
A marosvásárhelyi Somostetőn sétálók
a kisvasút végállomásától a völgybe te-
kintve egy félbe-szerbe hagyott épüle-
tet láthatnak. Mi lesz a nyári színpad
helyén? – teszik fel sokan a kérdést, hi-
szen az ingatlan állapota évek óta vál-
tozatlan, munkálatoknak jelét sem
látni, holott Fodor Imre polgármester-
sége idején a szükségből fakadóan
öregotthont terveztek ide. Aztán szép
csendben feledésbe merült a projekt.
Senki sem beszél róla, pedig öregott-
honra ma is szüksége van a városnak. 

1999-ben született meg a társulási szerződés 
A marosvásárhelyi tanács 1999. áprilisi 72-

es számú határozatával jóváhagyta az Erdő ut-
cában, a nyári színpad helyén öregotthon
építését, melynek kivitelezését a Benţa cégre
bízta. Ugyanaz év decemberében a 146-os ta-
nácsi határozattal jóváhagyták a két fél közötti
24.163-as számú társulási szerződés megköté-
sét, melynek értelmében a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal 58 százalékkal, míg a
Contranscom Benţa Rt. 42 százalékkal járult
volna hozzá az építkezéshez. Ugyancsak ez a
határozat mondta ki, hogy az ingatlan, beleértve
a telket is, ugyanilyen arányban képezi majd a
tulajdonjogot. A társulási szerződést megkötöt-

ték, a polgármesteri hivatal – akkori áron – egy
605 millió lejre becsült 6000 négyzetméteres te-
rülettel szállt be, míg a Benţa cégnek el kellett
készítenie a megvalósíthatósági tervet, a mű-
szaki tervet, aminek értéke ugyancsak 605 mil-
lió lej lett volna. Ugyanakkor mindkét fél
vállalta a munkálatok rá eső részének fedezését. 

2001-ben a marosvásárhelyi tanács a 80-as
számú határozattal módosította a társulási szer-
ződésben szereplő részvételi arányt, figyelembe
véve a piaci árak növekedését. A helyi tanácsot
megillető részt a telek új ára és az addig elköltött
összegek tették ki. 2002 októberében egy kiegé-
szítő irattal a társulási szerződést is módosították. 

Még hat?
Átlagban félévenkénti kormányváltásokkal számolva, hacsak valami

nem változik, a hatalmat birtokló koalíciónak éppen nyolc kabinettel
sikerülhet végigvinni a kormányzás nehéz terhét a jelenlegi parlamenti
cikluson. És még ezek ígértek a választásokkor nyugodt közéleti lég-
kört, meg felelős kormányzást!

Ehhez képest ma már a harmadik kormányuk felállítását célzó el-
nöki konzultációk kezdődnek. Az ilyen helyzetekben kulcsszerepet kapó
elnök, mint mondta, gyors megoldásban érdekelt, megelőzendő a vál-
ság negatív gazdasági következményeit, és azért, hogy a bizonytalan-
ság ne fajuljon instabilitássá. Nem kis baj van annak a
szemmértékével, aki itt az utóbbi bő esztendőben stabil kormányzatot
vélt látni, ami pedig a negatív gazdasági következmények megelőzését
illetné, arról is legfeljebb álmodni lehet. Mert az elsősorban azt felté-
telezné, hogy holnaptól egy hozzáértő és felelős kormány veszi át az
ország irányítását, márpedig a jelenlegi politikai felhozatalból ilyenre
nincs esély. Annak a képzeletbeli kormánynak is sok idejét és energi-
áját venné igénybe a két legutóbbi kabinet gazdaságpolitikai ámokfu-
tásának kijavítása. Ám erre a leghalványabb esély is csak előre hozott
választások nyomán adódhatna, mert a jelenlegi parlamenti erőviszo-
nyok mellett a szociáldemokraták, akik már többszörösen bizonyítot-
ták, hogy képtelenek értelmesen kormányozni, gyakorlatilag
megkerülhetetlenek. De még előre hozott választás esetén sincs sem-
milyen biztosíték a jelenleginél sokkal jobb parlament felállítására,
amiből kikerekedhetne egy ilyen képzeletbeli kormány.
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Közvitán 
az általános város-
rendezési terv
Szászrégenben
Ma 16 órától a szászrégeni Eugen Ni-
coară művelődési ház nagytermében
közvitára bocsátják az általános vá-
rosrendezési terv (PUG) részét ké-
pező városi mobilitási tervet. 
____________2.
24 korgó gyomrot
lakat jól
Több mint húsz nehéz sorsú gyerek-
nek főz meleg ételt heti rendszeres-
séggel a nagykendi Rózsa Enikő.
Olyannyira a szívéhez nőttek ezek a
gyerekek, hogy hazai és külföldi támo-
gatókat szerzett.
____________4.
Őszi szonáta: négy
színházi műhely
művészeinek 
előadásában
A marosvásárhelyi Spectrum Színház
közleményben osztotta meg velünk ja-
nuári programajánlatát, amely szerint
a főtéri, Rózsák tere 13. szám alatti
magánszínházban a hónap folyamán
saját produkciókat és vendégelőadá-
sokat egyaránt meg-
tekinthetünk.
____________5.
Nem kockáztattak
Person nélkül
Egy pillanatig sem volt kérdéses, hogy
a Bukaresti CSM Steaua legyőzi a
marosvásárhelyi Maros Kosárlabda-
klub csapatát a hétfő esti mérkőzésen
a férfikosárlabda Nemzeti Liga 14. for-
dulójában. 
____________7.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Közel húsz éve húzódik az építkezés 

Öregotthon félbe-szerbe

Lemondott a kormányfő
Mihai Fifor az ügyvivő

miniszterelnök
Klaus Johannis államfő tudomásul vette
kedden Mihai Tudose szociáldemokrata
miniszterelnök lemondását, helyére pedig
Mihai Fifor védelmi minisztert nevezte ki
ügyvivő miniszterelnöknek.

Tudose csak kedden értesítette hivatalosan az
államfőt lemondásáról: az erről szóló iratot sze-
mélyen vitte az elnöki palotába.

A 2016-os parlamenti választásokon győztes
PSD, amely hétfőn megvonta a bizalmat Tudosé-
tól, eredetileg Paul Stănescu miniszterelnök-he-
lyettest javasolta az ügyvivő kormány élére, de ezt
az államfő elutasította.

Az elnök kifejezte aggodalmát amiatt, hogy egy
évvel a választások után immár a PSD második
kormánya is kudarcot vallott. Johannis szerint a
bizonytalanságnak nem szabad instabilitássá fajul-
nia, Romániának mielőbb új kormányra van szük-
sége.

Jelezte: a negatív gazdasági következmények
megelőzése érdekében nem fogja hátráltatni egy
új kormány kinevezését, ezért szerdára kormány-
alakítási egyeztetésekre hívja a parlamenti párto-
kat.



Látható lesz a Koncz-kódex 
Január 22-én 10 órától a magyar kultúra napja alkalmából
a Teleki–Bolyai-könyvtár egy hétre kiállítja legnagyobb kin-
csét, a Koncz-kódexet. A 14. században pergamenlapokra
másolt latin nyelvű biblia a gyűjtemény legrégebbi kézirata,
lapszélein 55 szót tartalmazó magyar nyelvű bejegyzés
van: a Marosvásárhelyi Sorok és Glosszák néven ismert
hatodik magyar nyelvemlék a 15. század első negyedéből
származik. Az értékes dokumentum a könyvtár nagyter-
mében látható január 26-án 15 óráig. 

Nyitott a szászrégeni korcsolyapálya 
Január 15-én, hétfőn megnyitották a szászrégeni Ifjúsági
parkban levő városi strand medencéjében kialakított kor-
csolyapályát, amely naponta 13.30 és 21.30 között láto-
gatható, a következő program szerint: 14–15.30,
16–17.30, 18–19.30, 20–21.30, az időszakok közötti fél-
órában állítják helyre a jég felületét a korcsolyapályát kar-
bantartók. Belépő 6 lej felnőtteknek, 4 lej gyerekeknek
egy-egy alkalomra, ami másfél óra. Az 5 év alatti gyerme-
keknek díjmentes a pálya használata. 

Szociális lakás építését tervezik 
A Szászrégeni Polgármesteri Hivatal azt tervezi, hogy a
Herbus negyedben, a volt IFET (faipari vállalat) területén,
amely a város tulajdonába került, az országos fejlesztési
alapból mintegy 4 millió lejes beruházással egy 40 lakré-
szes, egyenként mintegy 60 négyzetméteres szociális
tömbházat építtet. Elkészült az épület látványterve, ame-
lyet a központi szakhatóság a költségvetéssel együtt elfo-
gadott. A munkálatokhoz azután tudnak hozzáfogni,
miután elköltöztetik a helyszínről az utcai vízvezeték fő
nyomócsövét. Nagy szükség lenne a szociális lakásra,
ugyanis több száz igénylő van a várólistán. 

Házkutatás fakitermelő cégeknél
Január 15-én a Maros és Szatmár megyei gazdasági rend-
őrség több fakitermeléssel foglalkozó cég székhelyén tar-
tott házkutatást. Hat Maros és két Szatmár megyei cég
irodáit fésülték át a rendőrök, könyvelési iratok után ku-
tatva. A vizsgálatok nyomán kiderült, hogy az egyik Maros
megyei vállalkozás 2013–2014-ben többször szállított fa-
anyagot ügyfeleknek úgy, hogy utólag a menetlevelet visz-
szaküldték a kibocsátóhoz, majd megsemmisítették vagy
újraírták, kisebb mennyiséget tüntetve fel, és ezt könyvel-
ték el. A számítások szerint mintegy 660.000 lej értékben
660 köbméter faanyagot nem könyveltek el. A rendőrök
folytatják a nyomozást, gyanítják, hogy az adócsalás jóval
nagyobb. 

Hírszerkesztő: Vajda György 

Ma ANTAL, ANTÓNIA,
holnap PIROSKA napja.
PIROSKA: a latin Priscaból
alakult, jelentése: tiszteletre-
méltó.

17., szerda
A Nap kel 

8 óra 1 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 3 perckor. 
Az év 17. napja, 

hátravan 348 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. január 16.

1 EUR 4,6599

1 USD 3,8182

100 HUF 1,5080

1 g ARANY 163,5981

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt, havas eső,
havazás várható

Hőmérséklet:
max. 20C
min. -30C

Megyei hírek

Rost Andrea-gálakoncert
A magyar kultúra napja alkalmából Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusa nagyszabású gálakoncertet szer-
vez a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében január
21-én, vasárnap 18 órai kezdettel. Fellépnek: Rost And-
rea Kossuth- és Liszt-díjas operaénekes és a Virtuózok
marosvásárhelyi felfedezettjei. Hangszeren kísér a Csíki
Kamarazenekar és az állami filharmónia művészei. Vezé-
nyel Werner Gábor karmester Budapestről. A belépődíj 10
lej, jegyek kaphatók a Kultúrpalota jegypénztárában.

Helyi termékek kiállítása 
Január 19-én, pénteken 8 és 19 óra között a Magyar Ter-
mék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán
újra megtartják a Local Farmers’ Market helyi termékek
vásárát és kiállítást. A vásár bő felhozatalt kínál a külön-
böző hagyományos és helyi termékekből, úgy mint: hús-
és tejtermékek, sajtok, méz, lekvárok, szörpök, gyümölcs-
levek, bor, pálinka, zöldség, gyümölcs, teák, fűszerpap-
rika, olajok, valamint kézművestermékek (házi készítésű
kencék, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek). 

A taxínész különjárata
Január 18-án, csütörtökön 17 órakor a marosvásárhelyi
várban, Kedei Zoltán vár-lakbeli műtermében bemutatják
Székely Szabó Zoltán Különjárat című új könyvét. A Ju-
ventus Kiadónál megjelent kötet válogatást tartalmaz a
humorista legújabb szatirikus írásaiból, ironikus jelenetei-
ből, anekdotáiból. A találkozón összeállítás hangzik el
Csíki Hajnal és Kárp György színművészek előadásában,
majd a szerző dedikál. 

A magyar kultúra napja 
Marosszentgyörgyön
Január 22-én, hétfőn 18 órakor a marosszentgyörgyi ma-
gyar közösségnek a római katolikus plébánia tanácster-
mében bemutatják a Hajnali szerenád
(Marosszentgyörgyi magyar antológia) című kötetet,
amely a község húsz írójának, költőjének alkotásait tartal-
mazza. A kötet anyagát Baricz Lajos gyűjtötte, szerkesz-
tette. A könyvet ismerteti Baricz Lajos és Moldovan Irén,
közreműködik az egyházközség Szent György kórusa, a
Kolping Család kórusa, a Jubilate Deo dalcsoport, a
Szent Cecília együttes és Pataki Ágnes. 

