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Marosvásárhelyről érkezett
az első szállítmány

Megnyitották a kerelőszentpáli regionális szemétlerakót

Udvarok,
kertek víz alatt

A megyeszékhelyhez közelebb eső
Maros menti települések polgármestereinél, illetve egy Nyárád menti település elöljárójánál érdeklődtünk a
jégzajlás és az esőzés okozta károkról.

____________4.
Per és ima

Ma tartják az első tárgyalást a megyei
törvényszék közigazgatási és adóügyi
részlegén abban a perben, amelyet az
Unirea középiskolába járó román diákok szülei indítottak a megyei tanfelügyelőség ellen, amiért engedélyezte
a diákok átcsoportosítását.

____________4.
A Caritas-projekt
kiértékelője

A marosvásárhelyi Business Szálló
konferenciatermében került sor annak
a 21 hónapos projektnek a zárókonferenciájára, amelyet a Gyulafehérvári
Caritas három megye 21 önkormányzatával, illetve gyermekvédelmi igazgatóságainak bevonásával valósított
meg.

Tegnap reggel megnyitották a kerelőszentpáli regionális hulladéklerakó állomást. Amint korábban megírtuk, ez az első
lépés az integrált rendszer kiépítésében, hátravan még a versenytárgyalás meghirdetése a telepen levő mechanikai-biológiai szelektálórészleg működtetésre, a székelykakasdi
válogató-, átrakó- és komposztálóállomás működtetésére, illetve a megye hét övezetében megszervezendő szemétbegyűjtési és -szállítási szolgáltatásra.

Vajda György

Fotó: Vajda György

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke elmondta, ez az első lépés
a teljes rendszer működtetésében.
„Remélem, hogy az Iridex céggel a továbbiakban is olyan jó lesz az
együttműködésünk, mint eddig volt – mondta, majd köszönetet mondott
a megyei önkormányzatnál dolgozó munkatársainak, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy végre megnyíljon a telep. Hozzátette: a korábbi kormány a
2013-ban megjelent 31-es rendelettel újabb adóterhet rótt a lakosságra,
ugyanis tonnánként 80 lejt kell kifizetnie a környezetvédelmi alapba a
szemétlerakót működtető cégnek. A tanács vezetése a kormányhoz fordult,
(Folytatás a 4. oldalon)

AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!

Január 16. és március 15. között minden nyugdíjas ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk a műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– nyugdíjasok számára közellátó szemüvegre
– műanyag American Standard (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:
0 ± 6 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

Január 16. és március 15. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– műanyag American Standard HMC (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:
0 ± 6,0 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Marosvásárhely:
– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939
Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282
A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323

____________5.
Indul a LEADERprogram

Mezőpanit az a község, ahol új polgármester, új lelkész és új iskolaigazgató
irányítja a három legfontosabb intézményt. Az idei esztendő községre vonatkozó terveit Bodó Előd-Barna
polgármester vázolta fel.

____________6.

Képes képtelenségek

Mózes Edith
Bukarestbe mentek tüntetni a kolozsvári egyetemisták,
román nemzeti zászlókkal felfegyverkezve, közben üzentek
a szociáldemokrata pártelnöknek is, a „korrupt politikusok igazságszolgáltatással szembeni védelmét szolgáló
rendeletek egyik legfőbb haszonélvezőjének”.
Képtelen és paradox képsorok voltak, hiszen az egyetemisták vasúti ingyenutaztatása egyike volt a Grindeanukormány első intézkedéseinek, vagyis a kolozsvári diákok
ingyen utaztak a fővárosba azért, hogy az ingyenutazást
biztosító kormány ellen tüntessenek.
De nem ez az egyetlen groteszk dolog ebben az országban, ahol lassan mindenki tüntet: egyesek a kormány
ellen, mások az államfő mellett, megint mások a kisebbségek ellen.
A Cotroceni-palota előtt tüntetők Klaus Johannis lemondását követelik, hazaárulónak és a kormányellenes tiltakozási hullám erkölcsi felelősének nevezik.
A Victoria-palota előttiek pedig az elnököt éltetik és a
kormány lemondását követelik még azután is, hogy a kabinet vasárnap visszavonta a Btk.-t módosító sürgősségi
kormányrendeletet, ami miatt egy héttel ezelőtt utcára vonultak. És amelyik, tegyük hozzá, első intézkedésként eltörölt százkét illetéket, megemelte a fizetéseket, és törölte
bizonyos nyugdíjkategóriák adózási kötelezettségét.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 38 perckor,
lenyugszik
17 óra 34 perckor.
Az év 38. napja,
hátravan 327 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma TÓDOR és RÓMEÓ,
holnap ARANKA napja.
ARANKA: az arany szó kicsinyítése, amely minden nyelvben
előfordul keresztnévként és vezetéknévként egyaránt. Mások
szerint az Aurélia kicsinyítése.

Változó égbolt,
elszórtan eső
Hőmérséklet:
max. 60C
min. 10C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. február 6.

1 EUR

4,5095

100 HUF

1,4594

1 USD

1 g ARANY

4,1994
165,0865

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

Megyei hírek

Kerekes Károly fogadóórája

Az Erdélyi Magyar Baloldal felkérésére Kerekes Károly fogadóórát tart február 9-én, csütörtökön 10 órai kezdettel a
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyen (I. emelet, RMDSZ-gyűlésterem).

Tedi, a biztonság iskolája

Az idei tanévben is folytatódik a rendőrség Tedi, a biztonság iskolája nevű, a fiatalkori bűnözés ellen indított projektje. A projekt első osztályosokat céloz, akiket az
esetleges veszélyekre figyelmeztetnek. Maros megyében
26 iskola 38 osztálya, közel 900 diák vesz részt a projektben. A gyermekek a témához kapcsolódó kifestőskönyveket, szülőknek szóló szórólapokat kapnak, és a rendőrség
által szervezett felvilágosító tevékenységeken vesznek
részt. Bővebb tájékoztatás a www.scoalatedi.ro honlapon.

Eperjesi Noémi egyéni tárlata

Fiatal képzőművész mutatkozik be a marosvásárhelyi Bernády Ház következő kiállításán. Ez lesz Eperjesi Noémi
grafikus, festő első egyéni tárlata Vásárhelyen. Grafikai alkotásaiból csoportos kiállításon már láthatott néhányat a
helyi közönség, könyvillusztrációi is ismertek. A február 9én, csütörtökön délután 5 órakor kezdődő rendezvényen
grafikai lapjaiból és festményeiből mutat be válogatást a
marosvásárhelyivé lett rajztanárnő. A megnyitó költő vendégei, Markó Béla és Demény Péter verseikből olvasnak
fel, a művészt és képeit Nagy Miklós Kund méltatja.

Sebestyén Péter könyvbemutatója

Február 15-én, szerdán 18.30-kor a Deus Providebit Ház
nagytermében bemutatják Sebestyén Péter Ezüstbeszéd
című jubileumi kötetét. A szerzővel Oláh Dénes beszélget.
A kötet a helyszínen megvásárolható.

Kamarazeneest a Kultúrpalotában

Ma este 7 órakor kamarazeneestre várják a klasszikus
zene kedvelőit a Kultúrpalota kistermébe. Fellép a Transylvanian Wind Ensemble. Az együttes tagjai: Sántha Éva –
fuvola, Ferencz János – oboa, Kelemen Antal – klarinét,
Radu Gavril – kürt, Ciprian Bonta – fagott. Műsoron: J.
Haydn-, F. Danzi-, Farkas Ferenc-, S. Joplin-, Julio Sandero-művek.

A Papírrepülők a Levél utcában

A Papírrepülők című előadásra várják a nagyérdeműt február 9-én, csütörtökön 19 órakor a marosvásárhelyi Levél
utcai Stúdió 2-be. Rendező: Sebestyén Aba.

Traktorbaleset

Vasárnapra virradó éjszaka 2 órakor Marosszentannára,
egy traktor alá esett férfi megmentéséhez riasztották a megyei katasztrófaelhárító felügyelőséget. A marosvásárhelyi
tűzoltók, illetve a felügyelőség operatív csoportjai a sűrű
ködben több úton indultak a bajba jutott férfit megkeresni,
a baleset bejelentője ugyanis nem adott pontos tájékoztatást hollétét illetően. Az illetőt végül egy esztena mellett találták meg. Kiszabadítása után a rohammentőszolgálathoz szállították.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Pályázattal a szakoktatásért

Korszerű tanműhelyek két vidéki középiskolában

Korszerű tanműhelyek felszerelésére nyert támogatást a Bethlen Gábor Alaptól a nyárádszeredai és az erdőszentgyörgyi
középiskola. Ezáltal azon szakosztályok számára biztosítanak
korszerű gyakorlatozási lehetőségeket, amelyek a legnépszerűbbek a környékbeli diákok
körében.

Menyhárt Borbála
A nyárádszeredai Bocskai István
Elméleti Líceum igazgatója, Fülöp
László lapunk érdeklődésére elmondta, a Bethlen Gábor Alapnál két
pályázattal összesen 35 millió forintot
nyertek, ebből a középiskola udvarán
építenek egy korszerű autószerelő tanműhelyt, illetve két szaktantermet szerelnek fel. Az intézmény vezetője
kifejtette, eddig a gyakorlati képzés
egy hiányos felszereltségű kis műhelyben folyt, amit a helyi önkormányzat bocsátott a rendelkezésükre.
Viszont ahhoz, hogy jól felkészült
szakembereket tudjanak képezni, akik
meg tudják állni a helyüket a piacon,
nagy szükség van egy, a mai követelményeknek megfelelő, jól felszerelt
műhelyre.
A tanintézet a nyárádszeredai önkormányzattal közösen pályázott, a
pénz rendelkezésre áll, a terv elkészült, jelenleg az engedélyeztetési folyamat zajlik. Az igazgató reméli,
hogy tavasszal nekifoghatnak az építkezésnek, és ha minden a terv szerint
halad, ősszel már az új műhelyben sajátíthatják el a szakmát az autószerelőnek tanuló fiatalok. A projekt szerint
a líceum udvarára egy hárombeállásos, jól felszerelt műhelyt építenek,
ahol a futószög beállítására, a nagy
emelővel való munkára, a fékberendezés ellenőrzésére alkalmas kellékek is
elérhetőek lesznek. Szintén a pályázat
részeként egy 25 számítógépes termet

Az erdőszentgyörgyi líceum

Fotó: Nagy Tibor (archív)

alakítanak ki, és a kereskedelmi osztály számára is felszerelnek egy szakkabinetet. Olyan kellékeket is
vásárolnak majd, amivel leendő munkájuk során találkozhatnak a végzősök,
korszerű
kasszagépet,
vonalkódolvasót, címkézőgépeket.
Fülöp László hangsúlyozta, az autószerelő-képzés több mint tíz éve működik a nyárádmenti kisvárosban, és
az évek során felmerült az ötlet, hogy
alternatívaként új szakot is kellene kínálni a környékbeli diákoknak. Az
elektromechanika irányába próbáltak
nyitni, ám nem volt érdeklődés iránta,
ezért az autószerelő és a kereskedelmi
osztályra fókuszálnak. Az igazgató
hozzátette, az autószerelő szakos diákjaik a szakmai gyakorlat egy részét a
szakcégeknél végzik, és a tapasztalat
azt mutatja, hogy a fiataloknak a tanulmányaik elvégzése után sikerül a
szakmában elhelyezkedniük.
Népszerű a faipari képzés
Míg Nyárádszeredában az autószerelő-képzésre fektetik a hangsúlyt, az
erdőszentgyörgyi líceumban a faipari
képzést próbálják erősíteni. A Küküllő
menti kisvárosban a helyi Bodor Péter
Művelődési Egyesület pályázott sikeresen a Bethlen Gábor Alapnál, és
ennek köszönhetően alig másfél hó-

nappal ezelőtt korszerű asztalosműhelyt szereltek fel a líceumban. Kovrig
Magdolna, az egyesület elnöke lapunknak elmondta, 600 ezer forintot
kaptak erre a célra, ebből a famegmunkálásban használatos korszerű gépeket, szerszámokat vásároltak.
Erdőszentgyörgyön hagyománya van
ennek a szakmának, és jelenleg is működik egy fafeldolgozó üzem, ahol a
szakmai gyakorlatot végzik a diákok,
és amely elhelyezkedési lehetőséget
kínálhat majd a jól képzett fiatalok
számára.
Az egyesületnek nem ez az első
ilyen jellegű kezdeményezése, évek
óta támogatják a magyar nyelvű szakoktatást. Korábban egy szépségápolóműhelyt szereltek fel a szakmát tanuló
fiatalok számára, valamint egy felszolgálótermet a szükséges kellékekkel,
amit a közélelmezés szak diákjai használnak. Kovrig Magdolna megjegyezte, sajnos a legutóbb kapott
összeg nem volt nagy, ezért a középiskola igazgatójával egyeztetve ismét
pályázni szeretnének egy újabb asztalosműhely felszerelésére, ugyanis
amennyiben növekszik az osztályok
száma, gondot jelent majd úgy beosztani a gyakorlati órákat, hogy minden
diák hozzáférhessen az eszközökhöz.

vezve, de ahogy lenni szokott, újabbakat kell beütemezni. Marosvásárhelyen március 5., 10. és 11-én
lesznek előadások, ezekre most kell
jegyet váltani, amíg el nem fogynak.
Kérdésünkre, hogy a repertoárból
melyik jelenettel hódították meg leginkább a közönséget, Puskás Győző

elmondta, hogy mindenikkel, hiszen
már az első jelenetnél „robban” a közönség, sőt az is előfordul, hogy a replikákat megjegyzik, s személyes
találkozások alkalmával idézik. Ez azt
jelenti, hogy nemcsak pillanatnyilag,
hanem tartósan „hat” a humoros szöveg.

Ha betéved, nem téved! – 50. előadás

Mezey Sarolta
Máshol a szilveszteri kabarék emléke február elejére megkopik. Nálunk
viszont hónapokig nagy keletje van a
klasszikus kabarét műsorra tűző Hahota színtársulat előadásainak. Egy
hónap és egy hét telt el szilveszter óta,
s mára az 50. előadáshoz érkeztek,
amit Kézdivásárhelyen a Vigadóban
mutatnak be. Ez azt jelenti, hogy január folyamán több olyan nap volt,
amikor két előadást kellett beütemezni
a nagy érdeklődés miatt. Bárhol hirdették kabaréjukat – Gyergyószentmiklóson,
Sepsiszentgyörgyön,
Udvarhelyen, Székelykeresztúron –
mindenhol elkeltek a jegyek. Marosvásárhelyről nem is beszélve, ahol
eddig 18 telt házas előadásuk volt.
Puskás Győző, a társulat vezető színésze elmondta: az idei előadásnak,
akárcsak az elmúlt években, nagy sikere van, a jegyek februárra is mind
elkeltek. S minden településre, ahol
megfordultak, visszavárják őket.
Egyelőre 78 előadás van beter-

1917 a történelemben

A száz évvel ezelőtti – a történelem alakulására hatással
bíró – események közül mutat be és elemez néhányat a Korunk februári lapszáma.
Ebben az évben tört ki Oroszországban a forradalmi eseménysor, 1917-ben lépett be az USA az I. világháborúba,
de szintén 1917-ben fogalmazódik meg a délszláv egység
első hivatalos manifesztuma, a korfui nyilatkozat. Ugyanebben az évben kerül sor az otrantói csatára, valamint a ca-

porettói áttörésre. Ekkor alakul újjá az Erdélyi Szövetség,
amely kidolgozza Erdély újjáalkotásának magyar tervét,
míg Románia előtérbe kerül az osztrák–magyar vezérkar
stratégiai tervezésében. 1917-ben Magyarországon megbukik a második Tisza-kormány, a volt miniszterelnök a
„sem kormányon, sem ellenzékben” szituáció rabjává
válik.
E történések köré épül a februári Korunk-súlypont az
egyes témák jól ismert szakértőinek tanulmányai révén.
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Ugyanannyi marad a külhoni magyarság
oktatási-nevelési támogatása

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta: a Szülőföldön magyarul
pályázat célja a magyar nyelvű oktatás
és nevelés támogatása, és összege újra
22 400 forintnak felel meg az adott ország valutájában, egy költségvetési módosító indítványnak köszönhetően.
Potápi Árpád János emlékeztetett
arra, hogy a támogatás összege a költségvetési zárolások miatt az elmúlt két
évben 17 200 forint volt fejenként.
Közlése szerint 2016-ban mintegy
240 ezer pályázat érkezett be 4,1 milliárd forint értékben. Jelezte: mintegy
1600 csángó magyar gyermek is részt

vesz a programban. Ismertetése szerint
támogatásra jogosultak azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2016/2017-es tanévtől magyar nyelvű nevelésben vesznek
részt, valamint azok az általános és középiskolás tanulók, akik az 1998. augusztus 31-ét követő időszakban
születtek, akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják.
Egyedi elbírálással támogatást kaphatnak, akik fakultatív magyar nyelvű
oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem megoldható a magyar
oktatás.
Igénylési feltétel, hogy az érintettek a
megfelelően kitöltött adatlapot eljuttassák a régiók szervezeteihez, Erdélyben a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez (RMPSZ), Felvidéken a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéhez, Vajdaságban a Concordia Mi-

noritatis Hungariae irodákhoz, Kárpátalján a KMKSZ Jótékonysági Alapítványhoz. Emellett szükséges még: érvényes
személyazonosító okirat fénymásolata,
iskola-, óvodalátogatási igazolás eredeti
példánya, a moldvai magyarok magyar
nyelvű oktatásban való részvétele esetében iskolalátogatást igazoló irat, vagy az
RMPSZ által kiállított igazolás.
A kiosztott háttéranyag szerint a hallgatói támogatás összege 2800 forint, s az
a nappali tagozatos hallgató jogosult rá,
aki Romániában működő felsőoktatási
intézményben alap- vagy magiszteri tanulmányait egészen vagy részben magyar nyelven folytatja. Kérdésre
elmondta: törvényben meghatározott
összegről van szó, módosítás lenne szükséges emeléséhez.
Az egyszeri támogatások egy adott
tanévre szólnak. A pályázatok utolsó
postára adásának dátuma: március 17.
(MTI)

