10. tornát szintén Sepsiszentgyörgyön rendezik feb-
ruár 23-24-én, majd májusban az első 12 helyezett részvételével az
elődöntő és a döntő torna következik.

Szívósan kapaszkodott a Rapid, hiába erőlködtek a marosvásárhelyi játékosok, a végén 
a bukarestiek örülhettek. Fotó: Nagy Tibor

Idegenbeli sikerével nagy lépést tett 
a felsőház felé a Sepsi OSK

A kupában is nyert 
a női kézilabdacsapat

Bálint Zsombor



Február 12-én ünnepelte fenn-
állásának XXVIII. évfordulóját a
marosvásárhelyi Magányosok
Klubja. Kopacz Imola klinikai
szakpszichológus álmodta meg
huszonnyolc évvel ezelőtt e klub
létrehozását, és azóta működik,
ami az önzetlen és nagy hozzáér-
téssel végzett munka eredménye.
Minden kedden délután sok-sok
egyedülálló személy találkozik,
ahol színvonalas előadások, tanul-
ságos kirándulások, bál, születés-
és névnapünneplés, gulyásfőző
versenyek, adventi műsor a temp-
lomokban várja a klubtagokat, és
boldog mosolyt varázsol arcukra. 

Klubvezetőnk üdvözölte a meg-
hívott vendégeket és a klubtago-
kat, majd felkérte Kecskés Lajos
nyugalmazott unitárius lelkészt,
hogy tartsa meg az áhítatot. 

Ezzel a mondattal kezdte a lel-
kész: a huszonnyolcas számban
láthatatlanul ott ragyog az Isten
lelke. Arra kérte Istent, hogy ma-
radjunk igaz gyermekei, és a sze-
retet kovácsolja egy nagy családdá
a klub tagjait. Életünk bármilyen
megpróbáltatásában Isten mindvé-
gig velünk van, áldja meg közös-
ségünket. Majd elmondtuk a
miatyánkot. 

Klubvezetőnk megköszönte az
áhítatot, és a zsúfolásig telt terem-
ben röviden bemutatta az elmúlt
évek eseményeit, megemlítve
nagytiszteletű Lestyán Ferenc plé-
bános úr segítségét, aki az akkor
megalakult klubnak termet bizto-
sított. Minden vendég meghívót
kapott, amire a következő
idézet került: „…a szeretet
olyan erő, amely szeretetet
teremt…” (Erich Fromm).
Ezután felkérte a jelenlevő-
ket a hozzászólásra. 

Elsőnek Makkai Gergely
alpolgármester úr méltatta a
klub tevékenységét. Egy kö-
zösség akkor él, ha van egy
erő benne, ami összetartja, és
egy erős elhatározás, hogy
nem vállalja a magányossá-
got. Jó lenne, ha minél több
ilyen közösségi magányos
lenne a városban. 

A következő felszólaló György
Tibor, a kövesdombi Szent Mik-
lós-templom katolikus plébánosa
volt, aki gyakran tart előadást klu-
bunkban. Isten segítségét kérte,
hogy még sok-sok éven keresztül
működjön a klub, és vezetőjének
kitartást, türelmet kívánt. 

Az ünnepi alkalmat a klubtagok
kulturális műsora tette színesebbé,
versek és kórusművek hangzottak
el, amit klubvezetőnk állított össze
és tanított be, Szilágyi Sándor nó-
taénekes hathatós segítségével. 

Verssel Varga Irén, Cseh Juli-
ánna, Biró Irénke, Dendea Mária,
Gálfi Margit, Fejéregyházi Tünde,
Czerán Erzsébet, Berei Árpád,
Nagy Zoltán Loránd énekkel ör-
vendeztette meg az ünneplőket. 

A kórus szebbnél szebb dalai
váltogatták a verseket, és a végén
az „Ó én édes jó Istenem,/ oltal-
mazóm, segedelmem,/ vándorlás-
ban reménységem,/ ínségemben
lágy kenyerem” kezdetű dal cso-
dálatos hangjai simogatták lelkün-
ket. Az előadás nagy sikerét
köszönhetjük Szilágyi Sándor
Dankó Pista-díjas nótaénekes har-
monika- és Vidám Gyula tanár úr
hegedűkíséretének is. 

Ezután következett az ünnepé-
lyes pillanat, mikor sor került az
alapító tagok kitüntetésére. 

Klubvezetőnk felolvasta a ne-
veket: Némety Ibolya, Székely
Árpád és Gyepesi Rozália, a hosz-
szú évek folyamán a kilencven
alapító klubtagból hárman marad-
tak, ajándékot, kitüntetést, díszok-

levelet vettek át, rajta a következő
idézettel: „A nehézségeket nem
lehet leküzdeni azáltal, hogy el-
hallgatjuk őket.” (Bertolt Brecht)

A klub tevékenységének moz-
gatórugója a kuratórium: Herman
Ilonka elnök, Popescu Olga alel-
nök, Varga Irén titkár, Czerán Er-
zsébet krónikás, Cseh Juliánna
tanácsos, akik szintén díszokleve-
let és kitüntetést kaptak.