RENDEZVÉNYEK

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

Ma 16 órától a szászrégeni
Eugen Nicoară művelődési ház
nagytermében közvitára bocsát-
ják az általános városrendezési
terv (PUG) részét képező városi
mobilitási tervet. Júniustól a
polgármesteri hivatal hozzáfo-
gott az általános városrendezési
terv felújításához. A folyamat
részeként több rétegtalálkozót,
nyilvános vitát tartottak. 

Remélik, hogy 2018 augusztusáig a
tanács elfogadja a tervet, amely több
évre előrevetítve meghatározza majd a
városfejlesztés irányát. 

Tavaly júniustól a polgármesteri hi-
vatalban havonta egy-két rétegtalál-
kozó volt, ahol a korábbi általános
városrendezési terv felújításáról tár-
gyaltak az érintett közösségek, szak-
mai grémiumok képviselőivel. Volt
már beszélgetés többek között vállal-
kozókkal, kulturális szakemberekkel,
a civil szféra, az egyházak képviselői-
vel, ahol a meghívottak véleményt
mondhattak a tervről. Konzultált a vá-
rosi főépítész a megyei főépítésszel, az
általános városrendezési tervet készítő
cég szakembereivel több helyszíni te-
repszemlét tartottak, ahol a tervezendő
változásokról tanácskoztak az érintet-

tekkel. Körvonalazódott, hogy a Kas-
tamonu cég környékét ipari övezetként
tüntetik fel, így ezen a helyen megtilt-
ják majd a magánházak építését. Idő-
közben kialakult három villanegyed is
– a beresztelki, a maroshévízi és a bá-
tosi kijáratnál –, amelyek területrende-
zési elképzeléseit, szabályait is
leszögezi majd az új PUG. A beresz-
telki kijáratnál előirányozták, hogy
minden 50–100 házat magába foglaló
beépíthető területen játszóteret és
sportpályát is ki lehessen majd alakí-
tani. Ugyanakkor szabadon hagyják a
jelenleg városi legelőként nyilvántar-
tott területeket, ahol lehetővé teszik,
hogy könnyebb szerkezetű mezőgaz-
dasági épületeket is elhelyezzenek
azok, akik ilyen jellegű vállalkozást
szeretnének indítani. Egyelőre érintet-
len marad a volt sörgyárral szembeni,
mintegy 30 hektáros városi legelő.
Ami a szabadidő-övezeteket illeti, saj-
nos, mint ismeretes, bűnügyi per miatt
félbemaradt a szabadidőközpont terve.
Ameddig a per folyamatban van, sem-
mit sem lehet tenni, és új versenytár-
gyalást kell kiírni. Sajnos, annak a
munkának már nyoma sincs, amit be-
fektettek, így aztán úgy tűnik, hogy
más megoldást kell találni ennek a zó-

nának a fejlesztésére az új városrende-
zési tervben. Külön figyelemmel kö-
vetik Abafáját, ahol még elmaradt a
Margaréta és Temető utca aszfaltozása,
valamint a főút csatornahálózatának a
felújítása és az aszfaltozás. A romák
által lakott utcákban a telkek 70–80%-
ának van jogos tulajdonosa, így állami
beavatkozással nem lehet javítani a
lakhatási feltételeket. Volt egy korábbi
elképzelés, amely szerint a rászorulók-
nak korszerű konténerlakásokat he-
lyeznek ki, de ezt is csak EU-s
pályázat alapján lehet finanszírozni.
Bár szerepel az általános városrende-
zési tervben, sajnos a Marosvásárhely–
Beszterce közötti szászrégeni terelőút
tervének finanszírozására egyelőre
nincs esély, ugyanis az országos stra-
tégiából kikerült a város, így központi
támogatást nem kaphat erre, önerőből
pedig képtelenség megvalósítani. Ha
valamilyen uniós pályázati lehetőség
nyílik, lehet valami remény arra, hogy
ezt az amúgy nagyon szükséges beru-
házást kivitelezzék. 

Márk Endre alpolgármester reméli,
hogy az idén augusztusra elkészül az
általános városrendezési terv, és ez új
fejezetet nyit a város fejlődésében.
(vajda) 

Közvitán az általános városrendezési terv Szászrégenben

Ennek értelmében a telek átkerül a
Contranscom Benţa Rt. használatába
mindaddig, amíg az épület megőrzi
eredeti rendeltetését. 

A szóban forgó tanácsi határozat le-
szögezi azt is, hogy a helyi tanács fel-
függeszti a beruházás finanszírozását. 

Az öregotthon felépítésének költsé-
gét 2001-ben 12,9 milliárd régi lejben
határozták meg, ebből a helyi tanácsra
1,32 milliárd régi lej, azaz 132 ezer lej
jutott. (Az összeget 2011-ben idősze-
rűsítették, ekkor már a város hozzájá-
rulása 446 ezer lejt tett ki.) A
könyvelési adatok szerint a Benţa cég
ekkorra 1,6 millió lejt költött a beru-
házásra. 
A félmillió eurós telket átengedték 
a Benţa cégnek 

A tanácsi határozat indoklása szerint
a Contranscom Benţa Rt. nem rendel-
kezett a telek tulajdonjogával, ezért
nem igényelhet pénzt az öregotthon
munkálataira, ezért 2005-ben leállt az
építkezéssel. Szintén az indoklásban
olvasható, hogy több egyeztetés tör-
tént a polgármesteri hivatal és a Benţa
cég között annak érdekében, hogy

megoldást találjanak a munkálatok
folytatására.

Akkor mindkét fél azt találta a leg-
megfelelőbbnek, ha az önkormányzat
a Contranscom Benţa Rt.-vel telekcse-
rét hajt végre. A Benţa cégnek átadott
Erdő utcai, 498.780 euróra értékelt te-
lekért a város egy sokkal olcsóbb,
154.170 euró értékű Hegyalja utcai
(Meggyesvalva) telket kapott cserébe.
Az Erdő utcai telek 6000, míg a 
Hegyalja utcai ennek fele, 3000 négy-
zetméter. Az Erdő utcában egy négy-
zetméter terület árát 83,13 euróban,
míg a Hegyalja utcában 51,39 euróban
állapították meg. Tehát az Erdő utcai
telek nemcsak kétszer nagyobb,
hanem sokkal értékesebb is. A teleká-
rak közötti különbség 344.610 euró
volt. Ezt az értékkülönbözetet a cég-
nek kellett kifizetnie. Továbbá azt a
446.871 lejt, amit a polgármesteri hi-
vatal ruházott be az ingatlanba. 
A társulási szerződést 2011-ben 
bontották fel

A polgármesteri hivatal és a Benţa
cég közötti társulási szerződést 2011-
ben bontották fel. Az erre vonatkozó
tanácsi határozat indoklásában szó
esik arról, hogy a polgármesteri hivatal

által az öregotthonba beruházott ösz-
szeg nem áll a cég rendelkezésére, to-
vábbá, hogy a cég a pénzügyi válságra
hivatkozva leállt az öregotthon mun-
kálataival, így véglegesen felbontják
az 1999-ben kötött szerződést. Az
öregotthon kizárólagos kivitelezője a
Contranscom Benţa Rt. maradt. 

Ennek hét esztendeje. Azóta semmi
sem történt. Kérdésünkre, hogy mit
lehet tudni az öregotthon sorsáról, az
egykori alpolgármesterek közül sem
Orbán Dezső, sem Csegzi Sándor sem
tudott érdemben tájékoztatni, mond-
ván, hogy régi ügyről van szó, az in-
gatlan átkerült Benţához, s így nem a
város ügye. Makkai Gergely jelenlegi
alpolgármester pedig kifejtette, a vá-
rosrendezés nem tartozik a hatáskö-
rébe. 

Benţa Remust, a cég képviselőjét
múlt héten telefonon kerestük meg
azzal a kérdéssel, hogy milyen sorsot
szánnak a félkész ingatlannak. Kérdé-
sünkre kijelentette, egy újságírónak
sem alárendeltje, hogy kérdésekre vá-
laszoljon. Még próbálkozzunk, telefo-
non… Megtettük. De választ nem
kaptunk, pedig a város lakosságának
tájékoztatásáról lett volna szó. 

(Folytatás az 1. oldalról)

Öregotthon félbe-szerbe



A filozófus végzettségű, politikatudo-
mányi, közigazgatási és biztonságpoliti-
kai témákban is képzett Fifor a PSD-t
vezető Liviu Dragnea házelnök egyik bi-
zalmi embere. Két éve Klaus Johannis
államfő elutasította, hogy közlekedési
miniszterré nevezzék ki, mondván, hogy
nincs megfelelő végzettsége. Az elnök
tavaly szeptemberben már nem emelt ki-
fogást ellene, amikor – az addig a gaz-
dasági tárcát vezető – Fifort pártja a
védelmi tárca élére jelölte.

Az ügyvivő kormány korlátozott jog-
körökkel vezeti az országot, amíg a par-
lament beiktatja Románia következő
kormányát. Mivel a parlamentben egyet-
len pártnak sincs abszolút többsége, az
államfőt az alkotmány nem kötelezi arra,
hogy az eddigi szociálliberális kormány-
többség jelöltjét bízza meg kormányala-
kítással.

Az elnök elvileg feloszlathatja a par-
lamentet, ha az két egymást követő kor-
mányfőjelöltjét elutasítja, Johannis
számára – másfél évvel a következő el-
nökválasztás előtt – mégis kockázatos
lenne szembeszállni a PSD-ALDE szo-
ciálliberális koalíció akaratával.

Egyfelől a parlamenti többségnek is
joga van felfüggeszteni az államfőt, ha
alkotmánysértést követ el, és akkor nép-
szavazást írnak ki leváltásáról, amint az
kétszer is megtörtént Traian Băsescu el-
nöksége idején.

A másik forgatókönyv sem túl bizton-
ságos Johannis számára: ha sikerül is
többséget szervezni egy jobboldali vagy
pártfüggetlen kormányfőjelölt mögé,
annak mozgásterét nagyon behatárol-
hatja a parlamentben továbbra is jelen
lévő szociálliberális többség, amint tör-
tént az Dacian Cioloş szakértői kormá-
nya idején, a PSD viszont ellenzéki
hangot megütve könnyűszerrel az elnö-
köt teheti majd felelőssé az általa erőlte-
tett kormány minden kudarcáért.
A PSD nőszervezete vezetőjét jelöli 
kormányfőnek

Viorica Dăncilă európai parlamenti
képviselőt jelöli a PSD a miniszterelnöki
posztra, amely Mihai Tudose hétfőn be-
jelentett lemondása nyomán üresedett
meg. Erről a PSD végrehajtó bizottsága
keddi ülésén döntött.

A mérnöki végzettségű, 54 éves Dăn-
cilă 1988-ban szerzett oklevelet a plo-
ieşti-i Olaj- és Gázipari Egyetemen, több
mint két évtizede tagja a szociáldemok-
rata pártnak, 2006-ban politikatudomá-
nyokból szerzett mesteri oklevelet. 2015
óta vezeti a szociáldemokraták nőszer-
vezetét, 2009 óta tagja az EP-nek. 2008-

2010 között Teleorman megyében volt
önkormányzati képviselő, amelynek me-
gyei tanácsát Liviu Dragnea mostani
pártelnök vezette.

A Digi 24 hírtelevízió úgy tudja: je-
löltjük megválasztása előtt a szociálde-
mokraták megállapodtak abban, hogy
nem nacionalista, hanem európai elköte-
lezettségű, Brüsszellel jó kapcsolatokat
ápoló miniszterelnököt akarnak.

A hírforrás felidézte: Dăncilă egyike
volt azoknak a szociáldemokrata politi-
kusoknak, akik Carmen Dan belügymi-
niszter védelmére keltek és nyíltan
bírálták az őt lemondatni próbáló Mihai
Tudose kormányfőt. Dăncilă szerint Tu-
dose korábban másik két nőt is „megalá-
zott”, amikor tavaly októberben
eltávolította kormányából a bűnvádi el-
járás alá vont Sevil Shhaideh miniszter-
elnök-helyettest és Rovana Plumb
környezetvédelmi minisztert.