A képviselőház plénuma idén az elmúlt évhez képest 17,9%-kal kisebb,
245.617.000 lejes költségvetést hagyott
jóvá. 221 képviselő támogatta, 19 honatya ellenezte az erről szóló tervezetet.
Mircea Drăghici alsóházi kvesztor szerint a legnagyobb tételt, 222.615.000 lejt,
folyó kiadásokra különítettek el. Ebből
az összegből 177.320.000 lejt szánnak a
személyi
jellegű
ráfordításokra,
44.035.000 lejt a javakkal és szolgáltatásokkal
kapcsolatos
kiadásokra,
1.260.000 lejt pedig a különféle hozzá-

járulásokra, tagsági díjakra különítettek
el. Tőkeköltségekre 11.494.000 lejt szánnak. A szenátus 121.576.000 lejből gazdálkodhat 2017-ben. Ebből 115.829.000
lejt tesznek ki a folyó kiadások, amiből
93.594.000 lejt a személyi jellegű költségekre, 17.241.000 lejt a javakkal és
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokra, hozzávetőlegesen 985.000 lejt
pedig egyéb költségekre különítettek el.
Tőkeköltségekre 5.747.000 lejt fordítanak.
Doina Federovici szenátusi kvesztor

hangsúlyozta, a személyi jellegű költségek magukba foglalják a bérköltségeket,
a szenátori irodákban alkalmazott személyzet fizetését, az irodák fenntartási
költségeit, illetve a szenátorok belföldi
és külföldi kiszállásaival járó napidíjat
is.
A javakra és szolgáltatásokra szánt
költségek a szenátus székhelyének fenntartásával járó kiadásokat, illetve a honatyák hazai és külföldi kiszállásainak úti
költségeit
foglalják
magukban.
(Agerpres)

A kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) több politikusa
is idegen hatalmak manipulációját
sejti és sejteti amögött, hogy Romániában a korrupciós bűncselekmények
besorolását
enyhítő
Btk.-módosítás hatálytalanítása
után is folytatódtak országszerte a
hat napja kezdődött kormányellenes tüntetések.

mazottait, hogy tüntessenek. Újságírók
kérdésére, hogy egyetért-e Ţuţuianu kezdeményezésével, Liviu Dragnea, a PSD
elnöke úgy vélekedett, hogy nincs szükség hivatalos vizsgálatra. A pártelnök viszont maga is következetesen úgy
nyilatkozott, a kormány ellen tüntető –
többségükben jóhiszemű – emberek félretájékoztatás áldozatai, és „még csak az
sem biztos, hogy a manipuláció belföldi
eredetű”.
Szombaton, amikor a PSD elnöke először adta jelét annak, hogy a vitatott kormányrendelet eltörlésével próbálnák
lecsillapítani a tüntetőket, Dragnea arra
hivatkozott, hogy a választásokon győztes párt hívei is tüntetni akarnak, mert
mélységesen elítélik a Romániában kibontakozott, „Soros által inspirált” megmozdulásokat.
Gabriela Firea, Bukarest szociáldemokrata polgármestere is, miután – az ellenzéki média szerint éppen az ő
felhívására – ellentüntetők kezdtek gyülekezni az elnöki hivatalnál, drámai
hangú közleményben figyelmeztette az

utcán lévőket a provokációk és erőszakos cselekmények veszélyére. „Remélem, hogy sikerül megőrizni az ország
területi épségét és békéjét egy olyan időszakban, amikor a régióban és a nagyvilágban ártatlan polgárok esnek az
erőszak áldozatául” – fogalmazott felhívásában a főpolgármester.
Nicolae Şerban, a szenátus jogi bizottságának szociáldemokrata elnöke a külföldi befolyás bizonyítékát vélte
felfedezni abban is, hogy a „revizionista
törekvéseiről ismert” Tőkés László EPképviselő a tüntetők oldalán foglalt állást.
A kormánypárthoz közel álló Antena3 és România TV hírtelevíziók műsorvezetői és vendégei rendszeresen
„aggasztónak” nevezik azt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök után állításuk
szerint Donald Trump amerikai elnök is
Magyarországra készül, azt sejtetve,
hogy akár – a tüntetések által meggyengített – Románia területi épsége is veszélybe kerülhet, ha Budapestet
úgymond a nagyhatalmak közötti közvetítő rangjára emelik. (MTI)

vetségének hatalomra jutását. A CDU és
a CSU kapcsolatát a közös ügyek dominálják, és ez a közösség „olyan nagy és
erős, hogy meggyőződéssel tudunk
együtt kampányolni Angela Merkel mellett” – húzta alá Horst Seehofer, aki
egyúttal meghívta a testvérpárt vezetőjét
Bajorországba, hogy közösen vegyenek
részt kampányrendezvényeken. Angela
Merkel elmondta, hogy a következő lépés
a közös választási program megalkotása.
A munka irányításával a két pártfőtitkárt
bízták meg a hétfőn véget ért kétnapos
együttes elnökségi ülésen.
Kiemelte, hogy a testvérpártok viszonya az utóbbi hónapokban „nem volt
mindig könnyű”, és végül abban állapodtak meg, hogy ha valamiben nem tudnak
megegyezni, akkor tiszteletben tartják a
másik véleményét. Jelezte, hogy továbbra is elutasítja azt a CSU-s követelést, hogy évi 200 ezer főben korlátozzák
a befogadható menekültek létszámát.
Azzal kapcsolatban, hogy a CSU világossá tette, hogy a Bundestag-választás
után csak akkor vállal kormányzati fele-

lősséget, ha a kormányprogramba bekerül a menekült-befogadási felső határ bevezetése, Angela Merkel kérdésre
válaszolva azt mondta, hogy nem tervezi
álláspontja megváltoztatását, és egyelőre
a választás megnyerésére összpontosít.
A két pártelnököt egy új, hétfőn ismertetett felmérésről is kérdezték, amely
szerint az SPD megelőzte a CDU/CSUt, amire több mint hat éve nem volt
példa. Az Insa közvélemény-kutató intézet kutatása szerint az SPD országos választói támogatottsága 31 százalékos,
ami 4 százalékpontos emelkedés az egy
héttel ezelőttihez képest, a CDU/CSU
pedig 30 százalékon áll, ami 3 százalékpontos gyengülés.
Angela Merkel nem tért ki az erőviszonyok alakulására, csupán annyit mondott,
hogy pártja eddig is tisztelettel viszonyult
ellenfeleihez, és ez a következő választási
kampányban is így lesz. Horst Seehofer
azt mondta: a politikában eltöltött évtizedekben megtanulta, hogy nem az ellenfelekkel kell foglalkozni, hanem „saját
teljesítőképességünkkel”. (MTI)

Ismét a korábbi, 22 400 forintos
fejenkénti támogatási összeggel
hirdeti meg a nemzetpolitikai államtitkárság a külhoni magyarság
oktatási-nevelési támogatását –
jelentette be Potápi Árpád János
hétfői budapesti sajtótájékoztatón.

A parlament mindkét háza elfogadta az idei költségvetését

A PSD idegen manipulációt sejt a tüntetések mögött

Adrian Ţuţuianu, a Román Hírszerző
Szolgálatot (SRI) felügyelő parlamenti
bizottság elnöke hétfőn megerősítette:
meg akarja vizsgálni, nem sérti-e a nemzetbiztonsági törvényt az, hogy az országban működő külföldi tőkéjű
vállalatok támogatják a kormányellenes
tüntetéseket. A bizottsági elnök rámutatott: több hírforrás is beszámolt arról,
hogy egyes multik hamarabb elengedték
alkalmazottaikat a munkából, vagy éppenséggel szabadnapot adtak nekik,
hogy részt vehessenek a kormányellenes
demonstrációkon, sőt, egy prahovai
újság Ţuţuianu szerint arról írt, hogy egy
külföldi cég egyenesen kötelezte alkal-

Angela Merkel a CDU/CSU pártszövetség közös kancellárjelöltje

Ismét Angela Merkel a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és
testvérpártja, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) közös kancellárjelöltje, és a két párt együtt
küzd majd a szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás kampányában – jelentette
be hétfőn Münchenben Horst
Seehofer bajor miniszterelnök, a
CSU elnöke a két párt elnökségének
együttes ülése után Angela Merkellel tartott sajtótájékoztatóján.

Horst Seehofer hangsúlyozta, hogy a
CSU választmánya után az elnökség is
egyértelmű támogatásáról biztosította a
2005 óta hivatalban lévő kancellárt, így
együtt küzdenek majd azért, hogy a
CDU/CSU pártszövetség Németország
első számú politikai erejeként folytathassa a kormányzást, és megakadályozza
a baloldali pártok – a jelenlegi koalíciós
társ szociáldemokraták (SPD) és az ellenzéki Zöldek, illetve az SPD-től balra
álló ellenzéki Baloldal – esetleges szö-

Ország – világ
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Kigyulladt a gyergyószentmiklósi
műjégpálya tetőzete

Hétfőre virradóra kigyulladt a gyergyószentmiklósi
műjégpálya tetőszerkezete – jelentette az Agerpres
hírügynökség. Alina Ciobotariu, a Hargita megyei katasztrófavédelem szóvivője szerint a tűz csak a tetőszerkezet mintegy tíz négyzetméterére terjedt ki.
Ezen a felületen megsemmisült az üvegszálból és
azbesztből készült tetőzet, a hőszigetelés, és elégtek
az elektromos vezetékek. A mintegy két órán át tartó
oltásban két gyergyószentmiklósi tűzoltóegység, valamint a gyergyószárhegyi önkéntesek vettek részt.
A tűzoltóság megállapította: egy villanyvezeték hibája
okozta a tüzet. A kárt százezer lejre becsülik. (MTI)

Egyre több gépkocsit íratnak
forgalomba

Az Agerpres hírügynökség közlése szerint az Országos Statisztikai Intézet adataiból kitűnik, hogy 2016
utolsó negyedévében 101.475 személygépkocsit helyeztek forgalomba, ez 19,4%-kal több, mint 2015
azonos időszakában. A legnagyobb növekedést a robogóknál és a motorkerékpároknál regisztrálták, a
legnagyobb csökkenést az autóbuszoknál.

Illegális határátlépés

Négy afgán és egy indiai állampolgárt – köztük egy 5
éves gyermeket –, akik korábban menedéket kértek
Romániában, értek tetten a zsombolyai határőrök,
amikor megpróbálták illegálisan elhagyni az országot. Az öt külföldi állampolgárt vasárnap kapták el a
szerb határ közelében, és kihallgatásra vitték a határrendészet zsombolyai székházába. A határátlépők
azt nyilatkozták, hogy valamely nyugat-európai országba szerettek volna eljutni. Ellenük illegális határátlépésre tett kísérlet miatt indult eljárás, a
határrendészek átadták őket a menekültügyi hatóságnak. (Mediafax)

Jelentős esőzésekre kell
számítani

A meteorológusok tájékoztatása szerint ma 2 órától
9-én 6 óráig komoly esőzésekre lehet számítani az
ország egész területén. A csapadék mennyisége helyenként meghaladhatja a 15-20 litert négyzetmétedombvidéken
és
hegyvidéken
renként,
négyzetméterenként 30-40 liter is hullhat, Moldva
északi részein és a hegyekben havazás várható,
egyes régiókban vastagabb hóréteg is kialakulhat. Az
ország többi részén havas esőre van kilátás, délkeleten szerdától kezdődően havazás várható.

Földrengés volt Vrancea
megyében

Az országos földtani intézet közlése szerint földrengés volt vasárnap este 20:42-kor Vrancea megyében.
A földmozgás 126,1 kilométeres mélységben történt,
Nereju településtól 1, Focşani-tól 37 kilométernyire.
Ebben a hónapban ez már az ötödik földrengés az
országban. (Agerpres)

Képes képtelenségek
(Folytatás az 1. oldalról)

Romániában ma mindenki tüntet. De nemcsak az
utcán feszülnek egymásnak az indulatok, egyesek – politikusok, „elemzők”, és sajnos, bőven akadnak közöttük
a média képviselői közül is – a közösségi oldalakon is
igencsak aktívak és perverz módon mindegyikük arra
buzdítja a számára szimpatikus tábort, hogy „ne adja
fel” addig, amíg nem bukik meg a kormány, illetve nem
buktatják meg az elnököt.
De képtelen és paradox volt az a képsor is, amikor
az egyik, úgymond a demokrácia és a hatalom visszaélései ellen tüntető azt kiabálta, hogy a nemzeti kisebbségeknek semmi keresnivalójuk a parlamentben, és ő
nem hajlandó adót fizetni azért, hogy idegeneket tartsanak el belőle. És voltak képtelen képsorok, amikor a
riporterek kérdésére nem tudták megmondani, miért
tüntetnek. „Csak.”
Amint az is furcsa volt, ahogyan az államelnök az
első este a tüntetők közé ment, és korrupt politikusokról
beszélt, miközben ő maga is sáros házügyekben, ráadásul nem bízott a manipulált „népben”, mert golyóálló
mellényt viselt a piros dzseki alatt. A hétvégi hírekben
pedig azt láthattuk, hogy miután „tájékoztatta” a nyugati világot, hogy az „én népem” az utcán tüntet, nyugodt lélekkel borozgatott egy máltai kocsmában.
Miközben a jónép ezeken a képes képtelenségeken rágódik, a botrány tovább gyűrűzik. Valakiknek nem érdeke, hogy helyreálljon a társadalmi béke és gazdasági
fejlődés.
A legszomorúbb, azon túl, hogy az emberek amúgy is
siralmas életminősége és kilátásai ilyen körülmények
között tovább romlanak, mert az országvezetés mindennel foglalkozik, csak azzal nem, amire a mandátuma
szól, az, hogy a politikai hadakozás soha nem tapasztalt
módon megosztotta az ország népét.
Remélhetőleg hamarosan véget ér a hatalmi harc, és
talán a tüntetések igazi okára is fény derül egyszer.
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Marosvásárhelyről érkezett
az első szállítmány

(Folytatás az 1. oldalról)
kérve, hogy töröljék el az adót,
vagy halasszák el bevezetését,
mivel emiatt át kell számítani a 21
évre megállapított hulladékgazdálkodási díjakat, amelyek jóval nagyobbak lesznek, és ezt is a
lakosoknak kell majd kifizetniük.
Mindeddig azonban nem kaptak
választ.
Florin Pascu, a hulladéklerakót
működtető Iridex Group Import
Kft. és a Servicii Salubritate Bucureşti Rt. menedzsere kifejtette, 15
év szakmai tapasztal áll mögöttük.
Mozgósították azokat, akiket kell,
és így betarthatták ígéretüket, beszerezték a működtetéshez szükséges engedélyeket. Közreműködnek
a környékbeli helyhatóságok képviselőivel, az itt lakókkal, hiszen
az alkalmazottakat – összesen
mintegy 30 személyt – is közülük
választják ki, majd bemutatta a
szeméttelep igazgatóját, Karácsony Erdei Lászlót, akinek szintén többéves tapasztalata van,
hiszen a Salubriserv igazgatója
volt.
Radu Spinei projektmenedzser
kifejtette, 2004 óta, több próbálkozás után hosszú és göröngyös utat
járt be az a csapat, amelynek köszönhetően eljutottak oda, hogy
végre megnyithatták a kerelőszentpáli hulladéklerakót. Még nagyon
sok a tennivaló, de fontos, hogy az
integrált hulladékgazdálkodási infrastruktúra alapját kiépítették. A
regionális hulladékgazdálkodási
terv kivitelezését 2010-ben kezd-

ték el, a beruházás összértéke 188
millió lej. A részben ebből az öszszegből épített regionális hulladéklerakó 5 millió köbméter hulladék
befogadására alkalmas, és 20 évig
szolgálja ki a megyét. Az első cellában, amelyet megnyitottak, 1,25
millió köbméter hulladékot lehet
elhelyezni. Amint ez betelik, megépül a második cella, majd a harmadik, amíg a hulladéktelep eléri
a maximális kapacitását. A lerakó
mellett a mechanikai-biológiai állomásnak, amelyet szintén ebből a
pénzből hoztak létre, célja csökkenteni a tárolandó szemét menynyiségét. Jelenleg 65.000 tonna
szemét kezelésére alkalmas, amit
két éven belül a duplájára növelhetnek. Várhatóan az év második
felében helyezik üzembe. A harmadik fontos eleme a rendszernek a
székelykakasdi válogató-, átrakóés komposztálóállomás, ahol a jórészt a megyeszékhelyről begyűjtött szemetet válogatják szét, majd
innen szállítják a megmaradt háztartási hulladékot Szentpálra. A
projekt része öt korábbi hulladéktelep (Marosvásárhely, Marosludas, Radnót, Szászrégen és
Szováta) környezetkímélő módon
történő lezárása, ugyanakkor több
mint 100.000 tárolóedényt vásároltak és osztottak ki a lakosoknak.
Ha szükség lesz rá, a rendszer üzemeltetése után a szükségletnek
megfelelően kiegészítik. Ameddig
nem ítélik oda a teljes hulladékkezelési, -szállítási szolgáltatást,
addig a hulladéktelep nem az el-

Jégzajlás okozta károk

Per és ima

várt kapacitáson működik. Egyelőre fontos volt, hogy ide elhelyezhessék a hulladékot, mert a
segesvári ökológiai szeméttelep
betelt, a megyéből nem rakhatják
le máshova a szemetet. Mi több, a
környékbeli megyékből (Fehér,
Hargita stb.) megkeresték a megyei tanácsot azzal a kéréssel,
hogy biztosítsanak tárolási lehetőséget. Ezekről az elkövetkezendő
időszakban tárgyalnak majd.
A Népújság arra volt kíváncsi,
hogy Marosvásárhely is ide szállítja-e majd a korábbi lerakó lezárása után törvénytelenül tárolt
szemetet. Radu Spinei elmondta, a
környezetvédelmi őrség helyszíni
jegyzőkönyveiben szerepel, hogy
„amint megnyitják a kerelőszentpáli regionális hulladéktelepet, ide
kell szállítani a szemetet”.
A projektmendzser hozzátette: a
szerződés alapján a működtető azt
is megígérte, hogy a szelektáló-,
tárolórendszert hatékonyabbá teszik, hogy minél kevesebb szemét
kerüljön a cellákba, és így megnöveljék a tároló élettartamát, amely,
mint említettük, egyelőre 20 évig
az unió által elvárt feltételek között
megoldja a megye több évtizedes
gondját.
A sajtótájékoztatót követően sor
került az első szállítmány lerakására. Talán jelzésértékű, hogy a Salubriserv
Rt.
munkatársai
Marosvásárhelyről hozták az első
tehergépkocsi hulladékot a kerelőszentpáli lerakóba. A továbbiakban
más településekről is érkeztek hulladékszállító járművek a lerakóhoz.