A meghívottak népes csoportját
is megtiszteltük díszoklevéllel és
kitüntetéssel: Szilágyi Sándor,
Szabó Ödön, Szabó Annamária,
Nagy József Levente, Tóth Béla,
Mezey Sarolta, Kecskés Lajos, dr.
Magyary Előd, Kopacz Miklós. 

A jelen levő vendégek és klub-
tagok emléklapot kaptak, a követ-
kező idézettel: „Az életben az a
legnehezebb (…), hogy az ember
egyfolytában sokáig komolyan
vegye ugyanazt a dolgot.” (André
Gide)

Klubunk tiszteletbeli tagja, Szi-
lágyi Sándor nótaénekes, néhány
mondattal kifejezte örömét, hogy
olyan régóta együttműködhet a
klubtagokkal, és Isten áldását
kérte rájuk. Tóth Béla rádióripor-
ter évek óta jelen van minden je-
lentősebb rendezvényünkön,
hálásan köszönjük. Az ünneplőket
szeretetvendégség várta, a hosszú
asztal roskadozott a szebbnél
szebb tálaktól, amelyeket a klub-
tagok által hozott sok finomsággal
töltöttünk meg. Köszönjük Ko-
pacz Imolának, klubunk vezetőjé-
nek a kitűnő szervezést és a sok
befektetett munkát, valamint a
klubtagok hathatós segítségét. 

Czerán Erzsébet

Tragédiákkal terhes életünkben
február 11-e úgy jelenik meg, mint
egy vigasztaló simogatás. Ezen a
napon a keresztény világ a testi
vagy lelki szenvedéssel sújtott em-
berek felé fordul. Ez az alapgondo-
lata a betegek világnapjának,
melyet II. János pápa rendelt el. 

A marosvásárhelyi Máltai Szere-
tetszolgálat hívatásánál fogva, vala-
mint szeretetből indítva, ráérzett e
napnak a fontosságára, és a köz-
ponti plébánia Deus Providebit Há-
zába hívta az egészségi
problémákkal küzdő testvéreket. 

A rendezvény szentmisével kez-
dődött a Keresztelő Szent János-
templomban, aminek keretében
kiszolgáltatták a betegek szentségét
azok számára, akik igényelték. 

Palkó Ágoston plébános, aki a
szentmisét celebrálta, homíliájában
rámutatott a hívő ember méltó ma-
gatartására a betegségekkel sújtott
napokban. A Bibliából kiemelt tör-
ténetekkel Jézus megbocsátó szere-
tetét hangsúlyozta. 

A szentmise után a máltaiak által
szervezett kis műsor keresztény
gondolatokat tartalmazott, de nem
hiányozhatott a jókedv, sem a
humor. A műsor levezetését és kon-
ferálását Szász Anikó magyar sza-

kos tanárnő vállalta. Miután kö-
szöntötte az egybegyűlteket, átadta
a szót Ágoston atyának, aki Ferenc
pápa legutolsó közleményének gon-
dolatait ismertette. 

A műsor előadói máltai önkénte-
sek és a katolikus iskola teológiai
osztályának a diákjai voltak. Tövisi
Éva tanárnő Böjte atya mély ér-
telmű gondolataiból olvasott fel, és
elszavalta Ady Endre Köszönöm az
életet című versét. Princz Mária ön-
kéntes Régi magyar áldások című
versét adta elő, és egy könnyű tor-
nára invitálta a közönséget, amiben
mindenki részt vett. 

A humort és a vidámságot a fia-
talok hozták, akik előadták Mátyás
király és a kolozsvári bíró történe-
tét, melynek verses feldolgozását
Radványi Hajnal máltai tag készí-
tette. Szereplők Pollák Erzsébet
máltai önkéntes, Baranka Katalin,
Fazakas Boróka, Borbély Anita, a
katolikus iskola tanulói, valamint
Demeter Szilamér máltai szimpati-
záns voltak. 

A hangulatot meghitté tette,
hogy a közönség köréből is voltak
jelentkezők, akik kiegészítették mű-
sorunkat. Nagy Margit szépen,
könyv nélkül tolmácsolta Babits
Jónás imáját. Dendea Mária a szo-

morú valóságot mutató Tükör című
verset olvasta fel. Jánosi Erzsébet és
férje egymás kezét fogva énekeltek,
és elhangzottak tréfás történetek is
a közönség részéről. 

A zárószám megható és sokat-
mondó volt. A lelkes fiatalok, isko-
lások és máltaiak felsorakoztak a
pódiumon, és kérték a közönséget,
hogy együtt énekeljék el a magyar
és a székely himnuszt.

Az ünnepség után az agapét a
Máltai Szeretetszolgálat biztosí-
totta. Demeter Szilamér egészség-
ügyi technikus ingyenesen
vérnyomást mért a máltai lányok-
kal. 

Másnap folytatódott a szeretetak-
ció. 