Arra a kérdésre, hogy mennyire lesz
szabad keze Dăncilănak a kormánynév-
sor összeállításában, ha megkapja erre a
megbízást az államfőtől, a pártülésről tá-
vozó Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi
miniszter azt mondta: Romániának to-
vábbra is politikai kormánya kell legyen,
amelynek összetételéről a PSD vezető-
sége akar dönteni.

Kinevezése esetén Dăncilă lehet Ro-
mánia első női miniszterelnöke.
Kelemen: nem maradt következménynek
nélkül a kormányfő sértése

Az RMDSZ elnöke nem feltételezi,
hogy Mihai Tudose a magyar autonó-
miatörekvésekkel kapcsolatos múlt heti
botrányos kijelentése miatt mondott le
miniszterelnöki mandátumáról, Kelemen
Hunor szerint azonban így ez a sértés
sem maradt következmények nélkül.

Az RMDSZ elnökét az Agerpres hír-
ügynökség szólaltatta meg kedden, mi-
után előző este Tudose bejelentette
lemondását.

Kelemen Hunor nem akarta kommen-
tálni a PSD döntését, a kormányfő le-
mondását viszont természetesnek
tartotta, miután pártja megvonta tőle a
politikai támogatást. Kifejtette: a PSD-
ben több belső konfliktus is felütötte a
fejét, többet veszekedtek, mint amennyit
kormányoztak, ezért várható volt egy
ilyen végkifejlet.

„Tudose elkövetett néhány alapvető
hibát, többek közt azt a bizonyos múlt
heti nyilatkozatot. Én nem vagyok any-
nyira naiv, hogy azt képzeljem: sokat
nyomtak a latban azok a sértő kijelen-
tések, de végül mégsem maradtak követ-
kezmények nélkül” – idézte az Agerpres
az RMDSZ elnökét.

Azt, hogy az RMDSZ támogatná-e a
PSD következő kormányfőjelöltjét, csak
annak megnevezése után fogja eldönteni
a magyar érdekképviselet.

„A felelősség ebben a pillanatban a
többségi koalíciót terheli, amelynek
szem előtt kéne tartania, hogy meglehe-
tősen nehéz időszakot élünk gazdasági
szempontból, a költségvetést megsza-
vazták, de sok a kérdőjel, jövő évben
pedig Románia az EU elnöki tisztségét
tölti be, amire teljesen felkészületlen” –
vélekedett az RMDSZ elnöke, aki szerint
nem valószínű, hogy előre hozott válasz-
tásokra kerülne sor.
Az ellenzék előre hozott választásokat
sürget

A parlamentben ellenzékben lévő
jobbközép pártok előre hozott választá-
sokat sürgettek kedden, miután az egy
éve kormányzó szociáldemokraták hét-
főn második miniszterelnöküket, a jú-
nius óta tisztségben lévő Mihai Tudosét
is eltávolították a kormány éléről.

Ludovic Orban, az államfőhöz közel
álló PNL elnöke azt mondta, kizárólag a
PSD-t terheli a felelősség a Romániában
állandósult politikai válságokért és „ka-
tasztrofális kormányzásért”. A PNL fő
célja a PSD eltávolítása a kormányból,
ezért előre hozott választások mielőbbi
kiírását kérik az államfőtől, ha pedig ez
alkotmányos akadályokba ütközne, ké-
szek megszavazni bármilyen kormányt,
amelyben a PSD nem vesz részt.

Az ellenzéki pártelnök ironikus han-
gon beszélt a PSD újabb kormányfője-
löltjéről is. „Le is fogadtam, hogy a jelölt
teleormani lesz, csak azt nem tudtam,
hogy Carmen Dan belügyminiszterre,
Tudose félreállításának hősére vagy
Dăncilă asszonyra esik majd a választás.
Semmi sem szól mellette, sem tapaszta-
lata, sem szakmai múltja, sem ismert-
sége, sem politikai súlya. Az új
kormányfő sem lesz más, mint a teleor-
mani törzs egy újabb többé-kevésbé en-
gedelmes bábja” – mondta a PNL
elnöke.

Az USR is kész bármilyen megoldást
támogatni, amely ellenzékbe juttatja a
PSD-t. Dan Barna pártelnök szerint egy
újabb szociáldemokrata kormányfő csak
arra lenne jó, hogy fogadásokat kösse-
nek, meddig tud tisztségben maradni.

A 2016-os parlamenti választásokon a
PSD megszerezte a mandátumok több
mint 47 százalékát. A parlament jelenlegi
összetétele mellett ameddig a PSD egy-
séges marad, a szociáldemokraták nélkül
gyakorlatilag lehetetlen kormányt alakí-
tani. (hírösszefoglaló)
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Johannis fogadta 
a japán miniszterelnököt

Klaus Johannis államfő fogadta hétfőn a Cotroceni-
palotában Shinzo Abét. A japán miniszterelnök hiva-
talos látogatáson tartózkodik Romániában. Shinzo
Abe az első japán miniszterelnök, aki Romániába lá-
togat. A szűkebb, majd tágabb körben sorra kerülő
megbeszélések napirendjén szerepel többek között
a két ország közötti politikai, gazdasági, kulturális és
biztonságpolitikai együttműködés megerősítése. A
30 japán vállalatvezető által kísért Shinzo Abe euró-
pai körútja érinti még Észtországot, Lettországot, Lit-
vániát, Bulgáriát és Szerbiát is. (Agerpres)

A német kormány aggódik 
az EP menekültügyi terve miatt

Aggodalommal tölti el a német kormányt az Európai
Parlament (EP) menekültügyi reformterve a család-
egyesítésről szóló javaslat miatt – mondta a szövet-
ségi belügyminisztérium szóvivője hétfőn Berlinben.
Annegret Korff a kormányszóvivői tájékoztatón kér-
désre válaszolva megerősítette a Der Spiegel című
hírmagazin értesülését, amely szerint a berlini veze-
tés az országra nehezedő migrációs nyomás növe-
kedésétől tart, amiért az EP azt javasolja, hogy az
Európai Unióba belépő menedékkérőket azonnal irá-
nyítsák abba a tagországba, ahol az állításuk szerint
élnek rokonaik. Ez szerinte a „feje tetejére” állítaná
az eddigi rendszert, bevezetné azt az elvet, hogy
mindenki szabadon megválaszthatja, hol kíván me-
nedékjogi kérelmet benyújtani, ami az eddigiektől
merőben eltérő „migrációs mozgásokhoz” vezetne.
Azonban ez csak az EP álláspontja, a német kor-
mány pedig arra összpontosít, hogy a tagállami kor-
mányokat összefogó tanács is kialakítsa saját
álláspontját – emelte ki a szóvivő. (MTI)

Mentelmi jogának felfüggesztését
kéri a cseh miniszterelnök

Andrej Babis cseh kormányfő kedden bejelentette:
kérni fogja a parlamenti alsóházat, hogy vonja meg
mentelmi jogát, és adja ki a rendőrségnek, amely
büntetőjogi eljárást indított ellene, mert gyanúja sze-
rint európai uniós támogatásokkal élt vissza. Andrej
Babis a képviselőház mandátumvizsgáló bizottságá-
nak ülése előtt ismertette döntését újságírókkal. A
testület várhatóan döntést hoz arról, javasolja-e a
parlamenti alsóháznak Babis kiadását. A miniszter-
elnök a sajtótájékoztatón ismét politikai ügynek ne-
vezte az eljárást, amelyet szerinte azzal a céllal
szerveztek meg, hogy eltávolítsák őt a politikából A
Gólyafészek nevű szabadidőközpontről van szó,
amelynek építésekor a tulajdonos állítólag jogtalanul
jutott mintegy 50 millió koronás európai uniós támo-
gatáshoz. Az ügyben Jaroslav Faltynek képviselő,
Babis pártájának, az ANO-nak az első alelnöke is
érintett, ő is kérni fogja a parlamenttől kiadatását. Az
ellenük folyó eljárást éppen képviselői mentelmi
joguk miatt függesztették fel. (MTI)

Washington nem kívánja 
megőrizni Szíria területi épségét

Az Egyesült Államok nem kívánja megőrizni Szíria
területi épségét – jelentette ki Szergej Lavrov orosz
külügyminiszter hétfői moszkvai sajtóértekezletén.
Ennek alátámasztására Lavrov megemlítette azt az
amerikai kezdeményezést, amelynek értelmében a
demokratikusnak nevezett ellenzéki erők határ menti
biztonsági övezeteket hoznának létre. Ez a miniszter
szerint nagy területleválasztást jelentene Szíria Tö-
rökországgal és Iránnal határos vidékein. Lavrov is-
mételten azzal vádolta meg az Egyesült Államokat,
hogy a többpólusú világrend kialakulása közepette
illegitim eszközökkel törekszik visszaszoruló vezető
szerepének megőrzésére. (MTI)

Maradunk még jó ideig az állandó cirkuszokkal, mert
a politikai válságcsináláshoz és válságkezeléshez aztán
értenek a minket irányítók, mindennél jobban. A mos-
tani krízissel is elszalasztottak egy esetleges jó lehető-
séget. Először a történelemben felkereste szép hazánkat
a japán kormányfő, aki diplomáciai körúton van a kör-
nyező országokban. Igen tekintélyes üzletemberi kísé-
rettel, mert a körút hátterében az áll, hogy a japánok a
régióban egyre erősödő kínai gazdasági befolyást sze-
retnék ellensúlyozni. Be is volt tervezve a látogatás
során egy miniszterelnöki eszmecsere, csakhogy mire a
felkelő nap országából ideért a delegáció, már nem ta-
lált kormányfőt, akivel tárgyalhatott volna. Így maradt
a programban az elnöki hivatalban kötelező protokoll-
kör, meg egy mosolyvizit a kormánypalotában ténfergő
ideiglenes ügyvivőknél. És egy generációra vélhetően
ki is húzták országunkat a komolyan veendők listájáról
ezek az üzletemberek. Persze arra sincs garancia, hogy
sikerült volna valamilyen zseniális üzletet kötni velük
ez alkalommal, mert ahhoz ész, tervek és tőke kellenek,
ami errefele hiánycikk, de legalább a lehetőség meg-
volt.

Még hat?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
(Folytatás az 1. oldalról)

Az európai értékeket nem elég szajkózni, minden
politikusnak az eszében és lelkében kell hordoznia
ezeket, fogalmazott Winkler Gyula hétfőn este Stras-
bourgban, ahol Mihai Tudose magyar közösséget fe-
nyegető kijelentéseiről tájékoztatta az európai
parlamenti képviselőket. 

A plénum előtt az RMDSZ európai parlamenti képviselője
úgy fogalmazott, ennyire súlyos, bántó és fenyegető kijelentés
nem maradhat következmények nélkül, ugyanakkor üdvözölte
a román miniszterelnök aznap este bejelentett lemondását. 

Winkler Gyula felszólalásában emlékeztetett: az Európai
Unió értékekre épül, az emberi méltóság és az alapvető állam-
polgári jogok, valamint a nemzeti identitás tiszteletére. „Az
európai értékeket nem elég szajkózni, politikai programokban
rögzíteni, minden politikusnak az eszében és lelkében kell hor-

doznia ezeket. Ennek ellenére országom, Románia miniszter-
elnöke lábbal tiporta közösségem, a magyar nemzeti közösség
alapvető jogait, amikor súlyosan megfenyegette azokat, akik
saját szimbólumaikkal fejezik ki nemzeti identitásukat” – fej-
tette ki. 

„A székely zászló közösségem regionális szimbóluma,
használatának tiltása a 21. században nevetséges és abszurd,
szembemegy alapvető jogainkkal. Sokkolt a miniszterelnök
kijelentése, annál is inkább, mert néhány órával korábban, más
kontextusban a halálbüntetésről is meghökkentő módon nyi-
latkozott.  Ilyen kijelentések után Európában nem méltó hiva-
talához egy miniszterelnök. Súlyos, bántó és fenyegető
kijelentése nem maradhat következmények nélkül. Üdvözlöm
a ma este bejelentett lemondását” – hangsúlyozta felszólalá-
sában az RMDSZ EP-képviselője. 

Az európai értékeket nem elég szajkózni

A hagyományos kivitelű személyi számítógépek
(PC) értékesítése hat éve első alkalommal a tavalyi
negyedik negyedévben emelkedett az amerikai In-
ternational Data Corporation (IDC) informatikai és
távközlési piackutató vállalat pénteken közzétett
felmérése szerint.