Udvarok, kertek víz alatt

Az esőzés és a felmelegedés
okozta jégzajlás számos
Maros megyei településen
okozott gondot a hét végén.
Hétfői lapszámunkban már
hírt adtunk a Maros völgyében – Dédán, Palotailván, Ratosnyán,
Galonyán
–
kialakult helyzetről. A továbbiakban a megyeszékhelyhez
közelebb eső Maros menti települések polgármestereinél,
illetve egy Nyárád menti település elöljárójánál érdeklődtünk a jégzajlás és az
esőzés okozta károkról.

Nagy Székely Ildikó

A lakosok gondatlansága miatt
Marosszentgyörgyön tegnap
délben még mintegy 12 háztáji
gazdaságban – udvarokon, kertekben – állt a víz. A legnagyobb gondok a Petki Dávid és Kútalja
utcában, illetve az Erdélyi úton
voltak – tájékoztatott Sófalvi Szabolcs polgármester.
A községgazdától megtudtuk,
hogy a magánterületeken áthaladó
két vízlevezető patakon indultak el
a jégtömbök, amelyek eltorlaszolták a házak előtti, kitakarítatlan lefolyókat. Azokon a helyeken volt a
legnagyobb gond, ahol a lakók kerítést vagy hidat építettek a lefolyóra.
A
drótkerítéseket,
betonhidakat szombaton buldoexkavátorokkal kellett eltávolítani. A
Csejd felé vezető úton és a Tófalvi
úton is kiöntött a víz, a termőföldeken, legelőkön viszont nem észleltek különösebb gondokat.
Sófalvi Szabolcs kiemelte, hogy
a kár megelőzhető lett volna, ha
mindenki kitakarítja a háza előtti
lefolyót, majd azt is hozzátette,
hogy több esetben a polgár gondatlanságának a közeli szomszéd „itta
meg a levét”, a víz ugyanis az ő udvarára folyt be.

Ma tartják az első tárgyalást a
megyei törvényszék közigazgatási
és adóügyi részlegén abban a perben, amelyet az Unirea középiskolába járó román diákok szülei
indítottak a megyei tanfelügyelőség
ellen, amiért engedélyezte a diákok
átcsoportosítását. Pontosabban azt,
hogy a Bolyai iskolába járó katolikus osztályok és a szülők döntése
alapján az Unirea magyar osztályai
is átkerüljenek a 2015 őszétől induló Római Katolikus Teológiai Líceumba.
Itt jegyezzük meg, hogy a 2008ban újraindult katolikus osztályokat, amelyeket nem engedtek be az
Erdélyi Római Katolikus Státusnak
2004-ban visszaszolgáltatott ingatlanba, kényszerűségből kellett befogadnia a Bolyai Farkas Elméleti

Nincs újabb madárinfluenzafertőzés a megyében

Jelentősebb kár nélkül
Nagyernye községben két települést, Sáromberkét és Erdőszengyelt érintette inkább a hét végén
lehullott csapadékmennyiség és az
olvadás. A hegyoldalról lezúduló
víz okozott némi gondot, de nagyobb kár nem keletkezett. A víz öt
gazdaságba folyt be, főleg olyan
helyeken, ahol a lefolyók nem voltak kitisztítva – nyilatkozta Jánosi
Ferenc polgármester, akitől azt is
megtudtuk, hogy megelőzésképpen 15 utánfutónyi jeget takarítottak el szombaton a veszélyeztetett
helyekről.
Nyárádkarácson községben nem
érkezett bejelentés a polgármesteri
hivatalhoz háztáji gazdaságokban
keletkezett kárról – tájékoztatott
Ferenczi György polgármester. A
községgazdától azt is megtudtuk,
hogy a Nyárád medre megtelt, 2025 centiméter vastagságú, 8–10
négyzetméternyi jégtömbök úsztak
rajta, de a jégzajlást a folyó két kanyarulata lelassította.
– A legelőkön néhol még áll a
víz, de kárról egyelőre nem beszélhetünk. Ez a veszély csak akkor áll

fenn, ha majd elkezdődik a vetési
időszak, és a bevetett területek kerülnek víz alá – tette hozzá a polgármester.
A Maros Megyei Katasztófavédelmi Felügyelőség, a Vízügyi
Igazgatóság, illetve a helyi illetékesek Lucian Goga prefektus irányításával vasárnap a Felső-Maros
és a Görgény völgyében kialakult
vészhelyzetek elhárításában vettek
részt. Görgényhodákon egy jéghidat törtek fel és távolítottak el. Palotailván 20 gazdasági épületet
árasztott el a víz. A görgénysóaknai
fahíd megrongálódott, így lezárták.
A két folyó völgyében kialakult
helyzet alakulását a továbbiakban
is figyelemmel kísérik – áll a prefektúra szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében.
A megyei katasztrófavédelmi
felügyelőség jelentése szerint további Maros megyei településeken
is kárt okozott a hét végi időjárás:
Désfalván egy udvart, Dicsőszentmártonban egy bekötőutat, Szászrégenben egy pincét, Sárpatakon
három udvart árasztott el a víz.
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Amint dr. Kincses Sándor, az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság Maros megyei
kirendeltségének vezetője megerősítette, február 27-éig tartanak azok
a szigorító intézkedések, amelyeket
a iaşi-i és fővárosi, a H5N8 vírustörzset igazoló laboratóriumi eredmények nyomán hoztak. 10-15
km-es körzetben ellenőrizték a magángazdaságok és szárnyasfarmok
állományát, a vadásztársaságok számára ebben az időszakban megtiltották a madárvadászatot.
Óvintézkedésekre került sor Marosszentkirályon, Náznánfalván,
Marosvásárhelyen, Mezőpanitban,
Csittszentivánon, Nyárádtőn, Malomfalván, Maroskeresztúron, Szé-

kelykakasdon, Hagymásbodonban,
Jedden, Koronkán, Lőrincfalván,
Mezőbergenyében, Székelyszálteleken, Mezőmadarason, Mezőkövesden, Mezőménesen, Mezőcsáváson,
Mezőszabadon, Galambodon, Marosszentannán, Udvarfalván, Várhegyen és Marosszentgyörgyön. A
szigorítások érintették a szárnyasok
szállítását, a vásárok, galambkiállítások megtartását is, mindazt, amivel a vírus egyik állományból a
másikba kerülhetett volna, ugyanakkor a gazdákat figyelmeztették,
hogy amint gyanúsan viselkedő,
szomorkodó szárnyasokat észlelnek
saját vagy szomszédjuk gazdaságában, azonnal értesítsék a körzeti állatorvosi ügyeletet.
Amint a szakhatóság igazgatója
hangsúlyozta, a magángazdáknál és
farmokon végzett eddigi ellenőrzések nyomán egyetlen állatállományban sem azonosítottak beteg
egyedeket, amit igencsak szerencsésnek tart. A szigorító intézkedések eredetileg egy hónapig tartottak
volna, de mivel elszórtan országosan is előfordultak fertőzések, minisztériumi szinten úgy döntöttek,
hogy a megyében csak február 27étől engedélyezik a szárnyasok
mozgását. Ennek feltétele az, hogy
a jelenlegi helyzet fennmaradjon.

Cătălin Predoiu liberális képviselő tegnap felolvasta a parlament
plénumában a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) által kezdeményezett A Grindeanu-kabinet
– a nemzettel dacoló kormány. Ne
emeljétek törvényerőre a lopást Romániában című bizalmatlansági indítványt. Eugen Tomac a Népi
Mozgalom Pártja (PMP) részéről
bejelentette: a PMP mind a 25 parlamenti képviselője támogatja az
indítványt. Az ülést vezető szociáldemokrata Gabriel Vlase azt
mondta, a képviselőház és a szenátus házbizottságai úgy döntöttek,
hogy a bizalmatlansági indítványt

szerdán tárgyalja meg a parlament
plénuma.
Az indítványban a PNL és az
USR követeli, hogy Sorin Grindeanu vállalja a felelősséget az elkövetett „hibáért”, a Btk.-t módosító
kormányrendeletért, és mondjon le
miniszterelnöki tisztségéről. A kezdeményezők szerint Romániának
hozzáértő kormányra van szüksége.
A PNL és USR képviselői szerint
„egyes bel- és külföldi bírósági
döntések betartásának leple alatt” a
háttérből Dragnea és Popescu-Tăriceanu által irányított kormány tulajdonképpen a polgárok biztonsága
és törvényes érdekei ellen vét.
(Agerpres)

Január 20-án madárinfluenza-vírust azonosítottak öt
elpusztult hattyúban, melyek
egy marosszentkirályi mesterséges tó vizében éltek. Az
eltelt időszakban egyetlen
fertőzött szárnyasról sem érkezett jelentés, a szakemberek szerint remélhetőleg a
megye szárnyasállományát az
elkövetkezőkben sem fertőzik
meg esetleges vírushordozók.

Szer Pálosy Piroska
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Líceumnak. Teljesen természetes
módon ezekre az osztályokra épült
a 2015. januári 33-as számú önkormányzati döntéssel újraalakult
Római Katolikus Teológiai Líceum,
amely a 2015–16-os tanévben költözhetett „haza” a hét éve visszakapott épület egyik mellékszárnyába.
Az unireás szülők által indított
perbe beléptek a katolikus iskolába
járó gyermekek szülei is, tájékoztatott képviselőjük, Zsigmond Imola.
Ügyüket Moldován Horváth István
ügyvéd képviseli, az első tárgyalás
ma 12 órától lesz a közigazgatási és
adóügyi részlegen. Fél 12 órától a
szülők a Keresztelő Szent János
római katolikus plébániatemplomban imádkoznak, ahova várják az
iskola ügyével szimpatizálókat is.
(bodolai)

Bizalmatlansági indítvány –
holnap tárgyalja a parlament
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Évadnyitó hangverseny
Segesváron a Gaudeamus
Alapítvány szervezésében

Hátrányos helyzetű erdélyi közösségek felzárkóztatása

A Caritas-projekt kiértékelője

A marosvásárhelyi Business Szálló
konferenciatermében került sor
annak a 21 hónapos projektnek a
zárókonferenciájára, amelyet a
Gyulafehérvári
Caritas
három
megye 21 önkormányzatával, illetve gyermekvédelmi igazgatóságainak bevonásával valósított meg.

Február 15-én évadnyitó hangverseny
helyszíne a segesvári Vármegyeház díszterme. Fellépnek: Zerkula György, Svájcban élő hegedűművész, Horváth Edit és
Horváth Zoltán kolozsvári zongoraművészek. Műsoron: Mozart-, Debussy-, Constantinescu-, Bartók-, Messiaen- és Ravel-művek.

Szer Pálosy Piroska

A találkozón az eredmények kiértékelése, a tapasztalatok megosztása és a következtetések levonása mellett a jövőbeni
tervek is körvonalazódtak.
A United Networks – integrált kezdeményezés hátrányos helyzetű közösségek felzárkóztatásáért címet viselő intézményi
hálózatfejlesztési projekt keretében a szociális intézményi infrastruktúra fejlesztését, a hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi beilleszkedésének lehetőségeit,
a roma közösségek kirekesztődésének
többdimenziós feltérképezését végezték el
Maros, Hargita és Kovászna megyében. A
projekt kedvezményezettjei közintézmények képviselői és szakemberei, a társadalmi integráció területén tevékenykedő
civil szervezetek, a magánszektor és a
helyi kezdeményezésű szakmai szervezetek és csoportok képviselői. Ugyanakkor
közvetlen kedvezményezettek a veszélyeztetett csoportokhoz tartozó vagy velük
kapcsolatban álló személyek, valamint
három kiválasztott település szociális hálózatának önkéntesei, összesen 340 személy. A 2015 májusában indított projektbe
15 önkormányzatot vontak be, a kiválasztott három önkormányzatban (Mezőpanit,
Siménfalva, Ozsdola) a szakemberek kapcsolatba kerülhettek az elszigetelődött lakossággal, elkezdhették a települések
többdimenziós feltérképezését, a helyi fejlesztési stratégia és akcióterv kidolgozását
és egy integrált projekteket tartalmazó projektportfólió létrehozását, amely a jövőben
elősegíti a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokhoz való hozzáférést is.
Közvetett módon felszámolni
a szegénységet
Ludescher László projektmenedzser, a
Gyulafehérvári Caritas szociális ágazati
igazgatója kérdésünkre elmondta, a 2015
májusában elkezdett, a norvég alapból finanszírozott projekt teljes értéke 1.756.996
lej, amelyből 175.699 lej volt az önrész. A
gyulafehérvári Caritas partnerei a Maros,
Hargita és Kovászna Megyei Szociális és

Gyermekvédelmi Igazgatóság, a Norvég
Caritas, illetve a Babeş–Bolyai Tudományegyetem. A kísérleti jellegű projekt célja
közvetett módon segíteni a szegénység felszámolását hálózati munka, képzések, projektek előkészítésével. A három megye 21
önkormányzatából több mint 500 ember
csatlakozott a projekthez, ugyanakkor a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem munkatársainak közreműködésével
különböző régiós, megyei és helyi kutatásokat készítettek. Újabb projekteket is generáltak az érintett közösségekben,
közülük egyeseket meg is nyertek, mások
előkészítési folyamata zajlik. Amint a projektmenedzser kérdésünkre elmondta, a
bevont önkormányzatokat a szegénységi
ráta, az erőforrások, valamint az önkormányzatok részéről az együttműködési
hajlandóság függvényében választották ki.
Egy ilyen projekt nem csak a hátrányos
helyzetűeket érinti, hanem az egész közösséget. Mezőpanit községben például az oktatás minőségének javítása érdekében
pályáztak a délutáni foglalkoztatás bevezetésére. A hátrányos helyzetű gyerekek
száma 130 körüli, de amennyiben a projekt
nyertes lesz, a többi gyereknek is minőségi
oktatásban lesz része, így négyszáz gyereket érint abban a közösségben, ezért az elkezdett munkát mindenképp folytatni kell
– hangsúlyozta Ludescher László.
Megoldáshoz vezető utak saját
erőforrásaikból
Amint Schmidt Loránd, a Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság volt vezetője kifejtette, az intézmény partnerként
vett részt a United Networks projektben.
Kifejtette: azokat a településeket választották ki, ahol rengeteg probléma van, ahol a
legtöbb gyermeket kellett állami gondo-