A máltaiak egy kis csoportja
Palkó atya és Csatlós Mária vezető
irányításával a Tudor-beli idősek
otthonába látogatott el (Öllerer Irén,
Princz Mária és a máltai kutatócso-
port tagjai). Régi ismerősként men-
tek az otthonba, hiszen az a máltai
kendő, melyet tavaly az időközben
elhunyt Tulit Viktória adományo-
zott a háznak, szimbóluma lett a két
csoport közötti barátságnak. 

A társalgóban összegyűlt bentla-
kók örömmel fogadták a máltaiakat,

a szépen megterített asztalok ünnepi
hangulatot sugároztak.

Miután a ház igazgatónője kö-
szöntötte a vendégeket, rövid két-
nyelvű műsor következett. Magyar
verseket mondtak Gyénes Csenge,
Takács Zsuzsa, Császár Edit máltai
tagok, Princz Mária románul sza-
valt. A versek az alkalomhoz illő
gondolatokat tartalmaztak, melye-
ket Ágoston atya kétnyelvű imája
erősített meg. A jól sikerült kis mű-
sort a házigazdák kiegészítették tré-
fás versikékkel, mondókákkal.

Csillogtak a szemek, mosoly ült az
arcokon, szólt a zene. Ebből az
örömteli hangulatból nem maradt ki
a 15 fekvőbeteg sem. A máltaiak
által vitt finomságokból és sok ked-
ves szóból nekik is jutott. A búcsút
köszönő szavak és baráti ölelések
kísérték. 

A betegek világnapjának minden
mozzanata azt sugallta, hogy a testi-
lelki szenvedések nyomában ott
lépked az isteni kegyelem által irá-
nyított gondoskodó szeretet. 

Radványi Hajnal máltai tag
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Tarthatatlan állapot 
a vasúti aluljárónál  

Naponta halljuk, olvassuk a fel-
hívásokat, hogy kíméljük, tartsuk
rendben és tisztán a környezetün-
ket. (Lásd a kötelességeket és bün-
tetéseket a helyi tanács 2008.
február 7-i 20-as számú határozata
értelmében.) A felhívások és hatá-
rozatok nem minden esetben jutnak
el az illetékesekig, vagy elmulaszt-
ják ezeknek a betartását.

Így van ez a marosvásárhelyi Olt
utca végében található vasúti alul-
járó és környéke esetében is.

A fényképfelvételek objektíven
tükrözik a tarthatatlan, felháborító,
szégyellnivaló helyzetet.

Ideje lenne tenni valamit. Egy

egyszerű (adófizető) polgár keveset
tehet az elviselhetetlen helyzet
megszüntetése érdekében. Azonkí-
vül, hogy vigyázunk a tisztaságra,
nem dobjuk el a szemetet.

Az illetékesek álmát, gondolom,
ilyen „csekélységek” nem zavarják.

Megjegyzendő, hogy évtizedek
óta nincs kiépített, kijelölt vasúti át-
járó a járművek és a gyalogosok
számára Meggyesfalvától a Nova
Vita magánkórházig (kb. 4-5 km-es
szakaszon). A kerülő utat kényszer-
ből megtevő járművek kipufogójá-
ból bőven jut szennyező gáz a
levegőbe.

Iszlai Aladár

Egy csillag hullt a semmibe
Születéskor napfény ragyogja be

az életünket. A halállal bezárul  egy
kör, megszomorodunk. A halál pil-
lanatában minden kiesik a kezünk-
ből, nem kíván az ember
megragadni, magával vinni semmit.
Kis Ervint betegsége, testvérének
elvesztése megviselte. Mindvégig
szeretettel gondolt lányára, unoká-
jára. Sajnos, lassan magára maradt,
és bezárva, a négy fal között élte
eseménytelen, szürke nyugdíjas
éveit. 

A malomkerék forog, egyszer
fenn, máskor lenn. Az életben a jó
és a rossz, mint fény és árnyék, nyo-
mon követik egymást. Az élet ke-

gyetlen, egyik kezével ad, a másik-
kal vesz. Múltak az évek. 90 év.  Az
emlékezés a lélekben él, nem hal
meg soha. 

Sajnáljuk a veszteséget, hogy
nem vagy többé köztünk. Szeretet-
tel őrizzük lelkünkben a boldog
nyugdíjaskori értelmes beszélgeté-
seket a szülőkről, munkatársakról. 

Az ajándékba kapott vízfestmé-
nyed lakásunk falán erdélyi tájakat
örökít meg, a napot, a naplementét. 

Nyugodj békében!
Dr. Burkhárd Judit 

Németországból 
és Kenedich Piroska 

Évfordulós ünnepség

Gondolatok a betegek világnapjára



A családok fele 2-5 ezer forint közötti össze-
get költ gyermekenként farsangi jelmezre az
idén – derül ki a főként játékkereskedelem-
mel foglalkozó Formatex kft. legfrissebb, on-
line kutatásából.