A 2017-es negyedik negyedévben 70,6 millió hagyományos
kivitelű személyi számítógépet értékesítettek világszerte, 0,7
százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az IDC az érté-
kesítések 1,7 százalékos éves csökkenését jelezte előre 2017

negyedik negyedévére. A tavalyi negyedik negyedévben hat
éve az első alkalommal növekedett az asztali személyi számí-
tógépek értékesítése. A hagyományos személyi számítógépek
éves értékesítése 259,5 millió volt, 0,2 százalékkal alacso-
nyabb az előző évinél. Az eladások tavaly csökkentek a leg-
kisebb mértékben 2011 óta. A hagyományos személyi
számítógépek piacát a HP Inc. vezeti. A tavalyi negyedik ne-
gyedévben 16,572 milliót értékesített, 8,3 százalékkal többet
mint egy évvel korábban, piaci részesedése pedig 23,5 száza-
lékra emelkedett 21,8 százalékról. (MTI)

Hat éve először emelkedtek 
a PC-eladások a negyedik negyedévben

Mihai Fifor az ügyvivő miniszterelnök
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Több mint húsz nehéz sorsú gyereknek
főz meleg ételt heti rendszerességgel a
nagykendi Rózsa Enikő. Olyannyira a
szívéhez nőttek ezek a gyerekek, hogy
hazai és külföldi támogatókat szerzett,
és ezek jóvoltából a főtt étel mellett
rendszeresen gyümölcsöt, vitamint, a
tisztálkodáshoz szükséges kellékeket,
illetve télire meleg ruhát, lábbelit biz-
tosít nekik. 

A közösségi oldalon egy gasztronómiai cso-
portban figyeltem fel Rózsa Enikő ínycsiklandó
főztjeire. Több alkalommal tett közzé képeket
ízlésesen tálalt, dobozokba porciózott ebédek-
ről, amelyekről kiderült, hogy „a gyerekeknek”
szánja. A mennyiségből, valamint a dobozok
számából ítélve nem a saját gyerekeiről lehetett
szó, és mint a bejegyzésekből kiderült, hetente
24 adag főtt étellel indul a szintén Balavásár
községhez tartozó Fületelkére, hogy szétossza
a korgó gyomrú gyerekeknek. 

A nagykendi jótevő 14 évig óvónő volt,
majd logopédus képesítést szerzett, a gasztro-
nómia iránti szenvedélyének hódolva pedig
szakácsoklevélre is szert tett.

Mint mondta, a fületelki hátrányos helyzetű
családokban nevelkedő gyerekekkel, akiknek a
gondviselését felvállalta, legelőször 5-6 éve ta-
lálkozott. 

– Angliai barátainkkal, akik segítették az
óvodát, és családi barátság alakult ki közöt-
tünk, a környéken sétáltunk, és akkor figyeltem
fel ezekre a gyerekekre, azután pedig folyama-
tosan rájuk gondoltam – elevenítette fel a kez-
deteket Enikő. 

Ezután egy, a hátrányos helyzetű gyerekeket
felkaroló egyesület felkérte, hogy nem főzne-e
a gyerekeknek úgy, hogy az egyesület állja a költsé-
geket. Enikő nagy örömmel elvállalta, de sajnos ja-
nuárban több alkalommal is elfogyott a pénzalap, és
emiatt, épp amikor a legnagyobb hideg volt, a gyere-
kek nem kaphattak meleg ételt. Amikor második
évben is ez történt, Enikő úgy érezte, a csattogó hi-
degben nem hagyhatja meleg étel nélkül a gyerekeket,
ezért minden szálat megmozgatott, külföldi ismerő-
seihez, barátaihoz fordult, és ugyan nem nagy összeg-
gel, de többen a segítségére siettek, sokan küldtek
élelmet, amiből biztosítani tudta a gyerekek étkezte-
tését. És ezek a segítő szándékú kedves ismerősök
azóta is mellette állnak és támogatják a nemes célt.
Az egyik lelkes, kitartó támogató az Erdélyi Gondűző
Panzió és Étterem tulajdonosa, aki negyedévente
alapélelmiszereket adományoz. Ezeknek köszönhe-
tően a tavaly heti három alkalommal kaptak főtt ételt
a fületelki gyerekek, majd – mivel csökkent a támo-
gatás – maradt a heti egy alkalom, de Enikő mindig
odafigyel arra, hogy valójában két napra is elegendő,
egészséges, kiadós menü kerüljön a gyerekeknek
szánt dobozokba, és rendszeresen vitamint is kapnak,
hogy az immunrendszerük erősödjön. Ha érkezik egy-
egy adomány, akkor heti kétszer is tud vinni főtt ételt
nekik. 

– Egy közeli barátom küldött Angliából meleg
cipőt, ruhát, az óceánon túlról református testvéreink
adományaként szintén ruhacsomag, cipő érkezett,
amiket karácsony előtt osztottam ki a gyerekeknek és
értékesítettem is belőle, a bevételből pedig gyümöl-
csöt vásároltam nekik – fűzte hozzá.
Kétujjnyi liszt, egy marék rizs 

Enikő elismeri, eleinte fenntartásokkal fogadta a
fületelki közösség, és időbe telt, amíg elfogadták, de
ma már mintegy második anyukaként tekintenek rá a
gyerekek, és annyira várják, hogy nem engedheti meg
magának, hogy megbetegedjen. A gyerekek járnak
óvodába, iskolába, viszont a családok nagy része
olyan nehéz körülmények között él, hogy nem tudnak
meleg ételt biztosítani a gyerekeiknek. 

– Sokan kérdezik, hogy miért pont ezek a gyerekek,
de engem nem érdekel, hogy roma, magyar vagy
román, mindenik ugyanolyan kedves számomra. Hi-
szen a származást félretéve, ők gyerekek. És az én
szememben a gyermek szent. Van egy hatgyerekes
család, nagyon belopták magukat a szívembe, hozzá-
juk közelebbi viszony fűz, és jobban felkaroltam őket,
mert van egy beteg kislányuk, és az édesanya is
eléggé beteges. Emlékszem, összeszorult a szívem,
amikor megláttam, hogy kétujjnyi liszt és egyujjnyi
rizs volt náluk a polcon, ennyi volt az összes élelmi-
szer, amiből a gyerekeknek az asztalra tudott volna
tenni valamit. Ettől kezdve ennek a családnak havonta
viszek tartós élelmiszercsomagot, mert meggyőződ-
tem, hogy becsületesek, és nem cigarettára vagy al-
koholra költik a pénzt – mutatott rá Enikő. Mint

mondta, tavaly egy marosvásárhelyi színésznő nemes
gesztusra vállalkozott, egy vadonatúj mosógépet vá-
sárolt ennek a családnak, amire óriási szükségük volt,
hiszen az édesanya betegsége miatt nem szabad emel-
jen, fáradjon, és bizony egy hatgyerekes családban
bőven akad szennyes ruha. Meglepetés volt számukra
a jótevő ajándéka, és óriási volt az öröm a családban,
a gyerekek szaladtak és simogatták a mosógépet –
elevenítette fel a megható pillanatokat Rózsa Enikő. 

Mint mondta, szerencsére a fületelki közösségben
élő gyerekek járnak óvodába, iskolába, de volt rá
példa, hogy azt mondta egy anyuka, hogy nem tudott
elmenni a gyerek az iskolába, mert nem volt szappan
a házban, és ő bizony koszosan nem engedi a gyere-
két. Ekkor kezdett gondolkodni, hogy jó lenne tisztí-
tószereket is juttatni nekik, hogy ez ne legyen kifogás
arra, hogy nem mehetnek iskolába. 

– Emlékszem, egy 17 éves lány folyamatosan me-
zítláb jött az ételért, meg is dorgáltam, mivel már
eléggé lehűlt az idő, de ő egyre csak mondogatta, ért-
sem meg, hogy nincs cipője. Más nem jutott eszembe,
lehúztam a saját cipőmet, és odaadtam neki. Beültem
az autóba, és gond nélkül hazajöttem anélkül. Nagy
dolgot nem tettem, de legalább nem fázott az ő lába. 
A kolbász a nagy kedvenc

Bár nem feltételezem, hogy válogatnának, kérdé-
semre, hogy van-e kedvenc ételük a „gyerekeinek”,
Enikő gondolkodás nélkül rávágja, a kolbászt várják
leginkább, ezért igyekszik legalább minden második
héten belopni a menübe a kedvenc élelmiszert. És ál-
talában havonta kétszer igyekszik meglepni őket va-
lami finomsággal, egy ízletes házi süteménnyel. 

– A szülinapokat megtartjuk, erre nagyon odafigye-
lek, mert egy egészen kis gesztussal nagy örömet
tudok nekik szerezni, hiszen ezeknek a gyerekeknek
otthon nem ünneplik meg a születésnapját. Ilyenkor
vagy pizzázunk, ami nagyon nagy esemény az ő min-
dennapjaikban, tortát viszek nekik, és egy kis ajándé-
kot is kapnak. A legnagyobb vágyam, hogy egy kis
otthont létesítsek számukra, ahová iskola után bejö-
hetnének, ott elfogyasztanák a meleg ételt, és foglal-
koznék velük – osztotta meg terveit a szegény
gyerekek gondviselője. 
A Milka-csoki bűvölete

– A sok puszi, amit kapok, meg a kis koszos kezek
simogatása a legnagyobb elégtétel – jegyzi meg
Enikő, aki szerint a gyerekek rendkívül hálásak, mint
féltve őrzött kincset, szorosan magukhoz ölelik a
doboz ételt. 

Nemrég vittem nekik Milka-csokit. Lehet, hogy
más gyereknek semmi különleges nincs abban, hogy
kap egy Milka-csokit, de ők felkiáltottak örömükben.
Mindennek tudnak örülni, még egy matricának is –
tette hozzá. 

Szegény gyerekek gondviselője
24 korgó gyomrot lakat jól Az ostobaság sokba kerül. Ha

dölyfösen agresszív, még többe. Ná-
lunk az utóbbi az uralkodó, ennek
isszuk évek óta a levét. Sebaj,
mondják, jut rá pénz elég! A mi zse-
bünkből persze. Így minden agyrém
büntetlenül kivitelezhető. Csak
némi hatásköre és elég hatalma le-
gyen a fantazmagória kiagyalójá-
nak. Ami mögött nyilván mindig
valamilyen hátsó szándék is rejtőz-
ködni próbál. Kerül, amibe kerül.
Nincs nap, hogy ne ütköznénk ilyen
jelenségbe. Helyi, országos, nem-
zetközi viszonylatban. És mennyi
mindent észre se veszünk! De ha
igen, és felzúdul a közvélemény,
azonnal beindul a ködösítő műve-
let, felbukkannak az ügyeletes bűn-
bakok, az igazi bűnös igyekszik
elvegyülni a tömegben. Közben az
okozott anyagi és erkölcsi veszteség
kárörvendő vigyorral hatványozó-
dik. A példák vég nélkül sorolhatók.
A napokban többször vitt el az utam
a sokat megért Görög-ház előtt. A
komoly kiadással felújított és kaka-
duszerű tarkasággal megcsúfolt
műemlék épület homlokzatát el-
kezdték újrafesteni. Hatott a médi-
ában is lecsapódott köz-
felháborodás. Mázolnak, lakkoznak
a fiúk, de ebből már sosem lesz
olyan eredmény, amilyet joggal el-
várhatnánk. Apropó jog, fizet, meg-
fizet-e valaki az ostoba hibáért?
Vagy: minap jelentették be, hogy
phüj, phüj, nem jár, indulhat az új-
ratervezés, az óriási befektetést
igénylő marosvásárhelyi terelőút
nem olyan lesz és nem pont ott,
amilyennek és ahova tervezték,
majd csinálni kezdték. Változtatni
kell az elképzelésen, aztán csak el-
készül valamikor, ha elkészül, sok-
kal később a vártnál, és nyilván a
kiadások sem maradnak a régi
szinten. Hogy máris tekintélyes
summákat fektettek a kényszeredet-
ten végzett munkálatokba? Ugyan
kérem, kicsiségeken ne akadjunk
fenn! Ugye a Nagyenyed–Marosdé-