Versünnep 2017

Amint arról korábban a Múzsa
lapjain is beszámoltunk, ez évben is
megrendezésre kerül a legrangosabb nemzetközi, magyar nyelvű
irodalmi-színházi jellegű verseny, a
Versünnep Alapítvány, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Magyar
Művészeti
Akadémia
együttműködésével szervezett Versünnep Fesztivál. Az idei eseménysorozat a 200 évvel ezelőtt született
Arany Jánosra is emlékezik. A versenyzők idén is kortárs és klasszikus költeményekkel – Arany János
mellett a 140 éve született Ady
Endre és az 50 éve elhunyt Kassák
Lajos egy-egy alkotásával – jelentkezhetnek mondott vers, megzenésített művek és képző- vagy
filmművészeti kategóriában. Amint
azt a szervezők közleménye tudatja,
a marosvásárhelyi márciusi elődöntőre a továbbiakban ismertetett
részletes kiírás szempontjainak
megfelelően lehet jelentkezni.
Kategóriák: 1. Vers- és prózamondás. 2. Énekelt vers, versmegzenésítés. 3. Képző- és/vagy
filmművészeti alkotás. Benevezhetnek: színművészek és előadóművészek,
hivatásos
zeneszerzők
(komolyzenében felsőfokú végzettséggel, könnyűzenében szakirányú
végzettséggel), valamint hivatásos
hangszeres és énekes előadóművészek, zenekarok; művészeti egyetemek valamint szakirányú közép- és
felsőoktatási és könnyűzenei képző
intézmények 18. életévüket betöl-

tött hallgatói; hivatásos képző- illetve filmművészek, felsőfokú vagy
szakirányú végzettséggel rendelkezők, illetve művészeti egyetemek,
valamint szakirányú közép- és felsőoktatási, valamint képző intézmények 18. életévüket betöltött
hallgatói. Egy benevező több kategóriában is jelentkezhet.
Az 1. kategóriában kötelezően
három mű nevezendő be, amely
lehet vers, próza, publicisztika. A
benevezett művek közül: egy
Arany János által írt mű, egy Ady
Endre vagy Kassák Lajos által írt
mű, egy kortárs magyar költő, illetve író verse vagy prózai műve. A
benevezett művek nem haladhatják
meg egyenként az öt perc mondási
időt. A választott művek
szövegét kérik a benevezéshez mellékelni. Azok
jelentkezését várják, akik
Magyarországon vagy határon túl élő, hivatalos minősítéssel
rendelkező
színművészek vagy előadóművészek. (A benevezéshez kérik csatolni a
végzettséget igazoló hivatalos okirat másolatát),
akik hazai és határon túli
színművészeti főiskola
vagy egyetem hallgatói,
továbbá hivatalosan bejegyzett művészeti intézmény (akadémia, stúdió,
tanoda stb.) színész hallgatói. (A nevezéshez kérik
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zásba helyezni. Mezőpanit községben
Harcó és Székelykövesd hátrányos helyzetű gyerekeinek helyzetét mérték fel, hasonlóképpen a Segesvár környéki
községekben, ahol a roma lakosság számaránya nagy, és nagyszámú gyerek kerül
be az állami gondozottak rendszerébe.
Hozzátette: elenyésző azoknak a gyerekeknek a száma, akik visszakerülnek családjukba. „Aki egyszer a gyermekvédelmi
rendszerbe került, általában felnőttkorig ott
marad, ami igencsak nagy probléma, az ő
sorsukat is meg kellene oldani. Egyes
helyhatóságok felvállalják a hasonló projektekben való részvételt, mások már úgy
érzik, telítődtek a gondokkal” – hangsúlyozta a szakember.
A projektben részt vevők beszámolóinak végkövetkeztetése szerint az elmúlt 21
hónapban igyekeztek segítséget nyújtani a
hátrányos helyzetben élő, sokszor elszigetelődött közösségeknek ahhoz, hogy saját
erőforrásaik észszerű felhasználásával
megtalálják a gondjaik megoldásához vezető utat.
Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros
megyei parlamenti képviselője szerint
azonnali megoldásokra van szükség a
szegregált oktatás megszüntetésére és az
integrált oktatás kérdésében, valamint
helyi erőforrások kiaknázása révén: szeméttárolás, tisztálkodás, alapellátás, kanalizálás, sár, gödrök, vízhiány megoldása,
lakhatási viszonyok tisztázását illetően.
„Ahhoz, hogy megfelelő eredményeket érjünk el a felzárkóztatás terén, összefogásra
van szükség szakemberek, civil szervezetek, állami intézmények között, csak a társadalom mentalitásváltása és a nyitás
vezethet a kívánt eredményekhez” – öszszegzett a képviselő.

mellékelni az érintett intézmény hivatalos igazolását.)
A 2. kategóriában kötelezően két
művel kell benevezni, komoly vagy
könnyűzenei stílusokban: Arany
János, vagy Ady Endre, vagy Kassák Lajos alkotásának egy megzenésített változata (feldolgozása),
egy kortárs magyar költő, író művének megzenésített változata. A versmegzenésítéseket (önálló zenei
kompozíciókat), illetve már megkomponált versmegzenésítések előadóit várják. Benevezhetnek
végzett és tanulmányokat folytató
zeneszerzők önállóan (ez esetben
előadót is kell vinniük magukkal a
versenyre), valamint előadókkal közösen, de saját előadással is. A műveknek a versenyen élő előadásban
el kell hangozniuk, kottát nem fogadnak el. Végzett vagy tanulmá-
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Farkas Miklós
A segesvári kamarazenei koncerteket 1985 óta
tartjuk megszakítás nélkül, a kolozsvári Márkos Albert hegedűművész és Buzás Pál zongoraművész
támogatásával, a zenebarátok körének szervezésében. 2005 óta a szervezés feladatát a Gaudeamus
Alapítvány vette át, a helyi polgármesteri hivatal,
a kolozsvári Transilvania Állami Filharmónia és
Márkos Albert támogatásával.
Az elmúlt években színvonalas hangversenyekre
került sor, számuk évente 9-11 között változott,
neves művészek léptek fel. Hangsúlyoznunk kell,
hogy a belépés a koncertekre díjtalan.
A 2016-os évadban 12 koncertet szerveztünk,
változatos műsorokkal.
Felléptek: Viniciu Moroianu, Sorin Petrescu,
Horváth Edit zongoraművészek; Mioara Moroianu,
Béres Melinda, Aron Cavassi hegedűművészek; a
magyarországi Petőfi-ösztöndíjas Ferencz Orsolya
énekművész, valamint a kolozsvári Classis, Arcadia, Transylvanian Saxophone Quartet együttesek,
a marosvásárhelyi Tiberius vonósnégyes, valamint
a csíkszeredai Codex régizene-együttes és a temesvári Jazzy BIT.
Nagyon gazdag a 2017-es műsorunk is. Újdonságot jelent, hogy sor kerül tematikus hangversenyekre is (Mozart-, Chopin-, operett-, régizeneest)
és nagyobb hangsúlyt fektetünk a hangversenyek
nevelő jellegére, azzal a szándékkal, hogy minél
több diák kedvelje meg a kamarazenét.
A fent említett előadók közül többen visszatérő
vendégeink, rajtuk kívül fellépnek még: a kolozsvári Concordia vonósnégyes, a marosvásárhelyi
Buta Árpád és meghívottai, a kolozsvári Sigismund
Toduţă Zenelíceum díjazott diákjai.
Végül meg kell említenünk a lelkes szervezők
csapatát, amelynek tagjai: dr. Horlescu Paul, Horlescu Mária, Kovács Géza, Kovács Elvira, Tóth Tivadar, Tóth Ildikó, Lőrincz Éva, Dan Romeo Todea
és Farkas Miklós.
Köszönetet mondunk támogatóinknak, a Bethlen
Gábor Alapítványnak, a Communitas Alapítványnak, a helyi és a megyei önkormányzatnak, a polgármesteri
hivatalnak,
valamint
médiapartnereinknek: a Népújságnak, a Marosvásárhelyi
Rádiónak, a Rádió GaGának és a segesvári Telesonnak.

nyokat folytató előadóművészek
(szóló ének, ének bármilyen összeállítású kísérettel, vagy együttes,
kórus) is jelentkezhetnek saját vagy
más szerzők által komponált versmegzenésítéssel. A versenyre minimum 5, maximum 10 perces
műsorral lehet benevezni, a megadott időhatárokon belül tetszőleges
számú versmegzenésítéssel. A zsűri
zeneszerzői és előadói díjakat is
odaítélhet. A benevezéskor kérik a
megkomponált művek szövegét,
időtartamát elküldeni, valamint a
produkció előadóit is feltüntetni. Az
előadóktól szintén kérik az énekelt
vers szövegét, időtartamát és a zeneszerző nevét megjelölni. Továbbá
kérik csatolni a végzettséget vagy
tanulói jogviszonyt igazoló dokumentumot.
A 3. kategóriában kötelezően egy

művel kell benevezni, amely Arany
János, Ady Endre, Kassák Lajos
vagy egy kortárs költő által ihletett
képzőművészeti vagy filmművészeti alkotás. A benevezéseket beadhatják: hivatásos képző-, illetve
filmművészek, felsőfokú vagy
szakirányú végzettséggel rendelkezők, illetve művészeti egyetemek
valamint szakirányú közép- és felsőoktatási, valamint képző intézmények hallgatói. A 3. kategóriában
benevezett alkotásokat digitális formában várják! A jelentkezéskor
minden esetben kérik a végzettséget
vagy a jelenlegi tanulmányok igazoló okiratát mellékelni. (Együttesek részéről elegendő egy hivatásos
igazolást küldeni.)
Meghosszabbított jelentkezési
határidő: 2017. február 15., szerda,
24.00 óra.
Az erdélyi elődöntőre március 16-án, csütörtökön 16 órától kerül sor a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Nagytermében. A jelentkezéseket az
alábbi
címre
várják:
pr.office@nemzetiszinhaz.com
Információt ugyanezen a
címen kérhetnek az érdeklődők. További információk a
http://versunnep.com/ honlapon vagy a rendezvény Facebook-oldalán találhatók. A
döntőt április 9-én a budapesti
Nemzeti Színházban rendezik.
Díjak: minden kategóriában
több nagy értékű pénzjutalom,
fellépési lehetőség, képzőművészeti alkotás és ajándéktárgy
Forrás: A fesztival Facebook-oldala kerül odaítélésre. (Knb.)
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Vezetőcsere az iskola élén

A Kádár Márton Általános Iskola igazgatói tisztségébe a
Szerkeszti: 2016–17-es tanévre a tanfelMezey Sarolta ügyelőség Adorjáni Beátát nevezte ki. Ő Deák Jánost váltja,
aki 17 éven át igazgatta és
tette a térség legszínvonalasabb oktatási intézményévé a
paniti iskolát. Adorjáni Beáta
ötletekben hiszünk.
matematikatanárként és tit– Idén indul-e a LEADER-progkárnőként is dolgozott az isram? Hogy állnak jelenleg?
kolában, most új kihívásokkal
– Idén elindul térségünkben is a
kell megbirkóznia a községLEADER-program. Mezőpanit
szinten 588 gyermeket szám- lők elviszik őket a nagyvilágba,
község Marosszentkirállyal és Maláló intézményben.
amikor visszajönnek, nem járnak is-

Indul a LEADER-program

Mezőpanit az a község, ahol
új polgármester, új lelkész és
új iskolaigazgató irányítja a
három legfontosabb intézményt. Az idei esztendő községre vonatkozó terveit Bodó
Előd-Barna polgármester vázolta fel.

– A községközpontban a meglévő ivóvízvezeték bővítésével
idén sok család számára megoldódhatnak az ivóvízgondok. A Marosvásárhely–Bánd fővezetékre
rákapcsolódott a paniti hálózat, de
az még nem került átadásra, még
nem szolgáltat ivóvizet. Tavasszal
elkezdjük a paniti vízhálózat bővítését, hogy minél több család lehetőleg költséghatékonyan rácsatlakozhasson a vízhálózatra. A fővezeték beindulásával a mezőbergenyei és mezőpaniti közintézményeket, iskolákat, óvodákat is rá
fogjuk kötni a vízhálózatra. A községszintű ivóvíz- és csatornahálózat megvalósítása a megyei
mesterterv keretében folyamatban
van, reméljük, hogy néhány éven
belül működni fog.
– Az iskolai infrastruktúra fejlesztését hogyan képzelik el?
– Az oktatás területén is számos
beruházást tervezünk: iskolafelújítási pályázatot készítünk elő,
amely a község iskoláinak infrastrukturális felújításán túl taneszközök vásárlását is lehetővé tenné.
Bölcsőde építésén is gondolkodunk. Adorjáni Beáta iskolaigazgatóval közösen éppen egy előkészítő
tanulmányon dolgozunk, és már
konkrét tárgyalások is történtek a
pályázatíró céggel. Úgy látjuk,
hogy van igény a községben egy
bölcsőde létesítésére és a napközi
hálózat kiterjesztésére, ezekre
konkrét pályázatokat is beazonosítottunk. Fontosnak tartjuk a
sportot, ezért befektetéseket is ter-

vezünk, 2017-ben műfüves focipálya építését tervezzük a központi
iskola udvarán, ugyanakkor a falvakban a füves futballpályák környékén
is
szeretnénk
fejlesztésekkel minél szélesebb
csoportok számára használhatóbbá, élvezhetőbbé tenni a sportolást.
– Milyen lehetőséget kapnak a
civil szervezetek?
– Új pályázati rendszert indítunk
be a civil szervezetek és egyházak
számára ifjúság, kultúra, sport és
egyházi tevékenységek témakörben. A terveink szerint a tavalyhoz
képest szeretnénk több pénzt fordítani a civil tevékenységekre, ezért
is egy sokkal átláthatóbb, pontrendszeren alapuló pályázási rendszert indítunk be. Amint az
országos és megyei költségvetés
elkészül, mi is véglegesíteni tudjuk
a miénket. Ezután indulhat az idei
pályázati szezonunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy a különböző
csoportok civil szerveződésben
gondolkodjanak. Azaz jegyezzenek be egy egyesületet, mert nem
csak nálunk, hanem számos más
helyen lehet pályázni: táncosok,
kismamák, fiatalok, huszárok, kézművesek fontos, hogy külön-külön
civil szervezetbe tömörüljenek. Mi
mindenben segítünk nekik, mert az
alulról jövő kezdeményezésekben,

„Reményteljes jövőt tervezek”

Az Erdélyi Református Egyházkerület legnagyobb, 1965
lelket számláló vidéki gyülekezete Kovács Tibort, a Kolozsvári Református Kollégium
korábbi iskolalelkészét és a
kollégium keretében működő
szakiskola igazgatóját választotta lelkészének. Féléves tapasztalat után a gyülekezeti
életről és a tervekről beszélgettünk vele a szépen felújított parókián.

– Kolozsváron a teendőim kétharmada már nem lelkipásztori
munka volt, hanem adminisztráció
és irodavezetés. Azonban bennem
mindig ott élt, hogy Isten engem
arra hívott el, hogy lelkipásztorként
szolgáljak. Tavaly a panitiak meghívtak az imahétre, aztán megkérdezték, hogy eljönnék-e ide
lelkipásztornak? Nem volt könnyű
dönteni. Van egy bibliai ige (Jeremiás 29:11), ami folyamatosan
visszatért az életünkbe: „Csak én
tudom, mi a tervem veletek, nem
romlást, hanem reményteljes jövőt

tervezek.” Úgy érzem, hogy Kolozsváron mindent sínen hagytunk.
– Milyennek találja a lelkipásztori munkát Mezőpanitban?
– Most megváltozott a munkám
jellege, eddig többnyire fiatalokkal
foglalkoztam, nem kellett temetni,
keresztelni, esketni. A panitiak viszont éppen az ifjúsági munkára fókuszáltak, s olyan lelkészt kerestek,
aki ehhez ért, hiszen az ifjúság a
jövő. Nagy kihívás volt számomra,
azonban a presbitérium, a gyülekezet százszázalékosan támogatott.
Az elmúlt fél évben próbáltam feltérképezni a gyülekezetet, azokat a
munkaterületeket, ahol több bevetésre van szükség, s próbáljuk beütemezni azt a munkát, amit a
következő öt évben el kell végezni.
Nagyon hálás vagyok, s ezt az elődömnek, Pitó Antal tiszteletes úrnak
is meg kell köszönnöm, hogy az
egyházközség infrastruktúrája ki
van építve. Rendben kaptuk a templomot, a gyülekezeti házat, mindent. Nagyon aktív, fiatal, tettre
kész presbitériumunk van. Mindenki őszinte, tiszta ragaszkodással
végzi a feladatát. A lelkipásztornak
szinte csak a lelki munkára kell
koncentrálni. Közismert, hogy
Panit egy kegyes lelkületű gyülekezet. Van olyan vasárnap, hogy négyszázan gyűlnek össze istentiszteletre. Nagyon nagy igény van
az igehallgatásra és az igényes szolgálatra. 110 év alatt három lelkésze
volt a falunak, s ez a három lelkész
nagyon mélyen meghatározta a
gyülekezet lelkiségét, természetesen pozitív értelemben.

roskeresztúrral közösen alkot egy
fejlesztési régiót, közös nyertes
stratégiánk a következő 3 évben
1,2 millió eurót hozhat a térségbe.
A LEADER-pályázatok lényege,
hogy helyi kis- és középvállalkozások, civil szervezetek, egyházak,
önkormányzatok helyben pályázhatnak a régió területén végzett tevékenységekre, rendezvényekre,
fejlesztésekre, eszközbeszerzésre.
A következő 9 témakörben lehet
pályázni: infrastrukturális fejlesztések, zöldövezetek létrehozása,
társulások létrehozása és fejlesztése, kis- és középvállalkozások
fejlesztése, kulturális és sportberuházások, életen át tartó tanulás,
szociális inklúzió, mezőgazdasági
fejlesztések. Ezeken a területeken
2017 júniusától kezdve a következő 3 év különböző időszakaiban
lehet majd pályázni. Jelenleg a pályázati iroda felszerelésén, beindításán és a pályázati útmutatók
előkészítésén dolgozunk, majd tavasszal indul az információs kampány.
– Milyen más tervek szerepelnek
a polgármester tarsolyában?
– A 2017-es tervek között szerepel még a Játszóteret minden faluba!
program
beindítása,
térfigyelő kamerarendszer kiépítése, kultúrotthonok felújítása és
újak építésének előkészítése, villanyhálózat bővítése, parkok és
zöldövezetek kialakítása, közösségi rendezvények szervezése. Egy
leszögezett dátum már biztosan
van, augusztus 4-6. között tartjuk a
mezőpaniti falunapokat, ahova várjuk az elszármazottakat is.