A tájékoztatás szerint farsangi jelmezekre, kiegé-
szítőkre, arcfestékre a családok mintegy 13 százaléka
1-2 ezer forintot szán, közel 20 százalékuk pedig 5-7
ezer forintot is elkölt. Tízezer forintnál nagyobb ösz-
szeget csak 4 százalékuk ad ki. A felmérés szerint a
családok kevesebb mint 15 szá-
zaléka készít saját kezűleg far-
sangi jelmezt, a megkérdezettek

több mint fele vagy vásárol, vagy készíti ezeket, a csa-
ládok egyharmada pedig egyértelműen a vásárlást ré-
szesíti előnyben. Komplett jelmezt már 3390 forinttól
is lehet kapni, de egy márkás mesehősjelmez 20 ezer
forint is lehet. A cég tájékoztatása szerint a karácsony-
hoz és a húsvéthoz képest nem annyira jelentős a far-
sangi szezon, mivel év elején általában visszafogják
költekezéseiket a családok, a jelmez- és a farsangi ki-
egészítők vásárlása mégis hoz egy kis lendületet az
értékesítésbe. (MTI)

Egymást követő tanfolyamok,
szinte mindennapos vidéki tá-
jékoztató körutak, innovációs
példák népszerűsítése: ebből
is látszik, hogy a tavalyi el-
nökváltáskor hangoztatott
erős szakképzési vonal nem
volt üres ígéret a Romániai
Magyar Gazdák Egyesülete –
Maros szervezeténél (RMGE
Maros).

Az RMGE Maros új elnöke ta-
valy hangsúlyos odafigyelést ígért a
gazdák képzésére és támogatására.
Azóta a szervezet több új kezdemé-
nyezéséről is beszámoltunk, ezúttal
arra kértük Fazakas Miklóst, ismer-
tesse a képzési kínálatukat.

Az RMGE Marosnak tavalyelőtt
három szakképzési programját akk-
reditálta az oktatási és munkaügyi
minisztérium: a zöldség- és gyü-

mölcstermesztésit, a szántóföldi nö-
vénytermesztésit és az állattenyész-
tésit. A szakmai ismeretek
megszerzése vagy bővítése mellett
a gazdák azért is jelentkeznek
ezekre a tanfolyamokra, mert lassan
már csak azok pályázhatnak fejlesz-
tési támogatásra, akik bizonyítani
tudják szakképzettségüket az adott
területen.

A tavaly indított állattenyésztési
tanfolyam résztvevői nemsokára
vizsgára állhatnak, az elméleti rész
után jelenleg a szakmai gyakorlato-
kat végzik. Az elmúlt napokban két
tereplátogatást szerveztek szá-
mukra, hogy megtapasztalják az el-
méleti órákon hallottak gyakorlati
megvalósíthatóságát.

A marosszentgyörgyi Semtest
BVN szarvasmarha-tenyésztő far-
mot látogatták meg, ahol tenyészál-
latokkal és a mesterséges
megtermékenyítés előnyeivel is-
merkedtek meg, majd a helyi Nagy

Barna gazdaságában a „hidegistál-
lós” tartásról és takarmányozásról
hallgattak bemutatót. Nagy Péter
Tamás cserefalvi farmját sem hagy-
ták ki, amely az ország és Európa
egyik legkorszerűbb húsállatte-
nyésztő gazdasága. Innen egy so-
mosdi gazdasághoz utaztak, ahol a
Szőcs család száznál több szarvas-
marhát tenyészt, és ahol azt tapasz-
talták meg, hogy egy ilyen
gazdaságban mit és hogyan lehet
csinálni vagy hogyan lehet másként
csinálni – számolt be az elnök.
Következnek a termelők

Jövő hét elején a szántóföldi ter-
melésben igen hasznos technológiá-
ról, az öntözésről tartanak szakmai
előadásokat. Ennek szükségességé-
ről akkor győződtek meg, amikor
megtapasztalták, hogy milyen álla-
potok vannak a zöldségtermesztő
farmokon, ahol a legegyszerűbb ön-
tözéstechnológiát sem tudják meg-
valósítani: a sátras termelésnél is
vannak hiányosságok, de a szántó-
földi termelésben szinte nem is lé-
tezik öntözés, pedig azzal szinte a
kétszeresére növelhető a termés-
mennyiség – mondta el Fazakas
Miklós, maga is zöldségtermesztő.