cse közötti autópályaszakaszt se
tudták átadni a számtalan kapitális
hiba miatt, mégse dőlt össze a
világ! És a vásárhelyi repülőteret
éveken át lehetetlen helyzetbe hozó
felelősök is szem elől vesznek a
kombinát vagy mi a csuda sűrű kö-
dében. Mi, tehetetlen utazni vágyók
pedig csak azt halljuk, olvassuk,
milyen távlatosan próbálják fejlesz-
teni a szomszédos megyékben a
korigényekhez igazított reptereket.
Tudjuk, országos viszonylatban is
aratnak a „vén huncutok és gonosz
ostobák”. Egyik jön, másik megy.
Hasznunk nem válik belőle. A sokat
szidott kormányfő végül is beadta a
derekát, lemondott. Nem azért,
mert mi kértük a magyarságot fe-
nyegető és megfélemlíteni akaró,
minősíthetetlen kijelentése miatt. A
kormányzó párt belharcai okozták,
a náluk bekövetkezett „hosszú
kések éjszakája” váltotta ki kény-
szertávozását. És hozták a lakosság
nyakára a mélyülő kormányválsá-
got, aminek a következményei hosz-
szasan és igen károsan vethetik
majd vissza az országot. Az ostob-
áknak ez nem fáj, ők majd meglesz-
nek valahogy. Az anyagi hátterük
biztosított, s ha nagy a baj, egy
ideig meghúzzák majd magukat va-
lamelyik egzotikus világrészen,
mondjuk, a trópusokon. Hogy ki
lesz az új kormányfő, mit tesz majd
az államelnök, milyen irányba tor-
zulnak a dolgok Romániában, az
előbb-utóbb eldől valahogy. De az
biztos, hogy ha hirtelen itt terem-
hetne a hírhedt maffiózó, Al Ca-
pone, eléggé össze kellene kapnia
magát, hogy felkerüljön az élvo-
nalba. Azért említem éppen őt a sok
bűnöző közül, mert 1899-ben ezen a
napon született. És szintén január
17-én, de korábban, 1547-ben koro-
názták minden oroszok cárjává és
nagyfejedelmévé Rettegett Ivánt. Ha
ő jelenne meg itt hirtelen, mi lenne?
Semmi. Az itteni ostobákat semmi
sem képes megrettenteni. (N.M.K.)

Erről jut eszembe

Menyhárt Borbála

Újabb útikönyv 
a Fogarasi-havasokról 

Január 19-én, pénteken 17 órától a Kárpát Gyepű Egyesület a Hazajá-
rókkal közösen elindított Határjárók a Kárpátokban című sorozat első, a
Fogarasi-havasokról szóló kötetének – Molnár Sándor vetített képes elő-
adásával egybekötött – bemutatója lesz az Erdélyi Kárpát-Egyesület szer-
vezésében az RMDSZ megyei szervezetének első emeleti gyűléstermében
(Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám). 

A Kincsem Szászrégenben
Január 19-én, pénteken 12.30-tól és 19 órától a szászrégeni Eugen Ni-

coară művelődési ház nagytermében mutatják be a Kincsem című magyar
filmet. A belépő ára felnőtteknek 15, diákoknak 10 lej. Jegyeket a vetítés
előtt a helyszínen, illetve az RMDSZ-székházban vásárolhatnak 9 és 15
óra között.

Nőileg laptalálkozó Szovátán 
A Nőileg magazin munkatársai január 19-én 18 órától a szovátai Teleki

Oktatási Központ, a Bernády Közművelődési Egylet és a polgármesteri
hivatal meghívására a városháza nagytermében találkoznak az olvasókkal,
érdeklődőkkel. A laptalálkozón újabb témajavaslatokra, ötletekre számí-
tanak, amivel gazdagíthatják a magazin tartalmát. 

Gazdag programkínálat az Oázisnál 
A marosvásárhelyi Oázis Alapítvány színes programokkal várja az idő-

sek nappali központjába járókat egészségmegőrző tevékenységekre és
erről szóló előadásokra, számítógépes ismeretek bővítésére, egyéni 
tanácsadásra (segítő beszélgetés), ezenkívül ünnepségek, kirándulások,
kulturális rendezvények szerepelnek a központ programjában. Jelentkezni
Szilágyi Kinga programkoordinátornál, a 0749-382-285-ös telefonszámon
vagy személyesen az Emil Dandea utca 10. szám alatt. 

Felnőtt színjátszókat keresnek 
A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület jelentkezőket vár felnőtt szín-

játszó csoport megalakításának érdekében. A rendszeres foglalkozást az
egyesület diákszínjátszó csoportjához hasonlóan színházi szakemberek
vezetik. Érdeklődni, jelentkezni a gyvajda67@gmail.com e-mail-címen
lehet. 



A marosvásárhelyi Spectrum
Színház közleményben osz-
totta meg velünk januári
programajánlatát, amely sze-
rint a főtéri, Rózsák tere 13.
szám alatti magánszínházban
a hónap folyamán saját pro-
dukciókat és vendégelőadá-
sokat egyaránt meg-
tekinthetünk.

Az elkövetkező időszakban sor-
rendben elsőként január 26-án és
27-én, este 7 órától Ingmar Berg-
man Őszi szonáta című színpadi já-
tékát láthatjuk a soproni Petőfi
Színház vendégelőadásában. A pro-
dukciónak erdélyi és
marosvásárhelyi vonat-
kozása is van: az elő-
adást a soproni Petőfi
Színház, a Zentai Ma-
gyar Kamaraszínház, a
komáromi Jókai Szín-
ház, a mikházi Csűr-
színház, a Forrás
Színház, a Pesti Magyar
Színház és a bécsi Eu-
ropa Club hozta létre. A
négy szereplőt négy kü-
lönböző színházi mű-
hely, illetve térség
delegálta: Charlotte sze-
repében az erdélyi szín-
játszás egyik
kiemelkedő színművé-
sze, Farkas Ibolya lép
színpadra, Vukosavljev
Iván, a Zentai Magyar
Kamaraszínház igazga-
tója Viktort alakítja a
színpadi játékban, He-
lena szerepét Diószegi
Imola formálja meg, a
soproni teátrumból
pedig Molnár Anikó lát-
ható Eva szerepében.
Az előadás őszi, soproni
premierje hatalmas és
katartikus sikert hozott

a darabot színpadra állító stábnak.
Hosszú percekig tartó vastapsot
kaptak a szereplők, akiket a nézők
alig akartak leengedni a színpadról.

Pataki András rendező örült a fo-
gadtatásnak, a produkció kapcsán
pedig a következőképpen véleke-
dett: – Teljesen lenyűgöző ez a tör-
ténet. Minden benne van az
életünkről, emberi kapcsolatainkról,
családi viszonyrendszereinkről,
boldogságunkról, boldogtalansága-
inkról. Képesek vagyunk-e az
együttélésre, a megbocsátásra?
Felül tudunk-e emelkedni sértettsé-
geinken, akarunk őszintén beszélni

egymással? Az Őszi szonáta az em-
beri lélek mélységét mutatja meg
számunkra. Látszólag női darab, de
mi, férfiak sem úszhatjuk meg,
hogy szembesüljünk a történet kér-
déseivel, amelynek a vége az: el
kell jutnunk a szeretet katarzisáig –
hangsúlyozta Pataki András, aki
hozzáfűzte, a zene nagyon fontos
szerepet tölt be a darabban és az
egész produkcióban. Nem kiegé-
szíti azt, hanem szerves része az
előadásnak.

– Ő egy olyan asszony, aki a ze-
nébe menekült, ott találta meg ön-
magát. Nem tud letérni az általa

meghatározott útról,
és a saját gyerekei
életében ugyanazt a
hibát követi el, mint
a szülei vele szem-
ben – mondta Far-
kas Ibolya
színművész, aki
Charlotte-ot for-
málja meg, majd
folytatta: – Egy sze-
rep elvállalásakor
rendkívül fontos
számomra a darab
minősége, az hogy
mennyire foglalkoz-
tat vagy érint meg
az alkotás mondani-
valója. Ingmar
Bergman műveit na-
gyon szeretem. Az
Őszi szonáta azt a
feladatot adja a szí-
nésznek, hogy a
mélységet boncol-
gassa, tárja fel, nyil-
vánvalóvá tegye
azokat a problémá-
kat, érzéseket, me-
lyeket egy adott
helyzetben átélhe-
tünk a saját sorsunk-
ban is –

hangsúlyozta a szín-
művésznő, aki sze-
rint az általa játszott
Charlotte különle-
ges, rendkívül színes
személyiség, össze-
tett jellem. – A
műben ezt mondja:
„Én tulajdonképpen
semmit nem tanul-
tam meg a szeretet-
ről. Csak a zene
adott lehetőséget,
hogy kifejezzem ön-
magam”. Amikor vi-
szont egy adott
pillanatban lemond a
pályafutásáról, hogy
a családjával lehes-
sen, nem érzi jól
magát. Ott van
velük, de ezt úgy éli
meg, mint egy ku-
darcot. Bármilyen
furcsa, ezt akár elfo-
gadhatónak is tar-
tom. Én is gyakran
hangsúlyozom, hogy
a színház jelenti szá-
momra az életet.
Akár Charlotte-nak a zene. Nagyon
sok, izgalmas kérdést boncolgató
rétege van az Őszi szonátának a
néző és a színész számára is –
mondta Farkas Ibolya.

Az előadás szereposztása a kö-
vetkező: Charlotte – Farkas Ibolya,
Eva – Molnár Anikó, Viktor – Vu-
kosavljev Iván. Helena – Diószegi
Imola. Zenei vezető – Oberfrank
Péter, díszlet – Pataki András, jel-
mez – Szélyes Andrea, fény – Ko-
vács Ferenc, rendezőasszisztens –
Savanyu Gergely. Rendező – Pataki
András. A produkció a soproni Pe-
tőfi Színház, a Zentai Magyar Ka-
maraszínház, a mikházi Széllyes
Sándor Csűrszínház és a Forrás
Színház közös produkciója.

Január 29-én délután 5 órától és
január 30-án este 7 órától a Márai
Sándor regénye alapján készült A
gyertyák csonkig égnek című elő-
adást tekintheti meg a nagyérdemű.
A produkció a Spectrum Színház
saját előadása, Márai művét Pozs-
gai Zsolt alkalmazta színpadra, az
előadást Kincses Elemér rendezte.
Fellép Kárp György, Márton
Emőke-Katinka, Mózes Erzsébet és
Tatai Sándor. 

Az előadásokra jegyek a Spect-
rum Színház jegypénztárában (Ró-
zsák tere 13. szám) hétköznap 9 és
14 óra között, illetve a www.bilet-
master.ro oldalon válthatók. Telefo-
nos helyfoglalás a 0744-301-875-ös
számon naponta 9 és 18 óra között
lehetséges. (Knb.)

Lukács Tünde álmai színes óriáspillan-
gók. Ha feltűnik valamelyik, tolószé-

kéből felállva belekapaszkodik, aztán csak
szállnak együtt sima felhőutakon, magasan
a korlátok közé szorított, komor hétköznapok
fölött. 

A parányi lakás leginkább egy bűvös koc-
kára hasonlít, amelyen már minden szín a
helyére került. Nehezen találom meg a tömb-
házajtót, vendéglátóm az ablakból irányít.
Pár perc múlva ott ülünk egymás mellett, az
asztalnál. A szép arcú, ápolt nő ösztönös
őszinteséggel illeszti egymás mellé eddigi
negyven éve mozaikdarabjait.

– A gyermekkorom nem volt fényes. Ki-
lenc hónaposan agyhártya- és agyvelőgyul-
ladást kaptam, megvakultam, mozogni sem
tudtam, éveken át „magatehetetlen” voltam.
Négy műtéten estem át, hónapokat töltöttem
a szebeni kórházban, négyéves koromra tért
vissza a látásom, a hallásom. Apám sokat
ivott, brutálisan viselkedett, anyámmal
gyakran az utcán hányódtunk. Kilencéves
voltam, amikor elváltak a szüleim, anyám
várandós volt az öcsémmel. Aztán meghalt
anyám leánytestvére, egy hároméves gyer-
meket hagyott maga után. Mivel az ő férjével
sem volt könnyű az élet, hátrahagyta, hogy
anyám vegye magához a gyereket. Az apa
azonban ellenkezett. Az lett a vége, hogy ösz-
szeköltöztek anyámmal, kaptam egy mosto-
haapát és egy mostohatestvért. Az új apám
olyan volt, amilyen, de a vér szerinti és a fo-
gadott testvéremmel, aki szintén fiú, az első
perctől szuperül egyeztünk, és ez így van a
mai napig.