– Milyen igényeket fogalmazott
meg a gyülekezet? Milyen új szolgálatra lesz szükség?
– A közösségnek vannak igényei,
és jó, hogy vannak! Az egyház és a
haladás kérdése nem lehet tabutéma
Mezőpanitban sem. Elterveztem,
hogy meglátogatok minden ágyhoz
és házhoz kötött beteget. Eddig száz
családhoz jutottam el. A polgármesterrel, akiben egy nyitott, lendületes, hívő emberre találtunk,
eldöntöttük, hogy közösen beindítjuk az intézményes házi beteggondozást, hiszen szociális szolgáltatás
nincs a faluban. Most zajlottak az
állásinterjúk, két személyt alkalmazunk a meglévő diakónusunk mellé,
és havonta ötven betegről fogunk
gondoskodni községszinten. A diakonisszánk egyedül nem győzi ellátni a munkát. Azt szeretnénk, ha a
betegeink párhuzamosan testi és
lelki ápolásban részesülnének.
Aztán idős személyeknek egy napközi otthont szeretnénk beindítani,

Az új igazgató elmondta, hogy
egy nagy oktatásfejlesztési pályázatba vágtak bele, ami révén 830
ezer eurót szeretnének elnyerni.
Novemberben átfogó felmérést készítettek arról, hogy mire van igény
az oktatás terén a logopédusi és
szolgáltatástól
mozgásterápiás
kezdve a nyelvtanulásig.
– Nem after schoolról van szó,
mert nem csak iskolában képzeljük
el a tevékenységeket. A hároméves
program révén tulajdonképpen a
gyerekek tanulmányi előmenetelét
segítenénk. Külön korcsoportokra
bontva – nulla évtől 15 évig – minden korosztály részesül valamiben.
A Caritas a főpályázó, mi vagyunk
a haszonélvezők. Épületeket, termeket, bizonyos kádereket biztosítunk, a többiről a Caritas
gondoskodik – fogalmazott az igazgató.
– Általában a gyereklétszám
csökkenése a gond, mi a helyzet a
községben?
– Panitban négy óvónővel működik az óvoda, van egy napközis csoportunk is, 25 gyerekkel, igény van
rá. Ide két és fél éves gyerekeket is
felvettek, ha napköziben maradnak
három éven át. Bergenyében két
óvónővel működik az óvoda, Harcón egy csoport van, Kövesden egy
magyar óvodai csoport működik, az
iskolások ez utóbbi két faluból
mind Panitba járnak. Bergenyéből
az V-VIII. osztályosok járnak Panitba, az elemi osztályok helyben
tanulnak. Bergenyében az V-VIII.
osztállyal van baj, mert ott román
tagozatra a kövesdi roma gyerekek
járnak. Eléggé agresszívak és egyre
nehezebben integrálhatóak. A szü-

ahová házhoz kötött időseket fogunk behozni.
Igény fogalmazódott meg arra is,
hogy egy új közösségi teret biztosítsunk a gyülekezetnek, főleg a fiataloknak, akik istentisztelet után
maradnának még beszélgetni.
Ehhez a templom melletti kertben
egy parkot, grillkonyhát, társalgáshoz alkalmas tereket alakítunk ki,
hiszen fontosnak tartjuk az ifjúság
igényeit is.
– Nemcsak új lelkésze, hanem új
kántora is van a gyülekezetnek.
– Igen, 46 év után nyugdíjba vonult Pálfi Lajos kántor. Helyébe egy
ügyes fiatal kántort tudtunk alkalmazni, aki Krasznáról költözött ide.
Jakó Sándor új színfolt a gyülekezet
életében, vezetésével megújult a
gyülekezeti éneklés, az orgonajáték
és a kórus élete is.
– A reformáció 500. évfordulóját
ünnepeljük idén. Milyen „mutatókkal” és tervekkel áll a gyülekezet ennek küszöbén?

Fotó: Nagy Tibor

kolába, törvény nem kötelezi őket
arra, hogy rendszeresen részt vegyenek az oktatásban. Nehéz lefoglalni őket, sok a panasz rájuk. Tehát
a környező falvakban olyan kevés a
gyermek, hogy önálló osztályok
nem működhetnek, évek óta arra
kényszerülünk, hogy Panitba szállítsuk a gyerekeket. Két iskolabusz
közlekedik naponta, Bergenyéből
21 gyerek, Szentivánról 17, Kövesdről 26 Panitba és 27 Bergenyébe ingázik.
– Milyen az iskolahálózat
infrastruktúrája?
– Mindamellett, hogy a paniti iskolát felújították, további gondok
vannak még a tornaterem melletti
öltözőkkel. Szigetelési, utómunkákat kell még elvégezni az iskolán.
Szentivánon most fejezték be a tornatermet, az óvoda nagyon szép.
Bergenyében javítani kell az iskolaépületen, az óvodában vízellátási
problémák vannak, nem jó a kút, a
Therézia cég segítségével töltjük fel
a kutat, nagy tartályokkal szállítják
a vizet, hogy az óvodában a mosdó
működhessen. Remélhetőleg ez a
gond rövidesen megoldódik, ha
üzembe helyezik a falun átvezető
vízhálózatot – fogalmazott az igazgató.
Az oktatás minőségét illetően az
igazgató elmondta, hogy próbálják
szinten tartani, a tanítók, tanárok
nagyon jól képzettek, a diákok tantárgyversenyekre jelentkeznek, itt is
szerveztek vallásvetélkedőt, a Deák
házaspár továbbra is foglalkozik a
Curie-versennyel. Igény van az iskolán kívüli tevékenységekre is,
múlt héten színházban voltak, a Papírrepülőket nézték meg.

– A mezőpaniti református egyházközség életképes gyülekezet.
Tavaly 19 keresztelés és 22 temetés
volt. A beköltözésekkel együtt gyarapodást jegyeztünk. Idén húszan
konfirmálnak. Az elmúlt 45 évben
száz lélekkel apadt a gyülekezet,
ami nem sok, mert máshol felére,
negyedére csökkent a lélekszám. A
mutatók jók, de motiválni kell a fiatalokat, hogy vállaljanak gyermekeket, érezniük kell ebben az
egyház támogatását. A tiszteletes
asszonytól óvónőként sok segítséget
kapok az ifjúsági és a nőszövetségi
munkában. Kiépült a házasok csoportja is. Szerteágazó az érdeklődési
kör, emiatt úgy alakítjuk ki a gyülekezeti csoportokat, hogy mindenki
megtalálja a magának megfelelőt és
szívesen jöjjenek a gyülekezetbe.
Hétfőn reggel istentiszteletet tartunk, kedden nőszövetségi alkalom
van, szerdán kóruspróba, csütörtökön gyülekezeti bibliaóra, pénteken
házas bibliaóra, szombaton vallásórák és kátéórák vannak. A vasárnap
az ifjúságé. A szerdai napon terepen
vagyok, családokat látogatok. Tehát
mindent megteszünk, hogy életképes közösségként ünnepelhessünk.
Idén nagyon sok rendezvényünk
lesz. Közösen ünnepelünk a testvérgyülekezetekkel, szórványba látogatunk,
elkezdtünk
egy
kátémagyarázatos igehirdetés-sorozatot, s mindent megteszünk
annak érdekében, hogy felmutassuk és megerősítsük református értékeinket. Itt van például a parókia
előtt a székely kapu, amely A kategóriás műemlék 1787-ből, idén
szeretnénk felújítani, s megújultan
szeretnénk kinyitni a következő
500 évre – fogalmazott Kovács
Tibor lelkipásztor.

Richter-világ Marosvásárhelyen
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A romániai Gedeon Richter csoport a budapesti központú
Richter Gedeon Nyrt. multinacionális gyógyszercég romániai
leányvállalataként három egységből áll. Egyrészt a marosvásárhelyi Gedeon Richter Románia gyógyszergyárból, amely
több mint 60 féle gyógyszert gyárt és értékesít, másrészt a
Pharmafarm gyógyszer-nagykereskedelmi vállalatból és a Gedeon Richter Farmacia kiskereskedelmi patikaláncból.

Bodolai Gyöngyi

A nagy- és kiskereskedelmi
cégek, a Pharmafarm Rt. és a Gedeon Richter Farmacia Rt. eredményeiről, üzletpolitikájáról, gyógyszertárainak működtetéséről Teleki
Gábor vezérigazgatóval beszélgettünk az évzárást megelőző napokban.
– Miért tartotta szükségesnek az
anyacég a Marosvásárhely központú cégcsoport megteremtését?
– A Richter valami újat akart kipróbálni Romániában, amit szaknyelven vertikális integrációnak
nevezünk. Ezáltal a Richter a hagyományos gyógyszergyártás, kutatásfejlesztés, valamint értékesítés
mellett nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet is elindított itt Romá-

Teleki Gábor vezérigazgató

niában. Az említett cégek
megalakításával jött létre a „Richter-világban” is egyedülálló hármas
egység.
A nagykereskedés keretében árut
veszünk a gyártóktól, amit eladunk
a helyi patikáknak és kórházaknak.
Szinte három éve vezetem a nagykereskedelemmel foglalkozó Pharmafarm céget, valamint a
Richter-patikaláncot, azóta tartjuk
az évi 20 százalék körüli növekedést.
– Milyen gyógyszereket forgalmaznak mint nagykereskedő cég?
– Romániai és külföldi cégek termékeit – sorolja sok ismert gyógyszergyártó, köztük természetesen a
Richter nevét. – Arra törekszünk,
hogy minden patika kérésének eleget tegyünk, hiszen végül is a
gyógyszertárak döntik el, hogy az
ár, minőség, igény és a gazdaságosság alapján mit vásárolnak.
– Minden igénynek eleget tudnak
tenni?
– Nem. Van olyan gyógyszer,
amiből szinte korlátlan mennyiséget
el lehetne adni, de alig tudunk egy
keveset beszerezni, mert a termelő
nem rajtunk keresztül óhajtja értékesíteni az áruját.
– Tudomásom szerint átfogó
ügynökhálózat is segíti a munkájukat.
– A Pharmafarm nagykereskedés
550 alkalmazottat foglalkoztat, országos hálózattal rendelkezik, a terepen
dolgozó
munkatársak
munkáját segítik azok a kollegák,
akik telefonon tartják a kapcsolatot
a gyógyszertárakkal – mondja a vezérigazgató, miközben megnézzük

a 2007-ben felavatott 5.200 négyzetméter felületű, rendkívül korszerű automatizált raktárépületet,
ahol gépek segítségével mozgatják
a magas polcokon a termékeket. A
raktárépület másik felében az automatizált szalagon műanyag dobozok haladnak, amelyekbe a
megrendelőlap alapján az alkalmazottak nagy gyorsasággal helyezik
be az igényelt mennyiségű gyógyszert, majd egy végső ellenőrzés
után zárják a dobozt, amely a futószalagon elkerül a járművekhez,
hogy elszállítsák a megrendelőnek.
– A világ minden részével tartjuk
a kapcsolatot, importálunk például
Németországból is – mutat a megérkezett termékekre, amelyeknél az
alkalmazottak ellenőrzik, hogy
szállításkor minden szabályt betartottak-e, hogy helyes-e a román
nyelvű használati utasítás stb.
– Milyen szempontok alapján
történik a beszerzés, megrendelés?
– A kért gyógyszerekből
elegendő készletünk kell legyen ahhoz, hogy a hirtelen
megnövekvő igényeknek is
eleget tudjunk tenni. A cél az,
hogy komplett gyógyszerportfóliót kínáljunk, hogy
bármilyen megrendelést ki
tudjunk elégíteni. A koronkai
központi raktárból látjuk el a
különböző telephelyek hét kisebb raktárát (Bukarest, Kolozsvár, Temesvár, Brăila,
Iaşi, Craiova). Az áru bevételezését viszont csak a koronkai központi raktárban
végezhetjük. Telephelyektől
függően naponta vagy hetente minimum háromszor
szállítunk árut. A környékbeli
gyógyszertáraknak innen, a
központi raktárból szállítjuk ki az
igényelt termékeket.
– Láthatóan nagy a mozgás, feltételezem, hogy év végén több a
munkájuk.
– Valóban sok áru jön be, mert az
év végi ünnepi időszakban is biztosítanunk kell a szükséges árukészletet, hogy megfelelően tudjuk
kiszolgálni vevőinket.
Az emeletről Teleki Gábor a régebbi és mellettük az újabb, korszerű, színes áruszállító kocsikat
mutatja, majd érdeklődésemre hozzáteszi, hogy a különböző típusú

járművekből 250 alkotja a gépkocsiparkot.
– Miért tartotta fontosnak a Richter, hogy patikaláncot is létrehozzon?
– A cég logikájának megfelelően
a marosvásárhelyi gyár működése
mellett a koronkai modern logisztikai központ elkészültével épült ki
fokozatosan a patikalánc. Fontosnak tartottuk, hogy a nagykereskedelem mellett a retail piacon is jelen
legyünk. A rendszeres párbeszédre
szükség van, hiszen én a nagykereskedelmi cég vezetőjeként azért vagyok itt, hogy a patikák igényét
mennyiségileg és minőségileg is kielégítsem.
– A forgalom növeléséről szólva
az ön nevét említik egy ismert
áruházlánc romániai fellendítésével kapcsolatosan is. Elárulná a
titkot?
– Az én előnyöm a kereskedelmi
jártasság, amit egy hatékony, szakszerű cégnél szereztem, és azt próbálom kamatoztatni.
– Hogyan tudták megnyerni, hogy
átigazoljon a Richterhez?
– Szerintem kölcsönösen kerestük egymást. Én is kerestem valami
újat, a Richterben is megvolt a nyitottság, hogy új szemléletet valósítson meg, és egymásra találtunk.
2013 nyarán Marosvásárhely központjában bementem egy Richterpatikába,
és
nem
voltam
megelégedve azzal, amit láttam.
Nem éreztem elég hatékonynak,
elég meggyőzőnek. Ha összeha-

sonlítjuk a Richter-patikák mai
megváltozott arculatával, látni lehet
a különbséget. Amikor bemegyek
egy nemzetközi üzletlánc helyiségébe, pontosan tudom, hogy hol vagyok, anélkül, hogy megfigyeltem
volna, hova lépek be, mert minden
egységben ugyanarra az elgondolásra felépített kép fogad. A mi
gyógyszertárainkban is azonnal
szembetűnő az alapító Richter Gedeon portréja és aláírása, a meleg
színek, a termékek logikusabb és
világosabb elrendezése. Tagadhatatlan, hogy javítani mindig lehet, de
azt gondolom, hogy az új arculat is
hozzájárult a gyógyszertárak forgalmának növekedéséhez.
– Hány patikából áll a hálózat?
–Több mint 90 gyógyszertárunk
működik szerte az országban, amelyeknek igyekszünk a legjobb helyet megtalálni, hogy gazdaságosság szempontjából is sikeresek legyenek.
– Valóban vonzó, elegáns a Richter-gyógyszertárak belső arculata, de ahogy olvasóink szóvá
tették, ott, ahol vegyes lakosság
él, egy budapesti központtal rendelkező cégtől a helybeliek elvárják a kétnyelvű feliratozást. Ez az
igény mennyire volt szempont a
gyógyszertárak elrendezésekor?
– Azt gondolom, látszik már,
hogy ezen nagyon komolyan dolgozunk. Tudom, hogy voltak megjegyzések, és lesznek ezután is, bár
örvendenék, ha a pozitívumokat is
szóvá tennék. Nézze meg például a