A hatékony öntözéstechnikákról
szóló kétnapos előadás a Szülőföl-
dön okosan program stratégiai
eleme, amelyre a szentesi Dandé
Gábort, Magyarország egyik leg-
jobb öntözéstechnikai szakemberét
hívták meg, aki hétfőn 14 órától a
hajtatott és szabadföldi zöldségter-
mesztésben, kedden 12 órától a
dísznövény- és gyümölcstermesz-
tésben alkalmazott technológiákról
tart előadást a marosvásárhelyi Sa-
pientia egyetemen. A helyszín több
okból esett az egyetemre: a színvo-
nalas előadáshoz elengedhetetlen a
nagy terem, ugyanakkor az egyetem

kertészhallgatóit is érdekli a téma.
Hatalmas az érdeklődés, Hargita és
Kovászna megyéből is érkeznek
gazdák. Másrészt a tudomány és
technológia terén a szervezet és az
egyetem egymásra van utalva, és
mivel ugyanazon irányba haladnak,
fontos számukra a szoros együttmű-
ködés – magyarázta az RMGE
Maros elnöke.
Újabb képzések következnek

Nagy érdeklődésre számítanak a
májusban szervezendő másik elő-
adás-sorozat esetében is, amikor a
drónoknak a mezőgazdaságban ját-
szott szerepéről értekeznek szakem-
berek. Az új, előremutató
rendezvény a növényvédelemben
alkalmazható drónokról szól, és
olcsó megoldásokat kínál. A nagy
területigényű és több százezer euró
értékű traktorokkal szemben már
akár 20 ezer euróért is beszerezhető
egy, a gazdaságainkban is használ-
ható drón és a szükséges szoftver,
amely ugyanazt a munkát végzi el.
Az előadást azért időzítették a ta-

vasz végére, hogy már legyen szán-
tóföldi kultúra (kizöldült vetés), ne
csak a vetített képekről ismerjék
meg az új, költséghatékony techno-
lógiát.

Ugyanakkor folyamatosak a
szervezet által vidékre elvitt képzési
és tájékoztató előadások, szinte
mindennap jelen vannak valamely
településen, sőt akár naponta két he-
lyen is. Itt szakismeretet adnak át,
pályázati lehetőségekről tájékoztat-
ják az érdeklődőket, de a leglénye-
gesebb az, hogy a szervezet
falugazdászai kialakítanak egy
olyan kapcsolatrendszert, amely
révén egész évben folyamatosan
tudják egymást tájékoztatni, egy-
másnak segítséget nyújtani. 

Hamarosan a szervezet elismert,
360 órás méhésztanfolyamot indít,
ami iránt már most nagy az érdeklő-
dés, a még fennmaradt néhány
helyre az RMGE Maros székházá-
ban (Marosvásárhely, Laposnya utca
23.) vagy Kiss Miklós falugazdász-
nál jelentkezhetnek az érdekeltek.

Hétfőn Marosvásárhelyre
szállították a kolozsvári ideg-
sebészeten műtött magyarói
Lovász Hajnalt, akit autós ül-
dözés közben talált el egy
golyó február 8-án Magyarón.
Az orvosok szerint a mester-
séges kómából szombaton
felébresztett beteg javulófél-
ben van, ezért vált lehetővé a
mentőhelikopteres szállítása.
Amint megtudtuk, felébresz-
tése után kommunikált, a
kezét tudja mozgatni, és re-
mélhetőleg maradandó káro-
sodás nélkül fog felépülni.

Az 59 éves áldozatot életveszé-
lyes sérülésekkel szállították Ko-
lozsvárra február 8-án, ahol
sebészeti beavatkozással eltávolí-
tották a nyakcsigolyába fúródott go-
lyót, és azóta mesterséges kómában
tartották. Február 8-án, pénteken
este 8 óra körül a szászrégeni rend-
őrség közúti rutinellenőrzése során

egy személygépkocsi vezetője nem
állt meg a jelzésre, hanem menekü-
lőre fogta Marosvécs irányába, és a
Szászrégen – Idecs – Holtmaros –
Magyaró útszakaszon hozzávetőleg
15–20 km-en üldözték Magyaróig,
ahol fegyverhasználatra került sor.
A marosvécsi rendőrőrs egyik mun-
katársának pisztolyából a lövedék az
autó helyett a lakásától harmincmé-
ternyire lévő nő fejtájékát találta el.
A golyó a jobb füle tövénél oldalt
hatolt be, a fülcimpáját és fülbeva-
lóját is leszakította, majd a nyakcsi-
golyába fúródott, ezért kellett a
kolozsvári idegsebészetre szállítani,
ahol megműtötték, és szombatig
mesterséges kómában tartották.

Február 11-én a Szászrégeni Bíró-
ság Melletti Ügyészség elrendelte
annak a 20 éves ratosnyai fiatalem-
bernek a 24 órára való őrizetbevételét
– kettős bűncselekmény elkövetésé-
nek vádjával –, aki nem állt meg a
rendőrök jelzésére, február 12-én
pedig az ügyészség hatósági felügye-
letet és harmincnapos lakhelyelha-
gyási tilalmat rendelt el. 