– Hogy teltek az iskolás éveid?
– Első osztályos koromban mind a két lá-

bamon ortézis volt, hogy fel tudjak állni. A
marosvásárhelyi 15-ös számú iskolában egy
szigorú, de emberséges tanítónőt kaptam,
Szuszin Margitot, aki megtanította az osz-
tálytársaimat arra, hogy engem, a mozgás-
sérült kislányt egyenrangú félként
kezeljenek. Be is fogadtak, és az akkori ba-

rátságok kiállták az idő próbáját. A beteg
kezemmel kezdetben a ceruzát sem tudtam
megfogni, de a tanító néni erre is rászokta-
tott. Mindig szidott, és azt ismételgette, hogy
semmi sem lehetetlen, így, ha nagy fájdal-
mak árán is, de megtanultam írni. Az álta-
lános iskola után anyám irányításával
Gyulafehérvárra, bentlakásos középisko-
lába jelentkeztem, könyvelői szakra. Ott
aztán teljesen magamra maradtam. Megha-
ladott a helyzet, kimerültem, folyton ki kel-
lett hívni hozzám a
mentőt. Egy év múlva
hazakerültem. Azután
egy nehéz időszak kez-
dődött, értelmetlennek
éreztem az életem, és többször meg is pró-
báltam véget vetni neki. A Jóisten azonban
úgy gondolta, még dolgom van itt.

– Hogyan sikerült kimozdulnod a mély-
pontról?

– Mindig az ablak előtt ültem, és azt kép-
zeltem, hogy kilépek a lakásunk ajtaján, le-
megyek a lépcsőn, végighaladok az utcán.
Egészen beleéltem magam ebbe a fiktív hely-
zetbe, így ösztönöztem a végtagjaim műkö-
dését. 27 évesen ortézis nélkül lábra álltam.
Most már a lakásban bottal járok, a kerekes
széket csak kint használom. Soha semmit
nem kaptam tálcán, a legapróbb dolgokért
is meg kellett küzdenem. Azt is ki kellett ta-
lálnom, hogy hogyan tudok segítség nélkül
megfürdeni. Amikor sikerült, olyan volt,
mintha megmásztam volna a Himaláját.
Régi vágyam volt, hogy autót vezessek. Tor-
dán egy mozgáskorlátozottaknak való sofőr-
iskolába jártam egy hónapot, addig annál a
mozgássérültnél laktam, akinek az autóján
vezetni tanultam. Az utolsó percben úgy tűnt,
az egészségi állapotom miatt nem kaphatom
meg a könyvet. Végül a kolozsvári orvos,
látva, mennyit küzdöttem, megsajnált, de fi-

gyelmeztetett, hogy kockázatos volán mögé
ülnöm. Amíg meg nem érkezett a jogosít-
vány, anyám el sem hitte, hogy valóban meg-
szereztem. A mostohaapám vett nekem autót,
és egy ideig vezettem is, persze úgy, hogy va-
laki mindig ült mellettem. Most már letettem
erről az álmomról, nem akarom sem a
magam, sem a mások életét veszélyeztetni.

– Mikor változott meg gyökeresen az
életed?

– A lányom születésekor. Ugyanabban az
évben kétszer maradtam
várandós. Az első mag-
zatot elvesztettem, a régi
szülészeten szültem meg
négy hónaposan. Na-

gyon csúnyán bántak ott velem, folyton azzal
szekáltak, hogyan lehetek ilyen felelőtlen,
minek kell egy nyomoréknak gyermek. Csak
én tudom, hogy tettem túl magam rajta. Nyá-
ron a baráti társaságommal elmentem a ten-
gerre, ott ellazultam, kicsit rendbe jött a
lelkivilágom. Októberben újra várandós let-
tem. A lányom apja egy régi haverom, akibe
időközben szerelmes lettem. Egyedül, segít-
ség nélkül vittem végig a kilenc hónapot,
nagy hassal főztem, takarítottam. A barátom
szülei hallani sem akartak rólam. Három
hónapos volt a baba, amikor megtudták,
hogy a fiuktól egészséges gyermekem szüle-
tett. A barátom viszont már szülés után a ne-
vére vette a lányunkat, igaz, négy évnek
kellett eltelnie, mire megszerette. Az én ve-
szekedős, mindig komor anyámat azonban
mintha kicserélték volna az unokája érkezé-
sekor. Azóta mosolyogni is tud, imádja a kis-
lányt. Amikor a mostohaapám meghalt,
anyám kiköltözött falura a szüleihez. A la-
kást, ahol most élek, négy éve a fogadott
testvérem vette nekem. A lányom a vakáció-
kat itt tölti, az év többi részében anyámnál
van. Nagyon szoros a kapcsolatuk, amikor

nincs velem, telefonon olvasom el neki elal-
vás előtt a mesét.

A későbbiekben Tünde azt is elmondta,
hogy öt évvel a lánya születése előtt agyda-
ganattal diagnosztizálták. Műteni túl kocká-
zatos volt, így elkezdte a kemoterápiát, de
nem javult az állapota. Végül lemondott a
kezelésről, természetes gyógymódokkal kí-
sérletezett. Azóta stagnál az állapota, a da-
ganat évek óta nem nőtt.

– A mai napig fel-felhív az orvosom, hogy
megkérdezze, élek-e még. Vannak jobb és
rosszabb időszakaim, de ez a boldogságtól
függ – emeli rám szép, komoly tekintetét,
aztán azt is elárulja, hogy az utóbbi évben
örömből is bőségesen jutott neki. 

– Tavaly január végén Csata Éva, a HIFA
egyesület ügyvezető igazgatója azzal hívott
fel, hogy nem akarok-e beiratkozni egy kere-
kes székes nemzetközi szépségversenyre. A je-
lölteknek valamilyen aktív életmódhoz
kapcsolódó tevékenységet kellett felmutatni,
így jutottam el a HIFA kézimunkaóráira. Ko-
rábban, ha észrevettem egy mozgássérültet az
utcán, elfordítottam a fejem, és szóltam a ba-
rátnőimnek, hogy vigyenek át a túlsó oldalra.
Olyan volt, mintha magamat látnám, és ezt
nem voltam hajlandó elviselni. Az egyesület-
nél viszont már az első alkalommal hihetet-
lenül jól éreztem magam, rengeteget
kacagtunk, viccelődtünk a többiekkel. Láttam,
mennyire kedvesek, hogy tudnak örülni min-
dennek ezek az emberek, és rájöttem, hogy
közöttük érzem igazán szabadnak magam.

Időközben Tünde az egyesület tánccso-
portjához is csatlakozott, több előadásuk
volt már, idén pedig az eddigieknél jóval
hosszabb, egyórás programmal szeretnének
színpadra lépni. Beszélgetésünk végén sej-
telmes mosollyal búcsúzott.

– Mindig azon gondolkozom, mit tudnék
még megvalósítani, erre az évre is sok ter-
vem van. Semmiképpen sem szeretnék itt le-
állni, a történet végére pontot tenni, hiszen
az élet olyan gyönyörű.

Vendégjátékok és saját produkciók 
Őszi szonáta: négy színházi műhely művészeinek előadásában
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A pillangó szabadsága



Akár ebben a hónapban el-
kezdhetik azoknak a munka-
csarnokoknak a kialakítását,
amelyekben kábelgyártás
folyna a község területén –
tudtuk meg Vass Imre pol-
gármestertől.

Német érdekeltségű cég kezd-
heti el a termelési tevékenységet
Makfalván már a tavasz folyamán,
az előkészületek előrehaladott ál-
lapotban vannak. A német Dieter
Eifler Kft. szeretne termelésbe
kezdeni a községben, ehhez a mak-
falvi volt lenfeldolgozó üzemben
bérelt helyiségeket. A cégnek
Nagybányán van egy hasonló
üzeme, ahol közel félszáz makfalvi
személy kapott állást, most pedig
itt is beindítanák a termelést.

Decemberben a cég többségi
tulajdonosa, Dieter Eifler is elláto-
gatott a helyszínre, találkozott a
polgármesterrel is, aki biztosította,
hogy továbbra is számíthatnak a
személyes és hivatali támogatá-
sára. Ez ideig is prioritásként ke-
zelte a befektetést, a cég
megbízottjaival szinte naponta
kapcsolatban volt. 

Kérdésünkre Vass Imre kifej-
tette: minden ilyen kezdeménye-
zést támogatnak, a törvényi
lehetőségek függvényében, hiszen

a munkahelyteremtést fontosnak
tartják. Községszinten nem nagy a
munkahelykínálat, nem sokan tud-
nak elhelyezkedni itthon, ezért
kénytelenek külföldre távozni, de
ha itthon teremtenének
munkahelyeket, ők is szí-
vesebben választanák a
maradást. A polgármesteri
hivatal eddig is segített
abban, hogy a német cég
munkaerőt alkalmazzon a
községből a nagybányai
üzembe, de többen is ér-
deklődnek olyanok, akik
családi okokból nem tud-
ják vállalni az átköltözést,
ám ha itt is megkezdődne
a termelés, szívesen elhe-
lyezkednének. Vass Imre
úgy tudja, a folyamat szé-
pen halad, a cég nemso-
kára átutalja a szükséges
összeget, hogy még janu-
árban elkezdődjön a mak-
falvi épületek felújítása, a
munkacsarnokok kialakí-
tása. A befektető szerint
mintegy 200 személyt al-
kalmaznának a községből
és a vidékről, a termelés
márciusban el is kezdőd-
het.

A Dieter Eifler Kft.-t
1964-ben alapították, a cég
Magyarországon és Romá-

niában is jelen van a kábelgyártás
piacán, jelenleg széles alkalmazási
területen készítenek vezetékeket az
autóvillamosság számára és háztar-
tási készülékekhez.
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Kábelgyár indulhat Makfalván is

Jelentősen nőttek 
a külföldi tőkeberuházások

Tavaly az első tizenegy hónapban csaknem 20 százalékkal, 4,377 mil-
liárd euróra nőtt a külföldi közvetlen tőkeberuházások értéke Romániában
a tavalyi azonos időszaki 3,651 milliárdhoz mérten – közölte hétfőn a
Román Nemzeti Bank (BNR).

A cégbíróság adatai szerint, amelyeket az Agerpres hírügynökség idé-
zett, a vizsgált időszakban 9,8 százalékkal, 5392-vel nőtt a külföldi tőkéjű
cégek száma. Romániában november végén 215.206 külföldi tőkéjű cég
működött, amelyeknek jegyzett tőkéje elérte a 60,2 milliárd dollárt.

A jegybank szintén hétfőn közölte, hogy a folyó fizetési mérleg hiánya
a tavalyi első tizenegy hónapban 92,7 százalékkal, 5,581 milliárd euróra
nőtt az előző év azonos időszakához mérten. A folyó fizetési mérleg hiá-
nya azt követően ugrott meg, hogy gyorsabb ütemben nő az import az ex-
portnál. (MTI)

Novemberben csökkent 
az építőipari termelés

Tavaly novemberben 4,2 százalékkal csökkent az építőipari termelés
volumene az előző évi tizenegyedik hónaphoz mérten – közölte hétfőn
az országos statisztikai intézet.

A szezonális és naptárhatással kiegészített érték szerint a visszaesés 3,8
százalék volt.

Novemberben az építőipari termelés 7,3 százalékkal nőtt októberhez
képest, a szezonális és naptári hatással kiegészített érték szerint a növe-
kedés 1,4 százalék volt.

Az építőipar azonban egész évben gyengén teljesített a közberuházások
elmaradása miatt, így a tavalyi első tizenegy hónapban az építőipari ter-
melés volumene 6,9 százalékkal csökkent az előző évi azonos időszakhoz
képest, a kiigazított érték szerint a visszaesés 8 százalék volt.

Az első tizenegy hónapban a karbantartási munkálatok volumene 25,1
százalékkal, a generáljavításoké 19,9 százalékkal csökkent. Az új épít-
ményeknél 2,8 százalékos volt a növekedés.

Az ipari létesítményeknél 23,2 százalékos volt a visszaesés, a nem la-
kóépületeknél végzett munkák volumene mintegy 14,1 százalékkal csök-
kent. Ugyanakkor a lakóépületeknél 68,7 százalékos növekedést
regisztráltak.

Elemzők szerint az ipari létesítményeknél jelzett visszaesés tükrözi 
leginkább a közberuházások elmaradását. (MTI)

A nemzetközi turizmus 
7 százalékkal nőtt 2017-ben

A nemzetközi turizmus 7 százalékkal nőtt 2017-ben, meghaladva az
1,3 milliárd utazót a világon, ez felülmúlja a várakozásokat – közölte a
madridi székhelyű Turisztikai Világszervezet (UNWTO) hétfőn nyilvá-
nosságra hozott jelentésében. A szervezet kiemelte: az elmúlt hét évet te-
kintve ez a legnagyobb éves növekedés, amely folytatódhat 2018-ban,
igaz, mérsékeltebb, 4-5 százalékos ütemben.