Tudor lakónegyedbeli nagy útkereszteződésnél levő gyógyszertárunkat, ahol nem találhat senki
kivetnivalót. Azon, hogy a feliraton
patikának neveztük magyarul, lehet
vitatkozni, de úgy gondolom, hogy
a mindennapi nyelvben ezt a megnevezést használjuk a leggyakrabban. A dupla költség ellenére arra
törekszünk, hogy minden felirat
kétnyelvű legyen.
– Ha a kliens tanácsot is szeretne
kérni, akkor olyan patikába megy,
ahol anyanyelvén pontosan, árnyaltan ki tudja fejezni magát.
Ezért fontos, hogy megértsék, és
függetlenül a gyógyszerész vagy
asszisztens nemzetiségétől, anyanyelvén válaszolva ajánljanak
gyógyszert, adjanak tanácsot.
– Ez nekünk is fontos kitétel, és
arra is törekszünk, hogy anyanyelvén szóljunk a klienshez.
– Nagyon szép gesztus a cég részéről, hogy az egykori Bernádypatikát, a város régi, emblematikus gyógyszertárát is működteti.
– Béreljük a helyiséget, és valóban szellemi értéke van annak,
hogy tovább vihetjük egy olyan
kornak a szellemiségét, amelyben a
patikus a város talán egyik legmegbecsültebb polgára volt.
A 90 patika 90 mikrokozmosz, és
mindenütt mások az elvárások. Nagyon nehéz valamennyit kiismerni,
de igyekszünk mindenki igényeit figyelembe venni.
A Richter-csoport Marosvásárhely fő beruházójaként 1.500 embernek biztosít megélhetést. Ez
nagy erőfeszítést jelent, és jelentős
támogatást ennek a vidéknek. A közösségnek ezt is kellene értékelnie
azzal, hogy nálunk vásárol.
– Végül engedjen meg egy személyes kérdést: Marosvásárhelyen
született, Kolozsváron érettségizett, Kölnben volt egyetemi hallgató, tagja volt a budapesti
Deutsche Bank vezetőségének, élt
Bukarestben, és visszatért szülővárosába. Mit jelent az ön számára a Marosvásárhely közelében fekvő Gernyeszeg, Erdély
egyik legszebb barokk kastélyával?
– Bár én már nem éltem benne,
tudom, hogy nagyapám, Teleki Mihály számára mennyire fontos volt,
és milyen méltósággal viselte az elvesztését. Marosi Ildikó nagyon
szép könyvet írt róla. Számomra a
gernyeszegi kastély egy nagy kihívást jelent, és szeretném, ha minél
tovább megmaradna a család tulajdonában. Nem olyan ingatlan, ami
pénzt hoz, sokkal inkább folytonos
beruházást igényel, és nagyon örvendek, hogy Kálmán nagybátyám
teljes lelkesedéssel viseli a gondját.
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Az autósztráda károsultjai

Színes klubdélutánok

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Január folyamán a marosvásárhelyi Magányosok Klubja több
nagy sikerű klubdélutánt szervezett.
Közvetlenül újév után, január 3án kis műsorral köszöntöttük az új
esztendőt. Szavalatra Péterfi Rózsika, Szabó Marika, Bíró Irénke,
Czerán Erzsébet, éneklésre Németi
Ibolya vállalkozott. Vezetőnk, Kopacz Imola bemutatta az év első
meghívottját, Fülöp Erzsébetet, a
Tompa Miklós Társulat színművészét és a Művészeti Egyetem előadótanárát. Nagyon színes és
színvonalas előadásban volt részünk, hiszen a művésznő rendezőként és színészként is sikeres.
Elvarázsolt bennünket az ajándékba hozott versekkel. A következő klubdélutánon, január 10-én
dr. Márton Dénes ortopéd-traumatológus főorvos, Gergely Szilveszter meghívottja volt a vendégünk.
Klubunk tagjainak nagy része idős
korú, tanácsként hangzott el, hogy
nagyon kell vigyáznunk a jeges
járdákon, de ha minden elővigyázatosság ellenére megtörténik a
baj, azonnal tárcsázzuk a 112-es
sürgősségi telefonszámot. Január
17-én a repülés titkaiba nyerhettünk betekintést Léderer Andor
meghívottja, Kurucz Imre pilóta
révén. Beszélt pályájának főbb állomáshelyeiről, a szigorú repülési
és biztonsági szabályokról. Kívülállóknak rendkívül érdekes előadás volt. Szívből köszönjük!
Január 24-én Kopacz Imola

meghívottja György Tibor, a kövesdombi Szent Miklós-templom
római katolikus plébánosa volt.
Szeretettel fogadtuk a nagy tudással és humorral megáldott előadót,
aki felolvasta az öregedés tízparancsolatát. Az öregedés folyamata
megállíthatatlan, de lassítható, ne
engedd magad leírni! Az idős
ember a jelenben él, tiszteli a múltat, vállalja a felelősséget a tetteiért, és minden nehéz helyzetből
újra fel kell tudjon állni. Egyáltalán
nem mindegy, hogy milyen nyomot hagyunk magunk után. Az előadás után felzúgott a taps, ami azt
jelentette: György Tibort gyakran
visszavárjuk.
Január 31-én Kopacz Imola bemutatta klubtagunk, Matei Erzsébet verseskötetét. Ugyanilyen
keretek között az évek során három
klubtagunknak is bemutatták a frissen megjelent köteteit.

A könyvet azért csinálják, hogy
olvassák. Ennek a puszta ténynek
a könyvcsinálás egész folyamatát
alá kell rendelni. Amikor nem lesz
szükség könyvekre – én különben
biztosan tudom, hogy olyan kor sohasem köszönt be –, akkor semmibe lehet venni az olvasói igényt,
de addig nem. Szentül hiszem,
hogy a könyvet, az olvasást nem
lehet semmivel sem pótolni –
mondta Kós Károly. Matei Erzsébet verseskötete szép kivitelezésben jelent meg, Ungureanu Éva
festményeivel illusztrálva, a reprodukciókat Léderer Andor készítette.
Ezen a napon ünnepeltük a klubtagok születés- és névnapját, Kopacz Imola minden ünnepeltet egy
szál virággal köszöntött, ezután következett a szeretetvendégség.
Czerán Erzsébet

Hosszú „eseménytelen” idő után
meglepetésben volt részünk: február 5-én, vasárnap délelőtt hoszszabb-rövidebb időre az Înfrăţirii
utca több tömbházában megszűnt
az ivóvízellátás. Feltételezhetően
nem az AQUASERV alkalmazottai
unatkoztak, hanem valami gubanc
történt a hálózaton. Úgy látszik,
valamit tajkoltak, mivel délután és
éjszaka a vízellátás helyreállt.
Sajnos, február 6-án, hétfőn reg-

gel ugyanaz a helyzet megismétlődött. Érdeklődésünkre az Aquaserv
röviden közölte, hogy 8 és 15 óra
között a vízellátás szünetel. Közben a háztartásokban menne a
mosás, mosogatás, főzés stb…
Kérdem én, hogy lehet ezt minősíteni 2017-ben, amikor van telefon, rádió, helyi tévé stb.? Egy cég
miért nem veszi a fáradságot értesíteni fogyasztóit?
Varga Jenő, Marosvásárhely

Szerk megj. Utánanéztünk, meghibásodás történt a hálózaton, ami
előre nem közölhető a fogyasztókkal. Az Aquaserv honlapján közölte, hogy emiatt február 6-án
8-15 óra között szünetel a vízszolgáltatás a Harmónia, a December
1. út 185–217. számai között, az
Áldás (Rodniciei) és a Hidegvölgy
utcában. Persze, nagy bosszúság
víz nélkül maradni!

Építik az autósztrádát. Építgetik.
Némelyek szerint inkább matatnak.
A tél ezt a matatást is leállította.
Amikor az időjárás kedvező, szinte
naponta hat-hét kilométert sétálunk
a Marosugra – Gyulas útszakaszon,
ahol akarva-akaratlanul szemtanúi
lehetünk a félbehagyott útépítési
matatásnak. Az ilyen lassú járatú
munkálatoknál még többet fognak
kérni a sztráda kilométereiért. Mert
tudjuk, hogy az idő pénz, s a drága
idő sok pénzt kér. És ki fogja megfizetni, azaz kivel fogják megfizettetni az autósztráda költségeit? Ha
nem is az egész sztrádaépítésért járó
összeget, de legalább egy elég jelentős részét azokkal a földtulajdonosokkal, akiktől kisajátítják vagy
már kisajátították a földparcelláikat.
Ennek a megállapításnak a helyességéről meggyőződhetünk, ha elmegyünk az érintett települések
polgármesteri hivatalába, ahol a hirdetőtáblákra fölragasztott „földadományozó” állampolgárok névsorával, kisajátított parcellarészeivel, ezek fölértékelt árjegyzékével
találkozhatunk. De mielőtt a fölbecsült négyzetméternyi földek értékére terelnénk a figyelmünket,
említsük meg azt is, hogy mit veszünk észre. Ha a harminc méter
széles autósztráda hosszában szeli
át a kisajátított földterületet, és ez a
jobbik eset, akkor a tulajdonosnak

még megmarad két-három méter
széles vagy egy ennél nagyobb
földszelet, hiszen csak annyit fizetnek ki az elrabolt parcelláért,
amennyit fölhasználnak. Viszont,
ha keresztben szeli át az autósztráda
azt az egy-két holdnyi vagy hektárnyi földet, akkor a földtulajdonos
majd bosszankodhat azon, hogy milyen kerülő utakon közelítheti meg
a széttépett „telkét”. És most térjünk át a földtulajdonosok számára
igen sok problémát okozó sztrádaépítésnek egy másik figyelmet érdemlő
kellemetlenségére:
a
becsapásra. Kiszámítottam, hogy a
polgármesteri hivatal táblázata szerint mindössze 2,70 lejt fizetnek
egy négyzetméternyi földért, ami
kb. 60-65 eurócent lehet.
Ha az ember csak hagymát termesztene az idén ekkora földdarabkán, legalább két eurót szerezhetne
vele a piacon. Hát akkor mennyi
hasznot hozna éveken, évtizedeken
egy ekkora ellopott földdarab? Még
ha 4-6 eurót adnának egy négyzetméterért, az sem lenne tisztességes
vásár.
Hogy kik és milyen pénzzel építtetik az osztrák Strabag céggel ezt
az autósztrádát, és honnan van a becsületes úton szerzett többi pénzük,
remélem, ez is ki fog derülni a törvényes elszámoltatáskor.
Birtalan János

Mi lesz ebből, Istenem?

Szünetelt a vízszolgáltatás,
a lakókat nem értesítették

Mesemondó vetélkedő Küküllődombón

Szombaton, február 4-én zajlott a küküllődombói
általános iskolában a II. osztályos tanulók mesemondó vetélkedőjének körzeti szakasza. A szervező
tanítónők – Molnár Annamária, Barabás Annamária
és Bényi Ildikó – igazi mesevilágba röpítették a versenyzőket, akik izgalmukról megfeledkezve adták elő
kis meséiket, így segítve Margaréta királynőnek viszszaszerezni az ellopott aranyalmákat. A zsűri döntése

alapján I. díjban részesült Molnár Tamás dicsőszentmártoni tanuló, II. díjban Szabó Sára vámosgálfalvi
tanuló, III. díjban Doszlop Tamás dicsőszentmártoni
tanuló, dicséretben pedig Miklós Melinda küküllődombói és Selcuzan Sára dicsőszentmártoni tanulók.
Körzetünket az első két helyezett fogja képviselni
a vetélkedő megyei szakaszán.
A szervezők

Fotó: Barabás Annamária

Az utóbbi két évtized legnagyobb demonstrációjának lehetünk
szemtanúi. Az országban a becslések szerint több százezer ember tiltakozik a szociálliberális kormány
eljárása ellen, és követelik, hogy
vonja vissza a 2017/13-as sürgősségi kormányrendeletet – és még
sok más elégedetlenségért.
A televízióadásokban esténként
késő éjszakáig mást sem látunk,
hallunk, mint a hatalmas tömegek
tiltakozását, no meg a meghívottak
„meggyőző” magyarázatait. Mintha
egy csatatér lenne az egész ország.
Látni lehet poklot s benne ördögöket. Adnak-vesznek egy kis hatalomért, címért, vásártér lett az egész.
Mintha hurrikán vonulna végig az
egész országon, melynek hatalmas
pusztító ereje van. Tamási Áron
gondolatai jutnak eszembe: „Erjedés van, melynek végbe kell mennie, hogy tisztulás legyen, ha pedig
megdugják útját, robbanni fog. Veszedelmes arányokat öltött a kiván-

Fotó: Nagy Tibor

dorlás, pedig ezt az országot gazdaggá lehetne tenni, hol úgy megélne minden ember, mint a méh a
virágos réten”.
Nehéz igazságosan élni, de jó. A
Biblia ezt mondja: „ami igazságos,
ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami
jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe” (szolgáljon tanulságul).
Ne feledjük, e szavak olyanok,
mint a kalapácsok, összezúzhatnak,
de építhetnek is.
Azt sem tudjuk, hogy ki szeret
minket, Dragnea vagy Johannis
elnök, mostanig egyikük sem mutatta ki a szeretetét irántunk, sajnos!
Reménykedve várjuk a jó döntéseket mindannyiunk számára, és azt
kívánjuk, hogy legyen vége már az
esti-éjszakai „hurrikánnak”.
Végezetül pedig: „Uram, jöjjön
el a te országod, legyen meg a te
akaratod!”
Varró Domokos

A rovatban közölt levelek tartalmáért,
a tényállítások hitelességéért a szerzők felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Fölényesen nyert az FTC
a Bajnokok Ligájában

A Ferencváros 32-24-re legyőzte
a német Thüringer csapatát a női
kézilabda Bajnokok Ligája második csoportkörének 1. csoportjában, a második forduló szombati
játéknapján.
Utoljára a meccs harmadik percében, 2-2-nél volt döntetlen az
állás, amikor a Győri ETO és a Siófok korábbi játékosa, a spanyol
Macarena Aguilar Díaz volt a vendégektől eredményes. A folytatásban
Bíró
Blanka
remek
kapusteljesítményére és Schatzl
Nadine góljaira alapozva fokozatosan növelte a különbséget a Ferencváros. A magyar együttes
holland légiósa, Danick Snelder
rendkívül motiváltan kézilabdá- A ferencvárosi Nerea Pena Abaurrea (k), valamint Crina Elena Pintea (b) és Anika NiederMTI Fotó: Kovács Tamás
zott, nyilván azért is, mert hat évet wieser, a Thüringer HC játékosai.
töltött a Thüringer együttesében.
vezetőedző az időkéréskor hatéko- csökkentették a különbséget (10Amikor az ellenfél 7-3 után el- nyabb, keményebb védekezést kért 9). Az első félidőből hátralévő időkezdett felzárkózni, Elek Gábor a játékosaitól, de a németek tovább ben viszont már csak egy gólt
kapott az FTC, így a szünetben
ismét
megnyugtató előnnyel vezeEredményjelző
tett (15-10).
Eredmény: 2. csoportkör, 2. forduló, 1. csoport: FTC-Rail
Szucsánszki Zita és Hornyák
Cargo Hungaria – Thüringer HC (német) 32-24 (15-10) – a FeDóra vezérletével a második felvorencváros gólszerzői: Szucsánszki, Snelder, Hornyák 4-4,
nást is remekül kezdte a magyar
Schatzl, Lukács V., Pena, Kovacsics 3-3, Szarka, Szekeres, Mécsapat,
amely tíz perc alatt 7-1-es
száros 2-2, Faluvégi, Jovanovic 1-1; Asztrahanocska – Buducsorozatot produkált, ezzel tulajdonnost Podgorica 21-34, Vardar Szkopje – Metz 23-21.
képpen eldöntötte a meccset. Mivel
A csoport állása: 1. Vardar Szkopje 11 pont, 2. Ferencváros 9,
ebben az időszakban már a táma3. Buducnost Podgorica 8, 4. Metz 4 (143-143), 5. Thüringer HC
dás mellett védekezésben is pontos
4 (149-164), 6. Asztrahanocska 0.
volt a Ferencváros, kisvártatva a tíz
Eredmények a 2. csoportból: Krim Mercator – Bukaresti CSM
gólt is meghaladta a különbség
21-24 (9-14) – a román csapat gólszerzői: Isabelle Gullden 7,
(23-12), amely a lefújásig csupán
Oana Manea 6, Maja Mehmedovic 5, Carmen Martin 3, Camille
csökkent (32-24).
hárommal
Ayglon 2, Iulia Curea 1; Team Esbjerg (dán) – Győri Audi ETO
A Thüringer játékosai közül
KC 26-32 (12-14) – az Audi ETO gólszerzői: Görbicz 11, Amorim
Meike Schmelzer, Kerstin Wohl6, Groot, Mork 5-5, Broch, Tomori 2-2, Knedlikova 1; Larvik –
bold
és a francia Manon Houette is
Midtjylland 24-22.
négyszer volt eredményes, a csapat
A csoport állása: 1. Győr 10 pont, 2. Larvik 7, 3. Midtjylland 6
magyar légiósa, Planéta Szimo(150-151), 4. Krim Mercator 6 (155-173), 5. Bukaresti CSM 5, 6.
netta három gólt dobott.
Team Esbjerg 2.
Az FTC vasárnap a montenegrói
A csoportok első négy helyezettje jut tovább a negyeddönBuducnost
Podgorica otthonában
tőbe.
folytatja a középdöntőt.