Mentőhelikopter szállította Marosvásárhelyre
Gyógyulófélben 

a lövöldözés áldozata

Szer Pálosy Piroska
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Farsangi költekezés

Illusztráció

Nagy Péter Tamás húsállattenyésztő cserefalvi farmján sok érdeklődő megfordul 
Fotó: Gligor Róbert László/archív

Piroska a farsangon Fotó: Nagy Beáta Boszorka és Tündérke Fotó: Bakó Ildikó

Gligor Róbert László

Folyamatosak a képzések az RMGE-nél



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pin-
cés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es telefonszámon.
(sz.-I)

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (13/1063-I)

VÁRMEZŐBEN, a főút mellett épí-
tési telkek eladók kedvező áron, 5 és
28 ár között. Tel. 00-36-20-334-8629.
(6-1241-I)

ELADÓ ötsoros kapagép, kukoricafejtő
gép, cserép bontásból, elektromos
kályha, szép menyasszonyi ruha. Tel.
0365/435-230. (3/1279)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0751-
377-347. (4/1308-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(13/1175)

ELADÓ házi bor, dió, aragázkályha,
autogájzer-alkatrész. Tel. 0365/448-371.
(5/1319)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (13/978)

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

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

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0752-462-
242. (1/1087)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra:
pajzsmirigy-, csont- és mellszűrés. Tel.
0265/311-771. (29/1117)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (1/1072)

BÁRMILYEN munkát vállalok: cserép-
forgatás, Lindab-tető-készítés, festés.
Tel. 0743-799-833. (1/1254)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0745-229-472. (4/1165-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, csatornakészítést és teraszké-
szítést fából. Tel. 0752-377-342.
(6/1320-I)

MAROSVÁSÁRHELYI szakképzett
csapat vállal kisebb javítást,
manzárdkészítést, ácsmunkákat,
tetőfedést, csatornakészítést és -javítást.
Tel. 0757-454-076. (19/1334)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
február 19-én a drága jó
gyermekre, testvérre és
édesapára, BÖGÖZI
CSABÁRA halálának 24.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos szívű édesanyja,
testvére, Attila és leánya,
Annamária. (-I)

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünkben örök a
fájdalom. Az élet bármilyen
nehéz és mostoha, szeretni
megtanít, de feledni soha. 
Végtelen szeretettel és soha el
nem múló fájdalommal
emlékezünk február 19-én a
drága jó édesanyára, TÓTH
ILONÁRA halálának hatodik
évfordulóján. Emlékét őrzi két
lánya, két veje, négy unokája:
Imre, Andrea, Jenő, Mihály és
két dédunokája: Dávid és
Fruzsina. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Nyugodjon békében! (1/1277)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Örök szeretetben feloldódó
fájdalommal emlékeznek  a
szeretett édesanyára, nagy-
mamára, rokonra, ismerősre,
GÁLL EMMÁRA halálának 10.
évfordulója alkalmával lányai,
Ildikó és Gyöngyi, unokája,
Sanyika, veje, Kálmán és
mindazok, akik ismerték és
szerették. Nyugodjék béké-
ben! (-I)

Fájó szívvel emlékezünk
február 19-én a drága jó férjre,
gondos édesapára, KONCZ
JENŐRE halálának 3.
évfordulóján.
Elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben
él, és örökké ott marad.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(1301-I)

„Mi porból lőn egykor,
Újra porba tér,
Minden elhal, elmúlik,
Egykor véget ér!”
Szívünk örök fájdalmával
emlékezünk február 19-én a
harcói születésű ifj. KATONA
PÉTERRE halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Felesége, két leánya, vejei és
három unokája. (14/1290)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 19-én a marosszent-
györgyi BÓNI FERENCRE
halálának 5. évfordulóján. 
A virág ha el is hervad pár nap
alatt, szép emléked
szívünkben örökre meg-
marad.
Emlékét őrzik szerettei.
(16/1331-I)

„A halál olyan súlyos
veszteség, hogy valójában
sohasem lehet feldolgozni. Az
emléke elhalványulhat a
szeretett személynek, de a
hiánya mindig megmarad.”
Szomorú szívvel emlékezünk
február 19-én MÁRTON ÁRON
CSABÁRA halálának első
évfordulóján. Szép emlékét
szívükbe zárva őrzik: szerető
felesége, két gyermeke,
édesanyja, anyósa. (22/1339)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya, a
göcsi születésű 

RÁDULY KATALIN 
szül. Pécsi 

életének 73. évében hirtelen el-
hunyt. Örök nyugalomra helyez-
zük február 19-én 13 órakor a
göcsi temetőbe. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

Férje, Gyula és fia, Gyuszi.
(18//1333-I)

Most elengedlek, menj utadra

végleg. Nem maradhatsz, tudom,

ez az út örök. Szeretet, féltés, fáj-

dalom, öröm, mindezt tőled ta-

nultam, most megköszönöm. Te

leszel a mérce és a térkép, hogy

hazataláljon, hogyha tévelyeg a

szeretet, a hit és a reménység.

Édes jó anyukám, isten veled!

Megtört szívvel tudatom, hogy

drága jó édesanyám, a göcsi szü-

letésű 

RÁDULY KATALIN 

szül. Pécsi 

életének 73. évében február 16-

án  hirtelen elhunyt. Örök nyuga-

lomra helyezzük február 19-én 13

órakor a göcsi temetőbe. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! 

Lánya, Katica és férje. 

(18/1333-I)

Hirtelen mentél el, köszönni sem

tudtál, örökre lecsuktad csillag

szemed, vigyázunk az álmodra…

Te csak aludjál, drága jó mami-

kám, isten veled!