Térségekre bontva a legnagyobb mértékű, 8 százalékos bővülést Eu-
rópában és Afrikában tapasztalták, Európába 671 millió turista érkezett a
világ más részeiről.

A legnépszerűbb úti célok európai országok voltak: az első helyen to-
vábbra is Franciaország áll, azonban azt, hogy pontosan mennyi turista
kereste fel, csak később hozzák nyilvánosságra.

A második leglátogatottabb ország Spanyolország volt a múlt évben.
A 82 millió külföldi turistának köszönhetően 9 százalékos növekedést
jegyezhet 2016-hoz képest. (MTI)

A Török Áramlat második ága csak 
szilárd uniós garanciák esetén épül meg

Csak akkor épül meg a Török Áramlat földgázvezeték második ága,
ha Oroszország szilárd garanciákat kap az Európai Bizottságtól – jelen-
tette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfői moszkvai sajtóérte-
kezletén.

Lavrov elmondta, hogy az Európába meghosszabbítható vezetéknek
egyelőre csak az első, a török fogyasztók ellátására szánt ága épül.

„A második csak akkor fog megépülni, ha vasbeton (szilárdságú) ga-
ranciákat kapunk az Európai Bizottságtól, hogy nem fogja megismételni
ugyanazt a mutatványt, amely a Déli Áramlattal kapcsolatban Bulgária
esetében történt, amely most ismét kész arra, hogy megvizsgálja a Török
Áramlat második ágának fogadását” – nyilatkozott az orosz diplomácia
vezetője.

„Készek leszünk minden olyan változatra, amelyet 100 százalékban
szavatol majd az Európai Bizottság, és amelyet ilyen módon nem fognak
meghiúsítani” – mondta. (MTI)

A magyar kormány támoga-
tást nyújt a határon túli falu-
gazdász hálózat kiterjesz-
téséhez – közölte Fazekas
Sándor földművelésügyi mi-
niszter kolozsvári sajtótájé-
koztatóján pénteken.

Elmondta, hogy a kormány első
körben százmillió forintot (323
ezer euró) fogadott el a határon túli
falugazdász hálózat kiterjesztésére,
ezt egy kormánydöntéssel további
420 millió forinttal (1,36 millió
euró) egészítette ki. A finanszíro-
zás révén további száz határon túli
falugazdász kapcsolódhat be a fa-
lugazdász hálózatba. Kiválogatá-
suk a térség gazdaszervezeteinek
az ajánlásával fog megtörténni. 

A falugazdászok különböző prog-
ramok szervezésében, szakmai infor-
máció átadásában, a szakoktatáshoz

való hozzáférésben segítenek, átad-
ják a jó szakmai tapasztalatokat, és
bekapcsolják az uniós mezőgazda-
sági vérkeringésbe azokat a területe-
ket, amelyeken tevékenykednek –
ismertette a miniszter.

Fazekas Sándor beszélt arról is,
hogy a Földművelésügyi Miniszté-
rium más programokkal is segíti az
erdélyi gazdákat. Elmondta, tavaly
kezdték meg az erdélyi mezőgaz-
dasági szakképző intézmények
tangazdasági háttere kiépítésének
az előkészítését, ezen most is dol-
goznak. Fontosnak tartotta, hogy
ez évben is bemutatkozási lehető-
séget biztosítanak a határon túli
magyar termelőknek az Országos
Magyar Élelmiszeripari Kiállítá-
son (OMÉK). Hozzátette: vala-
mennyi program azt a célt
szolgálja, hogy a vidék minél több

fiatalt tudjon megtartani, minél
többen találjanak megélhetést szü-
lőföldjükön a mezőgazdaságban és
a kapcsolódó ágazatokban.

Az MTI kérdésére Fazekas Sán-
dor elmondta, továbbra is keresik
a jogi megoldást arra, hogy az er-
délyi pálinkatermelők is használ-
hassák termékükre a pálinka
megnevezést. Jelenleg ugyanis ez
a termék földrajzi eredetvédelem-
mel rendelkezik az EU-ban, és
csak Magyarországon és négy
ausztriai megyében lehet kereske-
delmi céllal pálinkát előállítani. 

A miniszter megjegyezte: Ro-
mánia és Magyarország kiemelt
partnerei egymásnak mind az ag-
rártermékek kereskedelmében,
mind pedig az európai agrárpoli-
tika küszöbön álló megújításában.
(MTI)

A magyar kormány támogatja 
a külhoni falugazdász hálózat kiterjesztését

Az Airbus leállítja a világ leg-
nagyobb utasszállítója, az
A380-as gyártását, ha nem si-
kerül új megrendeléseket be-
gyűjteni – mondta John Leahy,
a toulouse-i gyártó kereske-
delmi vezetője hétfőn.

Az Airbus éves értékesítési és
átadási statisztikájáról tartott, az
interneten is közvetített sajtótájé-
koztatón kérdésre válaszolva John
Leahy azt mondta, az Emirates ke-
zében van az A380-as sorsa, ha a
dubaji székhelyű cég nem rendel
újakat, akkor le kell állítaniuk a
gyártást. A leállításra vonatkozó
tervek már elkészültek.

November végével száz gép várt
még gyártásra. Az elmúlt tíz évben
317 gépre adtak le rendelést a légi-
társaságok, ebből 217-et szállítot-
tak le tavaly november végéig. A
mindössze tíz éve gyártásban lévő,
600 utast is szállítani képes repü-
lőből az Airbus jövőre havonta
egy, 2019-től viszont évente 8
gyártását tervezi.

Az Airbus legutóbb a japán All
Nippon Airways-nek adott el
három A380-ast 2016 januárjában.
Ezeket még a szintén japán
Skymark diszkont légitársaság ren-
delte meg, de a cég csődbe ment,

és az ANA vette át a rendelésállo-
mányt. A gyártósorok biztos fenn-
tartása érdekében legalább 30 új
gép gyártására kellene leszerződnie
a gyártónak. Az őszi Dubaji Légi
Szalonon az Emirates a várakozá-
soktól eltérően nem adott le újabb
rendelést A380-asra, amelynek már
most is a legnagyobb üzemeltetője
a világon: a századik gépet idén no-
vemberen vették át, és további 42
érkezése várható. A légitársaság ve-
zetése azért nem rendelt többet,
mert nem látták biztosítottnak,
hogy az Airbus legalább tíz évig
fenntartja a gyártást. Ehhez viszont
az kellett volna, hogy az Emirates
leadja a rendelést.

Az Airbus tíz évvel ezelőtt azért
hívta életre 11 milliárd eurós fej-
lesztési költséggel az A380-ast,
mert a tanulmányok azt mutatták:
az utasforgalom folyamatosan
emelkedni fog, a repülőtéri infra-
struktúra és a leszállási résidők vi-
szont ezt nem tudják követni, ezért
nagyobb gépekre lesz szükség. A
légitársaságok végül azért nem
rendeltek többet az óriásgépből,
mert egyszerre nehéz megtölteni
egy járatot, speciális repülőtéri inf-
rastruktúrát igényel, illetve négy
hajtóműve miatt az egy utasra jutó

költségek magasabbak, mint a két
hajtóműves, de kevesebb utast
szállítani képes versenytársainál.
Az A380-as hagyományos, négy-
osztályos elrendezésben 544 utas
szállítására képes.

Az első A380-ast tíz évvel ezelőtt
a Singapore Airlines vette át és he-
lyezte üzembe, ezt a gépet júniusban
a szingapúri légitársaság visszaadta
a lízingbe adó DS Aviationnek, a
gépet jelenleg a franciaországi Tar-
bes-Lourdes-Pyrennées repülőtéren
tárolják, nincs kereskedelmi forga-
lomban. Az európai légitársaságok
közül az Airbus részvényes országa-
inak fő légitársaságai, a British Air-
ways, az Air France és a Lufthansa
vásárolt a gépből.

A 72,7 méter hosszú, 24 méter
magas és 79,7 méter szárnyfesztá-
volságú gép a valaha volt legna-
gyobb utasszállító repülőgép, amit
gyártottak. Nagyobb az ikonikus, a
repülést az 1970-es években forra-
dalmasító Boeing 747-es Jumbo
Jetnél is. A 276 tonnás, négy hajtó-
műves A380-800-as 15 200 kilomé-
teres hatótávolságú. Bár az Airbus
tervbe vette a nagyobb, 900-as, és
az áruszállító verzió elkészítését is,
ezek kifejlesztéséről érdeklődés hi-
ányában lemondott. (MTI)

Leállhat a világ legnagyobb 
utasszállító repülőgépének gyártása

Szerkesztette: Benedek István

Dieter Eifler ellátogatott Makfalvára, Vass Imrével is
találkozott                                                Facebook.com

Gligor Róbert László



A magyar férfiké-
zilabda-válogatott
27-25-re kikapott
hétfőn az előző
kontinenstornán
ezüstérmes Spa-
nyolországtól a
horvátországi fér-
f ikézi labda-Eu-
rópa-bajnokság
csoportkörének
második forduló-
jában Varasdon.

Remek védekezés-
sel és kapusteljesít-
ménnyel kezdett a
válogatott, de mivel
támadásban rendkívül
pontatlan volt – több
lépéshibát és labda-
eladást is elkövettek a
játékosok –, nem tu-
dott ellépni a spanyo-
loktól (3-2), akik ezt
követően fordítottak (4-6).

Néhány csere után sikerült az egyenlítés (7-7),
ám ezt újabb visszaesés követte, a spanyolok
pedig ebben az időszakban alig hibáztak támadás-
ban (7-10). Az újabb magyar cserék után ismét
döntetlen volt az állás (11-11), Császár Gábor
pedig megszerezte századik gólját az Európa-baj-
nokságok történetében, a harmincadik mérkőzé-
sén. Az ellenfél ritkán látható, dupla kínai figura
végén volt eredményes, így egy találattal a spa-
nyolok vezettek a szünetben (12-13).

A második félidőben is szokatlanul lassú volt
a játék tempója, ami elméletileg a magyaroknak
kedvezett, gyakorlatilag viszont hiányzott az át-
ütőerő a támadások többségéből. A spanyolok ka-

pusa, Gonzalo Pérez de Vargas emberelőnyben az
üres kapuba talált be, viszont a túloldalon Mikler
is bravúrokat mutatott be, erre alapozva újra si-
került egyenlíteni (17-17). Folyamatosan futott az
eredmény után a rendkívül lelkes magyar váloga-
tott, de a vezetést nem sikerült átvennie, utoljára
20-20-nál volt döntetlen az állás. A hajrában sok
volt a szabálytalanság és a játékmegszakítás, vi-
szont a támadásban elkövetett hibák száma nem
csökkent, így – a nagyszerű helytállás ellenére –
nem sikerült a bravúros pontszerzés.

A magyar csapat szombaton 32-25-re kikapott
az olimpiai bajnok Dánia csapatától, ma pedig
Csehországgal találkozik. A csoportból az első
három helyezett jut a középdöntőbe.

Egy pillanatig sem volt kérdé-
ses, hogy a Bukaresti CSM
Steaua legyőzi a marosvásár-
helyi Maros Kosárlabdaklub
csapatát a hétfő esti mérkő-
zésen a férfikosárlabda Nem-
zeti Liga 14. fordulójában. A
sérült Person nélkül amúgy
sem lett volna erre sok esély,
de nem is erőltette (vagy ha
úgy tetszik, nem kockázta-
tott) túlzottan a házigazda
csapat. Eközben a CSM 
Steaua maximálisan komo-
lyan vette a mérkőzést, még a
lehetőségét sem adva meg
annak, hogy netán a házigaz-
dák néhány sikeres akció után
vérszemet kapjanak.

Maga a bukarestiek finn edzője,
Jukka Toijala mondta a találkozó
után: tisztában van a marosvásárhe-
lyi kosárlabda hagyományaival, és
azzal, hogy jelenleg igen nehéz időt
él át a klub. Ugyanakkor meggyő-

ződhetett ezen a meccsen is, hogy
az ilyen helyzetben rendelkezésre
álló keretet kiválóan készíti fel a
szakmai stáb, és így sikerült olyan
csapatokat is legyőzni, mint Temes-
vár vagy Piteşti. Ezért arra intette a
játékosait, hogy ne becsüljék le az
ellenfelet, azok pedig ehhez tartot-
ták magukat.