RÖVIDEN
* Február 13-án, hétfőn sorsolják ki a labdarúgó Románia-

kupa negyeddöntős párosításait, jelentette be tegnap a sportági szövetség. A nyolc közé az Astra Giurgiu, a Bukaresti
Dinamo, a Konstancai Viitorul, a Kolozsvári CFR, a Temesvári Poli ACS, az USK Craiova, a Voluntari FC és a Mioveni
CS kvalifikált, utóbbi a 2. ligában szerepel. A sorsolásnál nem
lesz kiemelés. A negyeddöntőben egyetlen mérkőzést játszanak március 28-a és 30-a között, a győztes továbbjut az elődöntőbe. Amennyiben döntetlenre végződik egy találkozó,
hosszabbítások, majd tizenegyespárbaj következik.
* Vasárnapi eredmények a labdarúgó 1. liga 22. fordulójából: Botoşani FC – Concordia Chiajna 1-1, Kolozsvári
CFR – Bukaresti FCSB 1-1.
* Felépült sérüléséből Ciprian Tătăruşanu, és ott lesz a Fiorentina keretében a mai, AS Roma elleni bajnoki mérkőzésen, adta hírül a firenzei klub honlapja. A találkozón a klub
másik romániai játékosa, Ianis Hagi is lehetőséget kaphat, őt
is nevezték az összecsapásra.
* Góllal debütált új csapatában, a Chicago Fire színeiben
Nikolics Nemanja. A 23-szoros magyar válogatott labdarúgó
a Florida Gulf Coast Egyetem elleni felkészülési mérkőzésen
talált be a kapuba az első félidő végén. A találkozón újabb
találat már nem született, így a kezdőcsapatban bemutatkozó
Niko győztes góllal indította tengerentúli karrierjét. A mecscsen 45 percet kapott, a szünetben cserélték le.
* Szalai Ádám, a Hoffenheim futballistája bekerült az elmúlt forduló válogatottjába a Kicker magazinnál. A tekintélyes német szaklap honlapja szerint a magyar válogatott
támadó 2-es osztályzatot érdemelt ki korábbi csapata, a
Mainz elleni összecsapáson mutatott teljesítményéért. Szalai
a 69. percben csereként lépett pályára, a hajrában pedig két
gólt szerzett.
* Kamerun labdarúgó-válogatottja nyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját, miután a döntőben 0-1-es első félidő után fordítva 2-1-re legyőzte Egyiptomot. Az elődöntőben Egyiptom
4-1-re nyert Burkina Faso ellen, míg Kamerun 2-0-ra felülmúlta Ghánát. A kisdöntő eredménye: Burkina Faso – Ghána
1-0.
* Eredmények a rögbi Hat Nemzet Tornája 1. fordulójából:
Anglia – Franciaország 19-16 (9-9), Skócia – Írország 27-22
(21-8), Olaszország – Wales 7-33 (3-7).
* Keretet hirdetett a román rögbiválogatott szövetségi kapitánya a Németország elleni mérkőzésre. Összesen 26 játékost hívott meg a csapatba az alakulat walesi vezetője, Lynn

Célba érhet ma Fa Nándor

Fa Nándor kitűnő tempóban
halad, nyolcadik helyét senki sem
veszélyezteti, s akár már ma beérhet
a célba a Vendée Globe szóló földkerülő vitorlásversenyen. A viadal
honlapja szerint a magyar hajós 730
tengeri mérföldre van a Les Sables
d’Olonne-i céltól, nagy tempóban
hajózik egy nagyon aktív, alacsony
nyomású front segítségével, amely
nem csupán tegnap, de még ma is
segíti majd.
A versenyigazgatóság számításai
alapján a 35-40 csomós nyugat-délnyugati szélben vitorlázó Fa Nándor ma este, vagy éjszaka érkezhet
meg.
A 63 éves magyar sportember a
vízen lévők közül vezet, a közvet-
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lenül mögötte haladó francia Éric
Bellionnal szemben közel 1000 tengeri mérföld az előnye.
A mostani versenyen a mezőnyt
eredetileg 29 hajó alkotta, 11 azonban már feladta a viadalt, heten
pedig már beértek. A győzelmet a
francia Armel Le Cléach rekordidővel, 74 nap 3 óra 35 perc 46 másodperccel szerezte meg.
Fa Nándor a harmadik Vendée
Globe-ján versenyez, a feladat
egyedül egy 60 lábas (18 méteres)
hajóval, kikötés és külső segítség
nélkül körbehajózni a Földet. Az
1992/93-as menet során a legjobb
nem franciaként ötödik helyen ért
célba 128 nap után.

Fotó: Vendée Globe

Lewandowski hatodszor
a legjobb lengyel futballista

Sorozatban hatodik alkalommal
választották Robert Lewandowskit
a legjobb lengyel futballistának.
A Bayern München 28 éves támadója az elmúlt esztendőben

Fucsovics Márton diadalittasan emeli magasba a karját: teljesült a magyar
teniszálom!
AP Fotó

Howells. Románia a Rugby Europe Championship nevű sorozatban méri össze erejét Németországgal, Offenbach am
Main-ban, február 11-én. Románia amúgy szombaton 33-17re felülmúlta Portugáliát a Lisszabonban rendezett felkészülési mérkőzésen.
* A New England Patriots nyerte az Egyesült Államok
amerikaifutball-bajnokságának döntőjét, a 2017-es Superbowlt. A helyi idő szerint vasárnap este, 77.054 néző előtt
megrendezett finálé hosszabbítás után dőlt el, a Patriots 3428-ra legyőzte az Atlanta Falconst.
* Történelmi sikert ért el a román szánkóválogatott a Dornavátrán rendezett világbajnokságon, pénteken. A kilenc csapat részvételével tartott versenyt Ausztria nyerte, Olaszország
és Oroszország előtt. A Román Olimpiai és Sportbizottság elnöke, Mihai Covaliu szerint az eredmény azt bizonyítja, hogy
nálunk is van potenciál a növekedésre, és arra számít, hogy
a jövőben egyre több jó eredményt érnek el a románok a téli
sportokban. Dornavátrán a román csapat az Anişoara Hutopilă, Adrian Filimon, valamint a Bogdan Moroţan/Ciprian
Codruţ Tăzlăoanu kettős összetételben szerepelt, 4.20:36 perces időeredményével lemaradt a dobogóról.
* Szőcs Bernadette hatodik lett az Európa legjobb tizenhat
játékosát felvonultató ITTF Europe Top 16 asztalitenisz-tornán, a franciaországi Antibes-ban. Szőcs Bernadette nem ját-

klub- és válogatottszinten 47 alkalommal volt eredményes. „Ahogyan mindig is, ez a díj rendkívül
sokat jelent nekem” – írta a játékos
hivatalos Twitter-oldalán. (MTI)

szotta le az ötödik helyért kiírt helyosztó mérkőzést Póta Georgina ellen, így a magyar játékos megelőzte a rangsorban.
A verseny másik román résztvevője, Daniela Dodean-Monteiro a nyolcadik helyen végzett.
* Eredmények a Davis-kupáért kiírt férfi-teniszbajnokság
világcsoportjának 1. fordulójából: Németország – Belgium
4-1, Ausztrália – Csehország 4-1, Egyesült Államok – Svájc
5-0, Japán – Franciaország 1-4, Kanada – Nagy-Britannia
2-3, Szerbia – Oroszország 4-0, Horvátország – Spanyolország 2-3.
* Teljesült a magyar teniszálom: Fucsovics Márton 3:6,
6:3, 6:3, 7:5-re legyőzte Martin Kližant Pozsonyban, ezzel
Magyarország óriási meglepetésre 3:1-re nyert Szlovákia
ellen a tenisz Davis-kupa euro-afrikai zónájának I. csoportjában. A magyarok ősszel a Világcsoportba kerülésért, a szlovákok az I. csoportban maradásért játszhatnak. További
eredmények az euro-afrikai csoportból: Bosznia-Hercegovina
– Lengyelország 5-0, Fehéroroszország – Románia 3-2, Portugália – Izrael 5-0; amerikai csoport: Ecuador – Peru 5-0,
Dominikai Köztársaság – Chile 0-5; ázsiai-óceániai csoport:
Dél-Korea – Üzbegisztán 1-3, India – Új Zéland 4-1.
* Nem változott az állás a férfiteniszezők világranglistájának élén. Továbbra is a brit Andy Murray az első, a szerb
Novak Djokovic a második és a svájci Stan Wawrinka a harmadik. A románok közül a legjobb helyezés a Marius Copilé,
aki a 134. helyet foglalja el.
* Simona Halep megőrizte 4. helyét a női teniszezők világranglistáján, noha egészségi gondok miatt nem vett részt
a múlt heti, szentpétervári tornán. Első továbbra is az amerikai Serena Williams, második a német Angelique Kerber, harmadik a cseh Karolina Pliskova.
* A 710.900 dollár összdíjazású szentpétervári WTA-tenisztorna döntőjének eredménye: Kristina Mladenovic (francia) – Julija Putyinceva (fehérorosz) 6:2, 6:7, 6:4.
* Szepesi György 95 éves lett. A legendás szpíker 1945től közvetítette a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseit,
őt tartják az Aranycsapat tizenkettedik játékosának. Egyik
legemlékezetesebb közvetítése az volt, amikor Puskás Ferencék 1953-ban, „az évszázad mérkőzésén” 6:3-as győzelmet
arattak Anglia felett a londoni Wembley Stadionban.
* 94 éves korában elhunyt a Real Madrid korábbi elnöke.
Luis Gomez-Montejano ideiglenes jelleggel, valamivel több
mint egy hónapig irányította a spanyol királyi klubot, 2006ban. Florentino Perez április 26-ai lemondását követően vette
át a vezető tisztséget, amelyet Ramon Calderon június 2-ai
megválasztásáig töltött be.
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REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (18435)

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

ADÁSVÉTEL
A NIKI PARK üzletben a 100x200
cm-es és 90x200 cm-es német Memory Foam matracok 290 lejért kaphatók a készlet erejéig. 1989.
December 22. utca 113. szám (kijárat
Régen felé). (18482)
ELADÓ új balos főzőkályha csempéből.
Ára: 1150 lej. Tel. 0742-552-585. (58852)
ELADÓ
(58867)

ELADÓ
(58867)

tűzifa.

Tel.

0747-933-367.

tűzifa.

Tel.

0747-677-009.

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kománcsik József
névre
szóló
autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (58850)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
LIFE
CARE
BIOTERMÉKEK,
EGÉSZSÉG, ÜZLETI LEHETŐSÉG,
TANÁCSADÁS ÉS TÁMOGATÁS.
Információk: Marosvásárhely, Avram
Iancu utca 10. szám, www.lifecarepro.ro, tel. 0742-531-793. (18277)
KIADÓ 70 m2-es kereskedelmi helyiség
központi helyen. Tel. 0745-824-161.
(58330)

Összehívó

A marosvásárhelyi Nordland Rt. ügyvezetője a 2017. február 3-i 1-es
számú határozatával 2017. március 22-én 15 órára, a marosvásárhelyi
Rózsák tere 43. szám alatti, I. emeleti székhelyre összehívja a Nordland
Rt. részvényeseinek soros, illetve 17 órára rendkívüli közgyűlését,
amelyen azok a részvényesek vehetnek részt, akik legkésőbb öt nappal
a közgyűlés előtt, 2017. március 17-ig a társaság székhelyén benyújtják
a bemutatóra szóló részvényeiket az erre vonatkozó jegyzőkönyvbe
foglalt döntésnek megfelelően.
Napirenden:
– A soros közgyűlésen:
1. Az ügyvezető 2016-ra vonatkozó jelentése.
2. A 2016-os cenzori jelentés ismertetése.
3. A 2016. december 31-én lezárt pénzügyi, valamint a nyereség- és
veszteségmérleg ismertetése.
4. A 2017. évi költségvetés jóváhagyása.
5. A 2016-os osztalék elosztásának jóváhagyása.
6. Különfélék.
– A rendkívüli közgyűlésen:
1. A bemutatóra szóló részvények elosztására vonatkozó jegyzőkönyv
elfogadása.
2. A Nordland Rt. és a Rosenberg Rt. közötti bérleti szerződés
elfogadása.
3. Különfélék.
A napirendhez kapcsolódó dokumentumokat a cég székhelyén a
részvényesek rendelkezésére bocsátják, ezek tanulmányozhatók és
kiegészíthetők az összehívó közzététele után.
Amennyiben első alkalommal létszámhiány miatt a közgyűlés nem lesz
határozatképes, azt 2017. március 23-án 15 órára, illetve 17 órára
ugyanarra a helyszínre és ugyanazzal a napirenddel újra összehívják.
Gorea Grigore jogász, ügyvezető

Összehívó

A marosvásárhelyi Rosenberg Rt. ügyvezetője a 2017. február 3-i 1es számú határozatával 2017. március 22-én 10 órára, a Rózsák tere
43. szám alatti, I. emeleti székhelyre összehívja a Rosenberg Rt.
részvényeseinek soros, valamint 12 órára rendkívüli közgyűlését,
amelyen azok a részvényesek vehetnek részt, akik legkésőbb öt nappal
a közgyűlés előtt, 2017. március 17-ig a társaság székhelyén benyújtják
a bemutatóra szóló részvényeiket az erre vonatkozó jegyzőkönyvbe
foglalt döntésnek megfelelően.
Napirenden:
– A soros közgyűlésen:
1. Az ügyvezető 2016-ra vonatkozó jelentése.
2. A 2016-os cenzori jelentés ismertetése.
3. A 2016. december 31-én lezárt pénzügyi, valamint a nyereség- és
veszteségmérleg ismertetése.
4. A 2017. évi költségvetés jóváhagyása.
5. A 2016-os osztalék elosztásának jóváhagyása.
6. Különfélék.
– A rendkívüli közgyűlésen:
1. A bemutatóra szóló részvények elosztására vonatkozó jegyzőkönyv
elfogadása.
2. A Rosenberg Rt. és a Nordland Rt. közötti bérleti szerződés
elfogadása.
3. Különfélék.
A napirendhez kapcsolódó dokumentumokat a cég székhelyén a
részvényesek rendelkezésére bocsátják, ezek tanulmányozhatók és
kiegészíthetők az összehívó közzététele után.
Amennyiben első alkalommal létszámhiány miatt a közgyűlés nem lesz
határozatképes, azt 2017. március 23-án 10 órára, illetve 12 órára
ugyanarra a helyszínre és ugyanazzal a napirenddel újra összehívják.
Gorea Grigore jogász, ügyvezető

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégeknek. Tel. 0744-504-536. (18481)

Elmentél, pedig sok dolgod

TERMOPÁN ablakok, vasajtók, redőnyök szerelése és javítása. Tel:
0 7 4 4 - 5 0 4 - 5 3 6 .
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
(18481)

családod életét.

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

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(58810)
JAVÍTUNK és készítünk tetőt, csatornát. Tel. 0752-377-342. (58668-I)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (58651-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (58753)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó

február

szívvel
7-én

gyermekre
NEMES

a

drága

lának

első

Emléke

jó

testvérre,

NÁNDORRA

halá-

évfordulóján.

legyen

megtölteni

szépséggel

áldott,

nyugalma csendes! Bánatos

szívű édesanyja és húga, Éva.
(58721)

Elmentél, s veled együtt eltűnt
a remény,

de lelkünk egy darabja utadon
elkísér.

Veled vagyunk most is, te
pedig velünk vagy,

mert szeretetünk irántad oly
végtelenül nagy.

Fájdalommal emlékezünk a

legdrágább édesapára, nagy-

apára, az ákosfalvi JUNGLING
MIHÁLYRA

évfordulóján.
„Csak

az

halálának

hal

meg,

nagyon szerettek.”
Bánatos

lánya,

családja. (1413)

Akit szeretünk, arra életünk
emlékezünk.

szemmel

Fájó

szívvel

emlékezünk

lának

első

évfordulóján.

NEMES

NÁNDORRA

Emléke

halá-

legyen

akit

Manyi

könnycsepp,
Telő

hold

emlékek.
Kérlek,

fényénél

és

üvöltő

testvérem,

nyújts

felém a kezed,

Csak még egyszer halljam
dobogó szíved…

Csendes a temető, nem jön
felelet,

Arcomat mossák a keserű
könnyek.

sírköveden

kezem

pihentetem,

könnyes

9.

elfelejtenek, örökké él, akit

Hideg

végéig

a

Fojtogató csend, porrá zúzott

emlékezünk

és

lett volna még,

áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.
(58777)

Itt vagyok, testvérem, rád
emlékezem!”

Bánatos szívvel emlékezem

drága testvéremre, JUNGLING
MIHÁLYRA

halálának

9.

évfordulóján. Gyászoló testvére, Zéfi és családja. (1414)

Te, aki annyi szeretetet adtál,
aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak

Fájó szívvel emlékezünk a
nyárádszentimrei
IMRÉNÉRE

CSISZÉR

szül.

JULIÁNNA

FODOR

halálának

32.

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

csendes!

Szerettei. (58828)

adtál,

minket

örökre

itt

hagytál. Elfeledni téged soha

nem lehet, te voltál a jóság és
a szeretet.
Fájó

szívvel

emlékezünk

február 7-én DÓSA ILONÁRA,
drága

édesanyánkra

Jenci

és

halá-

lának 8. évfordulóján. Fiai,
Csabi,

menyei,

Babika és Noémi és unokája,

Fájó

szívvel

emlékezünk

Nikici. (58845-I)

február 7-én, halálának 20.
évfordulóján

az

erdőszent-

györgyi

SÓFALVI

legyen

áldott,

asztalosmesterre.

JÁNOS

Emléke

nyugalma

csendes! Szerettei. (58828)

Szomorú szívvel emlékezünk
február

7-én

id.

GÁL

DOMOKOSRA halálának 29.

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

Emlékét

(58829-I)

nyugalma
őrzik

csendes!

szerettei.

Fájó szívvel, könnyes szem-

mel emlékezünk február 7-ére,
amikor

3

éve

eltávozott

szerettei köréből TROMBITÁS

MÁRIA, a drága nagymama.
Megpihenni tértél, a fájdalmat

elhagyva, melyet türelemmel

viseltél magadban. Szomorú
az út, mely sírodhoz vezet,
Isten

őrködjön

pihenésed

felett. Drága emléked örökké

szívünkben őrizzük, soha el
nem

felejtünk.