Fájó szívvel búcsúzom a göcsi

születésű 

RÁDULY KATALINTÓL 

szül. Pécsi.

Örök nyugalomra helyezzük feb-

ruár 19-én 13 órakor a göcsi te-

metőbe. Emléked legyen áldott,

nyugalmad csendes! 

Egyetlen unokád, Pici 

és családja. (18/1333-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
apa, dédnagyapa, apatárs, szom-
széd, a csibai születésű 

id. SZABÓ SÁNDOR 
életének 79. évében rövid szen-
vedés után elhunyt. Drága halot-
tunk temetése február 20-án,
szerdán 15 órakor lesz a maros-
szentgyörgyi temetőben, római
katolikus szertartás szerint. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (20/1336-I)

„És adok nektek új szívet és új
lelket adok belétek…”
(Ez. 36:26)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, anyós, nagynéni, jó
szomszéd és hű barát, 

özv. KOVÁCS ZOLTÁNNÉ 
szül. TAKÁCS ÉVA 

életének 80. évében visszaadta a
lelkét Teremtőjének. Búcsúzta-
tása  2019. február 19-én, kedden
10 órakor lesz a református te-
metőben, temetése pedig Nagy-
enyeden 13 órakor. 

Emlékét őrzi Laci és Baba 
családjukkal. (15/1330-I)

Köszönjük, hogy éltél, és minket
szerettél, nem haltál meg, csak
álmodni mentél. Szívünkben itt él
emléked örökre. Ha látni aka-
runk, felnézünk az égre, a csilla-
gok közt utazni tovább, ott várj
ránk, ha időnk lejárt.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagy- és dédtata,

VONIGA ÖDÖN 
a néhai Gyermekek Háza

karbantartója 
2019. február 17-én visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halot-
tunk földi maradványait 2019.
február 20-án, szerdán 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
nyárádszentbenedeki református
temetőben.  Nyugodjon békében! 

A gyászoló család. (3/1344-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Szabó Magdinak és
családjának szeretett FÉRJE
elhunyta alkalmából. A Nárcisz
utcai 8B tömbházbeli
lakótársai. (12/1327)

A Sapientia EMTE
Marosvásárhelyi Karának
munkaközössége őszinte
részvétét fejezi ki Kovács
Katalin kolléganőnknek
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A Sapientia
EMTE munkaközössége. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Az Alita: A harc angyala című
látványos cyberpunk akció-
mozi érdekelte a legjobban az
amerikai nézőket a hétvégén.

A Variety.com beszámolója sze-
rint a Robert Rodrigez rendezésé-
ben, James Cameron és Jon Landau
produceri közreműködésével szüle-
tett mangaadaptáció, amelynek
költségvetése 170 millió dollár volt,
premierhétvégéjén 27,8 millió dol-
lárt keresett az észak-amerikai mo-
zikban. A produkció, amelynek
főszerepeit Rosa Salazar, Christoph
Waltz, Jennifer Connelly, Mahers-

hala Ali és Michelle Rodriguez ala-
kítja, a nemzetközi piacon is bemu-
tatkozott a hétvégén, ott eddig 32
millió dollárért váltottak rá jegyet a
nézők. A kasszasikerlista második
helyét a Lego-kaland 2. foglalta el
21,2 millió dolláros jegyeladással, a
harmadik pedig az Isn’t It Romantic
című vígjáték lett 14,1 millió dol-
lárral. 

A toplistán a What Men Want
című film 10,9 millió dollárral a ne-
gyedik, a Boldog halálnapot! 2.
pedig 9,8 millió dollárral az ötödik
lett. (MTI)

Az Alita érdekelte az amerikai
nézőket a hétvégén

Forrás: 20th Century Fox

Kirándul 
a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kö-
vesdombi részlege által működte-
tett Nagyinet program résztvevői
számára első alkalommal szer-
veznek március 29–31. között há-
romnapos külföldi kirándulást.
Az úti cél Gyula. A programban a
gyulai Almássy-kastély Látogató-
központ, a toronykilátó, a vár
megtekintése, a kastélyfürdő, a
százéves cukrászda és a Világóra
meglátogatása szerepel. Jelent-
kezni, tájékozódni Illyés Claudia
könyvtárosnál lehet a köves-
dombi könyvtárban, illetve a
0748-741-507-es telefonszámon.