Unokája,

Melánia, leánya, Marika és
veje, Gyuszi. (58845)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még.”
(Juhász Gyula)
Kegyelettel és szeretettel
emlékezem férjemre, SZŰCS
FERENCRE halálának első
évfordulóján. Pihenése legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emléke szívemben örökké élni
fog. Ilonka. (58874)

Ma is fájó, síró szívvel, de
nagy szeretettel emlékezünk
édesapámra, KACSÓ KÁROLYRA, aki immár 6 éve hagyott itt
bennünket. Szeretünk mindig.
Lányod, Kinga, vejed, Sándor
és unokáid: Apor, Zalán, Helka
és Kende. Nyugodj békében,
drága édesapám! (v.-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, ükmama, a nyárádszentbenedeki
KAKASI TERÉZ
szül. Szász
ilencfalvi lakos életének 96. évében elhunyt. Temetése 2017. február 7-én 14 órakor lesz az
ilencfalvi családi háztól.
Búcsúzik három gyermeke,
menye, veje, négy unokája,
hét dédunokája, két ükunokája.
(58846-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, drága jó édesapa,
nagytata, dédnagytata, testvér,
rokon és jó szomszéd,
SZŐKE-SAMU JÁNOS
a TCM volt dolgozója
82 éves korában csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése február 7-én 13 órakor
lesz a meggyesfalvi református
temetőben. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (58848-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédmama, testvér,
rokon,
BĂRDĂŞANU MAGDA
életének 82. évében február 4-én
csendesen megpihent. Búcsúztatása (temetése) folyó hó 7-én
délután 1 órakor lesz a marosvásárhelyi – marosszentgyörgyi temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsút vesz tőle férje,
három fia, három unokája,
két dédunokája családjukkal
együtt. (sz.-I)
Mély fájdalommal a szívünkben
veszünk búcsút a szeretett nagymamától, édesanyától, nagynénitől,
sógornőtől,
szomszédasszonytól és barátnőtől,
HÂRŞAN ANNÁTÓL
kinek emlékét mindörökké megőrizzük. Temetése 2017. február
8-án 13 órakor lesz a marosvásárhelyi Kőtemplom temetőjében.
A gyászoló család. (58869-I)
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Partiumi zászló – a bíróság szerint reklám

A rendőrség a reklámtörvény megsértése miatt állított ki jegyzőkönyvet, és szólította fel Tőkés Lászlót
az európai parlamenti képviselői irodája erkélyére kitűzött zászló eltávolítására. Ezt a jegyzőkönyvet támadta meg a bíróságon Tőkés László, de a bíróság
A zászló ügyében Tőkés László európai parlamenti mind alapfokon, mind másodfokon megalapozatlannak
képviselő pereskedett a nagyváradi önkormányzatnak
tartotta, és elutasította a keresetét. (MTI)
alárendelt helyi rendőrséggel.
Jogerősen is reklámzászlónak minősítette
hétfői ítéletében a partiumi zászlót a Bihar
megyei törvényszék. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján hozták nyilvánosságra.

Irodalmi és történelmi verseny
a Kárpát-medencei iskolásoknak

Dicső híre-neve fönnmarad örökre
címmel Arany János életét és
pályafutását feldolgozó irodalmi és történelmi versenyt
hirdet a Lakitelek Népfőiskola, a Lakiteleki Eötvös Loránd Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola és
a Keresztény Élet hetilap
szerkesztősége – közölte Lezsák Sándor az MTI-vel.
Az Országgyűlés alelnöke elmondta: csaknem húsz éve már,
hogy a Lakitelek Népfőiskola vetélkedőt hirdet a történelem és az irodalom egy-egy jeles képviselőjének
tiszteletére, így esett a választás
idén a kétszáz éve született Arany
Jánosra.
A versenyre anyaországi és erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, valamint

délvidéki általános és középiskolás
fiatalok háromfős csapatainak jelentkezését várják.
A népfőiskola alapítója közölte:
a nevezők a vetélkedő feladatait
február 5-étől kéthetente olvashatják a Keresztény Élet hasábjain.
A három írásbeli forduló alapján
korcsoportonként a legjobb eredményt elérő csapatokat hívják meg
az április 6-a és 8-a között tartandó
középdöntőre és döntőre a Lakitelek Népfőiskolára.
A verseny döntőjébe jutó fiatalok
értékes könyvjutalmat kapnak, a
győztesek pedig részt vehetnek
azon a Lezsák Sándor által vezetett
zarándoklaton, amelyet 2016 nyarán Arany János életútjának főbb állomásaira szerveznek.
A tervek szerint az utat Budapes-

ten, a margitszigeti tölgyfáknál kezdik, ahol Arany János a nevezetes
„kapcsos könyvbe” megírta az
Őszikék költeményciklusát.
A háromnapos út során ellátogatnak a Békés megyei Gesztre, ahol
Arany János házitanítóként dolgozott, és Nagykőrösre is, ahol a református gimnáziumban magyar és
latin nyelvre tanította a diákokat. A
sort Arany János szülőhelyén, a partiumi Nagyszalontán zárják – sorolta a népfőiskola alapítója.
A verseny fővédnökei Lezsák
Sándor és Czoborczy Bence, a Keresztény Élet főszerkesztője. A vetélkedőről további információ a
Lakitelek Népfőiskola honlapján
(http://nepfoiskola.lakitelek.hu/) olvasható. (MTI)

A tavaszi francia elnökválasztás jobbboldali elnökjelöltje,
Francois Fillon volt francia miniszterelnök „elnézést kért a
hibáért”, hogy a feleségét és
két gyerekét parlamenti aszszisztensekként alkalmazta,
„jogosnak” nevezte az azzal
kapcsolatos ellenérzéseket a
közvéleményben, ugyanakkor
„legálisnak” és „átláthatónak” nevezte az állásokat.

dolt konzervatív jelölt a harmadik
helyre csúszott vissza az áprilisi
első forduló esélyeit mérő felmérések szerint, s a tőle elpártolók eddig
elsősorban a függetlenként induló
volt szocialista gazdasági miniszter,
Emmanuel Macron szavazótáborát
erősítették. A jelenlegi állás szerint
Fillon nem jutna be a második fordulóba, s az államfői poszt Macron
és Marine Le Pen, a Nemzeti Front
elnöke között dőlhet el.
Egy friss felmérés szerint a franciák 68 százaléka Fillon visszalépését szeretné, a jobboldali
választók többsége azonban továbbra is támogatja, hogy ő maradjon az elnökjelölt.
A francia sajtó értesülése szerint
miközben az elmúlt hétvégén az elnökválasztás többi jelöltje kampánynyitó nagygyűléseit tartotta,
Fillon a politikai és médiaoffenzíváját készítette elő a botrányra,
amelyet a Le Canard Enchainé
című szatirikus hetilap robbantott ki
tíz nappal ezelőtt.
A napvilágra került információk
alapján megfogalmazott gyanú, miszerint az elmúlt két évtizedben Fil-

lon képviselőként, majd szenátorként mintegy egymillió euró közpénzt utalt át – fiktív állásokkal
leplezve – feleségének és két gyermekének, olyan foltot ejtettek a
tisztesség és a becsületesség jelöltjeként kampányoló Fillon imázsán,
hogy a francia sajtó úgy tudja, a
jobboldali képviselők egy jelentős
részének megítélése szerint jelöltsége tarthatatlanná vált, s ezért B
terven gondolkodtak, keresték Fillon utódját.
A sajtótájékoztató egyik célja
ezért az volt, hogy Fillon visszavegye az irányítást a saját táborában,
és jelezze, nem hagyja, hogy pucscsot készítsenek ellene elő.
A párizsi ügyészség a múlt héten
sikkasztás, hivatali bizalommal
való visszaélés és csalás gyanújával
indított vizsgálatot, külön-külön kihallgatta a Fillon házaspár tagjait,
akik nem tudták bemutatni Penelope Fillon munkaszerződéseit,
ezért az állítólagos fiktív állásokat
vizsgáló nyomozók a francia nemzetgyűlésben is házkutatást tartottak. (MTI)

nak különleges egységébe tartozott,
és a civil lakosság kárára elkövetett
bűncselekményekkel vádolják őket.
Egészen pontosan azzal, hogy
1995. július 14-én egy Srebrenicához közeli raktárban több száz helyi
muszlimot gyilkoltak meg. A kravicei raktárban meggyilkoltak közül
eddig 1300 civil holttestét azonosították. Az októberi előzetes meghallgatáson a vádlottak mindegyike
ártatlannak vallotta magát.
A kelet-boszniai Srebrenica a
boszniai háború idején az ENSZ védelme alatt állt. A boszniai szerb
csapatok 1995. július 11-én elfog-

lalták a várost, és a holland ENSZbékefenntartók tétlensége mellett
mintegy nyolcezer muzulmán férfit
és fiút elhurcoltak, akiket a következő napokban brutálisan lemészároltak.
A vérengzést a hágai Nemzetközi
Törvényszék népirtásnak minősítette, a történteket a második világháború óta Európában elkövetett
legszörnyűbb mészárlásnak tartják.
A hivatalos szerb álláspont szerint
szörnyű bűncselekmények történtek
Srebrenicában, de a gyilkosságokat
nem lehet népirtásnak minősíteni.
(MTI)

Francois Fillon visszautasítja a vádakat

„Vannak régi megszokások a politikai életben, amelyek ma már
nem elfogadhatók” – ismerte el a
jobboldali jelölt több mint kétszáz
újságíró előtt tartott hétfői sajtótájékoztatóján. Francois Fillon
ugyanakkor megismételte, hogy a
felesége, Penelope Fillon fizetése –
amely jóval magasabb volt a parlamenti munkatársak megszokott fizetésénél – „teljesen igazolható”.
„Tizenöt évig töltötte be a posztot átlag havi nettó 3677 euróért.
Teljesen igazolható fizetés egy jogi
és bölcsész végzettségű embernek”
– hangsúlyozta.
A tíz napja felesége és gyerekei
fiktív parlamenti állásaival megvá-

Szerb rendőrök pere kezdődött Belgrádban

Megkezdődött hétfőn Belgrádban nyolc egykori boszniai
szerb rendőr pere, akiket
azzal vádolnak, hogy részük
volt az 1995 júliusában lezajlott srebrenicai mészárlásban.

Az eljárás megkezdését decemberben elhalasztotta a háborús
ügyeket vizsgáló bíróság, a védelem ugyanis szerette volna megtudni, kik az ügy védett tanúi. A
tanúk között főleg egykori áldozatok és szemtanúk szerepelnek.
A nyolc vádlott a boszniai Szerb
Köztársaság belügyminisztériumá-

Drón csapódott egy autóba Budapesten

Betörte egy autó szélvédőjét egy irányíthatat- drón és annak vezérlőeszköze között. A zuhanást kölanná vált drón a főváros XI. kerületében – vetően a drón becsapódott egy Pestről Budára haladó
közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a autó szélvédőjébe.
Senki sem sérült meg – jegyezték meg, hozzátéve:
police.hu oldalon hétfőn.

Azt írták, egy 23 éves szingapúri férfi légi felvételt a szingapúri férfival szemben gondatlanságból elkövekészített a Szabadság híd feletti területen múlt pénte- tett, a közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekken, azonban megszűnt a kapcsolat az általa irányított mény miatt indítottak eljárást. (MTI)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAGYARORSZÁGRA, Tapolcára, szőlőiskolába munkásokat keresek 750 Ft-os órabérrel. Szállás biztosítva (főzési lehetőség). Érdeklődni a 0036-203-206-529-es telefonon. (58855-I)
REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUKIHORDÓ-RAKTÁROST alkalmaz
előnyös bérezéssel. Tel. 0744-707-550. (18473-I)

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Életrajzot az electrosec@rdslink.ro e-mailcímre várunk. (59348-I)

CÉGÜNK ÉLELMISZERIPARBAN JÁRTAS MÉRNÖKÖT keres
gyártás elkezdéséhez. Érdeklődni a 0751-138-177-es telefonszámon
vagy pedig önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre
várunk. (sz.-I)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0734-123-877. (18508-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal ÁLTALÁNOS ASSZISZTENST alkalmaz szászrégeni munkapontjára. Érdeklődni a következő
telefonszámon lehet 8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102290 telefonszámon.(59308-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT
MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar
nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás
Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes
munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010263-as telefonszámon. (59309-I)
FELVESZÜNK FIATAL HÖLGYEKET cukordíszek gyártására. Tel.
0745-520-408. (58695-I)

BUCSINON található VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (18506-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET. Tel.
0745-696-055. (18506-I)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

ALKALMAZUNK SZERELŐ-/GÉPÉSZMÉRNÖKÖT. Követelmény: számítógép-kezelési ismeretek (MS OFFICE, SEAP) és B kategóriás hajtási jogosítvány. Tel. 0744-792-776, 0742-574-804.
E-mail-cím: servinstalmures@gmail.com (18513-I)

ALKALMAZUNK dízelpumpákat és porlasztókat javító marosvásárhelyi műhelybe MUNKATÁRSAT. Betanítását vállaljuk. Érdeklődni a 0744-607-000-s telefonszámon. (59382-I)

AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT és AUTÓFESTŐ ELŐKÉSZÍTŐT alkalmazunk autószervizbe. Tel. 0729-842-512. (18517-I)

IGÉNYES FOGORVOSI RENDELŐBE jó megjelenésű, marosvásárhelyi lakhellyel rendelkező ASSZISZTENSNŐT keresünk. Számítógép-kezelési alapismeretek és román-, magyarnyelv-ismeret
kötelező, idegen nyelv ismerete előnyt jelent. Tel. 0720-019-289.
(58860-I)
A TIMKO PÉKSÉG MUNKÁSOKAT alkalmaz a pékségbe és ELÁRUSÍTÓT üzleteibe. Önéletrajzát beadhatja bármely TimKo-üzletbe.
(18518-I)
NATALIA asszony természetfeletti erővel
és tehetséggel van felruházva, miáltal
segít
az
embereknek,
bármilyen
problémájuk van. Látja a múltat és a jövőt
a Jeruzsálemből kapott könyvében. Ez a
rendkívüli asszony 100%-osan garantálja
a sikert, az első telefonhívás vagy
személyes találkozás nyomán.
Köszönetnyilvánítások:
Vladimir Marosvásárhelyről nagyon hálás
neki, mert egy telefonhívás után helyrejött a házassága, most boldog élete
párjával; Ioan Marosvásárhelyről hálás Nataliának a segítségért. 38 éves, jó
szakmája van, de nem talált társat. Nataliával való egyszeri találkozás után
megtalálta a párját, akivel nemsokára összeházasodnak; Elena Régenből, az
alkoholista, munkanélküli gyermekéért aggódó anya köszönetét fejezi ki:
egyszeri telefonhívás után rendeződtek a dolgok.
Hívja bizalommal a 0743-755-162-es telefonszámot.
Natália nagy távolságból is segíteni tud önnek, keresztneve, csillagjegye,
születési dátuma alapján. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:
Elvárásaink:
• pontosság
• figyelmesség
• jó fizikai kondíció
• megbízhatóság
• lojalitás

csomagoló

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Önéletrajzokat személyesen a cserefalvi gyárban (Stejeriş,
nr.115) lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro címre
küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as telefonszámon lehet.

FONTOS
TELEFONSZÁMOK

Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát szervez

egy I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú
felügyelői állás betöltésére a gazdasági igazgatóság
adó- és illetékmegállapító, -behajtó osztályára
Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén tartják 2017. február 22-én 10 órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani a hivatal székhelyén, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat, amelyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat és a
2013. évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgumures.ro
weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán naponta 8-14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

Versenytárgyalás

1. Általános tudnivalók:
Szováta–Nyárád Kórház, adószám: 28605975, cím: Szováta, Fő út
156. szám, Maros megye, tel./fax: 0265/570-933, e-mail:
css@digicomm.ro, csssovata@yahoo.com, kapcsolattartó: Bordi Furko
Szász Ioan, Kabai Attila.
2. A versenytárgyalás tárgya:
Egy orvosi rendelő rendeltetésű helyiség bérbeadása nyilvános árverésen, Szováta város közterületéhez tartozik, és a Szováta–Nyárád
Kórház ügykezelésében van.
3. Tudnivalók az okiratcsomóról:
A bérbeadási okiratcsomó (a helyiség azonosítási adatai, feladatfüzet) a Szováta–Nyárád Kórház iktatójában igényelhető a Fő út 156.
szám alatt február 8-ától kezdődően, 10-14 óra között. A tisztázás
igénylésének határideje: február 16-án 10 óra.
4. Tudnivalók az ajánlattételről:
Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. február 22. 10 óra.
Cím: Szováta, Fő út 156. szám, Maros megye, 545500.
Az ajánlatokat két példányban – egy eredeti és egy másolat – kell
benyújtani.
5. Az ajánlatok felbontására nyilvános gyűlésen február 22-én
11 órakor kerül sor a Szováta–Nyárád Kórház székhelyén: Fő út
156. szám.
6. A vitás kérdéseket megoldó illetékes szerv a Segesvári Bíróság,
Segesvár, Bíróság/Justiţiei utca 3. szám, Maros megye. Tel: 0265/771851, fax: 0265/773-728, e-mail: judecatoria.sighisoara@just.ro.
7. A versenytárgyalási hirdetés közlésre való továbbításának
időpontja: 2017. 02. 06.

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