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-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)
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)
BÚTORT RESTAURÁLÓ MAGÁNCÉG ASZTALOST és POLITÚROZÓT alkalmaz. Érdeklődni a
0722-786-111-es telefonszámon. (20925-I)
CUKRÁSZATHOZ ÉRTŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (7/1093-I)
KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely-Neuzer Kft.) jó kézügyességű és mű-
szaki beállítottságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806
vagy e-mail: info@neuzer.ro (20941-I)
KERÉKPÁR-FORGALMAZÓ CÉG (Marosvásárhely-Neuzer Kft.) KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍ-
TŐT keres. Követelmények: jó kommunikációs készség, B kategóriás jogosítvány, magyar és román nyelv
ismerete. Tel. 0265/261-806 vagy e-mail: info@neuzer.ro (20941-I)
A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT al-
kalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villany-
szerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György
utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. To-
vábbi információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63316-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.)
KFT. MUNKÁST alkalmaz faanyagraktárba. Tel. 0721-458-860. (sz.)
A PETRY CÉG CONTROLLER/PÉNZÜGYES MUNKATÁRSAT keres. Feladatok: stratégiai terve-
zésben való részvétel, operatív tervezés támogatása; rendszeres havi, féléves és éves beszámolók készítése
és felügyelete; adatgyűjtésben és elemzésben való részvétel; teljesítménybeszámolók készítése és kiérté-
kelése; költséghely elemzése és kiértékelése; nyereségesség és hatékonyság vizsgálata és potenciálok be-
mutatása; részvétel a vezetői információs rendszerhez szükséges controlling adatok előállításában;
cashflow-tervezés. Elvárások/előnyök: felsőfokú végzettség, számítógépes ismeretek, OFFICE haladó
szinten való kezelése; előnyt jelent a SAGA- vagy valamilyen ERP-rendszer ismerete; gyártásban és/vagy
kereskedelemben való pénzügyi kontrollerként szerzett tapasztalat előnyt jelent; jó kommunikációs kész-
ség; proaktív szemléletmód, pontos munkavégzés, strukturált gondolkodásmód, jó együttműködési kész-
ség, rugalmasság. Fényképes önéletrajzát a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk. (sz.)
SEGÉDMUNKÁST alkalmazok LAKATOSSZAKMÁBA. Nyugdíjas is lehet. Tel. 0744-966-747. (-I)
Az ÁKOSFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET vezetőtanácsa a 2005/1-es törvény alapján össze-
hívja a RENDES KÖZGYŰLÉST március 7-én 11 órára a szövetkezet székhelyére. A napirend az intéz-
mény székhelyén van kifüggesztve. (21006-I)
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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, mert 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.)

MONICA gyógyító és javasasszony, az ország egyik leghatékonyabb,  nemzetközileg is
ismert, a legtöbb megoldott esettel rendelkező jövendőmondója Marosvásárhelyen
van, a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel segít a hozzá
fordulókon. 
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis,
depresszió esetén, kibékíti a szétvált családtagokat, cégeket ment meg a csődtől, sikert
visz a házhoz, nyereségessé teszi  a vállalkozást, boldogságot, lelki nyugalmat visz az
ezt kérők életébe, megmagyarázhatatlan fájdalmak esetén segít stb. 
Köszönetnyilvánítások:
Elena Dicsőből köszöni Monica asszonynak, hogy ismét együtt lehet kedvesével;
Kovács Maros megyéből hálás neki, mert ismét sikeres  a vállalkozása, és együtt van a
feleségével; Melinda Nyárádszeredából köszöni, hogy Monica asszony segítségével
álláshoz jutott és kigyógyult a depresszióból; Rozália és Kelemen hálásak, mert fiuk kigyógyult az alkoholizmusból, és élete
rendbe jött; Carol Régenből köszöni, hogy megszabadult a kötésektől, és a szeretett nővel lehet; Nicoll megszabadult az
átoktól, és újra együtt van a családjával.
Monica javasasszonyt hívja bizalommal a 0760-534-103-as telefonszámon. (Fizetett hirdetés: mp.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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 - 0758-047-604
• 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.

Közpénzügyi Minisztérium
Kommunikációs, közkapcsolati, média és átláthatósági szolgálat

A pénzügyminisztérium három új  kincstárjegyet bocsát ki 
a lakosság számára

A Közpénzügyi Minisztérium február 4-étől kincstárjegyeket bocsátott ki a lakosság számára,  2, 3 és 5 éves
lejárattal, évi 4, 4,5, illetve 5% kamattal. Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Postavállalat Rt. postahivatalaiban
lehet megvásárolni, a következőképpen:
– 2019. február 4–22. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. február 4 –21. között a Román Posta városi postahivatalaiban, február 20-ig pedig a vidéki postahivataloknál.
A kincstárjegyeket azok a fizikai személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában betöltötték a 18.
életévüket.  A befektetendő összeg bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy erre
vonatkozó kérvény benyújtásával. A jegyzés időtartama után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet
semmisnek nyilvánítani. 
Egy kincstárjegy nominális értéke 1 lej, a kamatot évente adják hozzá, a prospektusban előírt időpontokban fizetik
ki.  
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti meg, akik  igazolják örökösi
minőségüket.
A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán kibocsátják. Minden hónapban a jegyzés
három hétig tart. A visszavásárlás határideje az érdeklődés függvényében  változhat. 
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a www.mfinante.gov.ro (Tezaur menüpont),
www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro honlapokon
teszik közzé.



12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________ KÖZLEMÉNY – REKLÁM_________________________________________ 2019. február 19., kedd