Az első dolog, ami feltűnt már a
kezdetkor, hogy a CSM Steaua já-
tékosai átlag egy fejjel magasabbak.
Nemcsak erre támaszkodtak azon-
ban, hanem az agresszív kitáma-
dásra védekezésben és gyors
kombinációkra támadásban. 

A Maros KK láthatóan azzal a
gondolattal lépett pályára, hogy
addig próbálja tartani a ritmust,
amíg csak lehet, ám a CSM Steaua
nagyon hamar elhúzott, szinte min-
dent bedobott az elején, míg a ma-
rosvásárhelyi dobások kiszédültek
a gyűrűből. Ennek egyenes követ-
kezményeként megtört az önbiza-
lom, sokszor nem mertek rádobni
Szászgáspár Barnabás tanítványai,
és a végén igen szerény százalékok-

kal (48% félkörön belül, 16% tripla,
77% szabaddobás) zárták a mecs-
cset. Ugyanakkor védelemben nem
láttuk azt az elszántságot, amit a
hazai győztes meccseken. Jellemző
adat, hogy egész meccsen 12 sza-
bálytalanságot követett el a Maros
KK, de a 35. percben még csak
nyolc volt, ebből kettő támadó sza-
bálytalanság. Ugyanakkor 17 el-
adott labdát számlált a hazai csapat,
többet, mint a gólpasszok száma
(16). 

Mindezek ellenére nehezen le-
hetne bármit is a szemére vetni a
hazai játékosoknak. Igaz, nem tel-
jesítettek a képességeik felső ha-
tárán, de nem is vallottak szégyent.
Egy ilyen ellenféllel ennyire voltak
képesek úgy, hogy nem kívántak
kockáztatni.

Sajnos, Person még legalább két

hétig nem állhat a csapat rendelke-
zésére, így Nagyvárad és Kolozsvár
ellen sem lehet számítani a játékára.
Ennek következtében arra viszont
igen, hogy a hétfőihez hasonló
meccseket várhatunk. A Nagyvárad
elleni mérkőzést pénteken 17.45
órai kezdettel rendezik, a meccset a
Digi Sport élőben közvetíti.

Bálint Zsombor

Kisebb izgalmakkal, de bejutott
Simona Halep a második fordu-
lóba az ausztrál nyílt teniszbaj-
nokság női egyes versenyében. A
világelső román teniszező 7:6
(5), 6:1-re győzte le kedden a
hazaiakat képviselő Destanee Ai-
avát. Halepnek – aki tavaly már
az első körben búcsúzott a küz-
delmektől Melbourne-ben – 1 óra
és 51 perc után sikerült nyernie
mindössze 17 éves, a világrang-
lista 193. helyén álló ellenfelével
szemben.

Jól kezdte a mérkőzést Halep, és az
első játékban elvette Aiava adogatását,
a következő három játékot azonban el-
veszítette. 5:2-es vezetésnél az ausztrál
orvosi szünetet kért. A rövid pihenés in-
kább Halepnek vált a javára, a pályára
való visszatérés után egyenlített 5:5-re,
aztán 6:6-ra alakult az
állás. A rövidítésben Aiava
vezetett 2-0-ra, majd 3-1-
re, ezt követően azonban
Halep sorozatban négy
pontot szerzett, 7-5-re
nyerve a rövidített játékot
és 7:6-ra az első szettet.

A második játszmát is
jól kezdte a román spor-
toló, és hozta az adogatá-
sát, a második játékban
azonban, 30-30-as állásnál
megcsúszott, és megsérült
a bokája. Ezúttal ő kért or-
vosi szünetet, de folytatni
tudta a mérkőzést, óvato-
san játszott, kihasználta el-
lenfele hibáit, és végül
6:1-re nyerte a szettet. 

Mindkét játékos két ászt

ütött a mérkőzésen, Halep egy kettős
hibát vétett, Aiava kilencet. A román te-
niszezőnek 13 bréklehetősége volt,
amelyek közül ötöt használt ki, és húsz
nyerő ütést mutatott be, míg ellenfele
25-öt.

A második körben Eugenie Bou-
chard (23 éves, WTA-112.) lesz Halep
ellenfele.

Kedden pályára lépett Melbourne-
ben Sorana Cîrstea is, akinek 5:7, 6:4,
6:3 arányban sikerült legyőznie a kazah
Zarina Diast. A második fordulóban a
Csehországot képviselő Lucie Safarova
vár Cîrsteára. 

A főtáblára jutott román játékosok
közül hétfőn Irina Begu is győzött, és
bejutott az Australian Open második
fordulójába, míg Mihaela Buzărnescu
és Monica Niculescu búcsúzott az első
körben.

Australian Open: Halep 
és Cîrstea is továbbjutott

Nem kockáztattak Person nélkül
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Jamali Iman, a magyar csapat játékosa (j), a spanyol Eduardo Gurbindo (k) és David Balague (b)
csatája. MTI Fotó: Illyés Tibor

A románok világelső teniszezője a második játszma második já-
tékában 30-30-as állásnál megcsúszott, és megsérült a bokája.
Orvosi szünetet kért, aztán folytatni tudta a mérkőzést

Férfikézilabda-Eb: szoros meccsen 
magyar vereség a spanyoloktól

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 14. forduló: Marosvásárhelyi Maros KK –

Bukaresti CSM Steaua 55:80 (14-23, 16-21, 6-17, 19-19)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Marius Ciulin 

(Konstanca), Marius Epure (Rm.Vâlcea), Ionuţ Moraru (Kolozsvár). Ellenőr:
Radu Bucerzan (Bukarest).

Maros KK: Pita 17 pont (1), Sánta 13, Borşa 9 (1), Stăncuţ 8 (2), Kilyén 3,
Steff 2, Ilicov 2, Engi-Rosenfeld 1, Gârbea, Bichiş, Porime. 

CSM Steaua: Zeković 26 pont (5), Lapornik 14 (2), Taylor 12 (2), Boone 8,
Marinov 6, Baciu 6, Negoiţescu 5 (1), Darwiche 3 (1), Diculescu, Petrache.

Fucsovics a második fordulóban
Férfi egyesben Fucsovics Márton megnyerte élete első főtáblás mérkő-

zését, ezzel bejutott a második fordulóba a melbourne-i ausztrál nyílt te-
niszbajnokságon. A világranglistán 80. magyar játékos – aki döntőt vívott a
múlt heti, canberrai Challenger-tornán – a moldovai Radu Albottal (87.) ta-
lálkozott kedden, pályafutása során ötödször. A korábbi négy találkozójuk-
ból hármat Fucsovics nyert meg, és ezúttal is diadalmaskodott, az eredmény
6:2, 6:3, 4:6, 7:5. A melbourne-i csatában a magyar teniszező négy szettben,
3 óra 19 perc alatt gyűrte le riválisát, majd Facebook-oldalán boldogan ér-
tékelt: „A mai nap áttört egy újabb gát. Megvan oly sok próbálkozás után
az első Grand Slam-főtáblás győzelmem. Tavaly nagyon közel voltam hozzá
az US Openen, most sikerült. Fizikailag sokkal jobban elfáradtam, mint gon-
doltam, de talán a belső feszültség, a túlzott győzni akarás vett ki többet a
meccsnél. A játék viszont továbbra is jól megy, egy hatalmas kőszikla omlott
le most a vállamról, és nagyon várom már a következő meccset” – tette
hozzá. A 25 éves magyar a 64 között a 13. helyen kiemelt amerikai Sam
Querrey-vel találkozik.

Magyar férfiteniszező 2002-ben ünnepelhetett legutóbb győzelmet az
Australian Openen, Grand Slam-tornán pedig 2003-ban a Roland Garroson.
Mindkét hőstett Fucsovics edzőjéhez, Sávolt Attila nevéhez fűződik.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga 14. fordulójának eredményei: Kolozsvári U

– Bukaresti Dinamo 88:62, Jászvásári Politehnica – Nagyváradi CSM 56:113,
Temesvári Timba – SCM U Craiova 74:101, Nagyszebeni CSU – Temesvári SCM
81:73, BCM U FC Argeş Piteşti – Galaci Phoenix 103:73, Marosvásárhelyi Maros
KK – Bukaresti CSM Steaua 55:80.

Jegyzőkönyv
Eredmény, csoportkör, 2. forduló, D csoport: Spanyolország – Magyarország 27-25 (13-12)
Varasd, 4000 néző, vezette: Din, Dinu (románok).
Lövések/gólok: 44/27 (61 százalék), illetve 40/25 (63 százalék).
Gólok hétméteresből: 3/2, illetve 4/4.
Kiállítások: 4, illetve 10 perc.
Magyarország: Mikler – Juhász Á. 1 gól, Jamali 2, Schuch, Ancsin, Ligetvári, Lékai 4. Cserék: Balogh Zs.

5, Vilovski 1, Bodó 2, Császár 1, Bánhidi 6, Bartók 2, Szöllősi 1.
Spanyolország: Corrales – Balaguer 2, Gurbindo 3, R. Entrerríos, J. Aguinagalde, Canellas, Rivera 4 (2).

Csere: Pérez De Vargas 1 (kapus), Guardiola, Figueras 4, Morros, A. Dujshebaev 4, D. Dujshebaev, Sarmiento
3, Sole 2, Arino 4.

Eredményjelző
Férfikézilabda-Európa-bajnokság, csoportkör, 2. forduló:
* A csoport (Split): Szerbia – Svédország 25-30, Izland – Horvátország 22-29. Az állás: 1. Horvátország 4

pont, 2. Svédország 2, 3. Izland 2, 4. Szerbia 0.
* B csoport (Porec): Ausztria – Franciaország 26-33, Norvégia – Fehéroroszország 33-28. Az állás: 1. Fran-

ciaország 4 pont, 2. Norvégia 2, 3. Fehéroroszország 2, 4. Ausztria 0.
* C csoport (Zágráb): Szlovénia – Németország 25-25, Montenegró – Macedónia 28-29. Az állás: 1. Macedó-

nia 4 pont, 2. Németország 3, 3. Szlovénia 1, 4. Montenegró 0.
* D csoport (Varasd): Magyarország – Spanyolország 25-27, Csehország – Dánia 28-27. Az állás: 1. Spa-

nyolország 4 pont, 2. Dánia 2, 3. Csehország 2, 4. Magyarország 0.

Ranglista
1. Kolozsvár 12/2 26
2. Nagyszeben 10/4 24
3. CSM Steaua 10/4 24
4. Piteşti 9/5 23
5. Temesvári SCM 9/5 23
6. Nagyvárad 9/5 23
7. Craiova 7/6 20
8. Galac 6/7 19
9. Maros KK 5/7 17
10. Timba 2/11 15
11. Dinamo 0/14 14
12. Jászvásár 1/10 12



Január 27-ig nyújthatják be
pályázataikat hajtási jogosít-
vány megszerzésének költ-
ségtérítésére azon hátrányos
helyzetű fiatalok, akik szá-
mára a munkavállalásnál fel-
tétel vagy előny a hajtási
engedély, illetve ha már dol-
goznak, hasznos eszköz a
munkaköri teendők ellátásá-
ban.

A Jogosítvány a jövőhöz pályá-
zatot a kolozsvári székhelyű A Kö-
zösségért Alapítvány szervezi a
MOL Románia által rendelkezésre
bocsátott pénzalapból.

A harmadik alkalommal meghir-
detett társadalmi felelősségvállalási
program keretében nehéz anyagi
körülmények között élő fiatalok pá-
lyázhatnak a jogosítvány megszer-
zésével járó költségek (sofőriskola
és járulékos kiadások) megtéríté-
sére. Egy pályázó legtöbb 3.000 lej
értékű anyagi támogatást nyerhet.

A program anyagi támogatást
nyújt B, C, D kategóriájú (beleértve
traktor, trolibusz és villamos) gép-
járművezetői engedély költségeinek
fedezésére 17-25 éves hátrányos
helyzetű fiatalok részére, akik szá-
mára a hajtási engedély feltétel
vagy előny a munkavállalásnál, il-
letve hasznos eszköz a munkaköri
teendők ellátásában azoknak, akik
már dolgoznak. A harmadik meg-
hirdetésre november 29-én került
sor, a támogatások összértéke
75.000 lej.

Pályázhatnak: hátrányos anyagi
helyzetű, általános, közép- vagy
szakiskolai végzettséggel rendel-
kező fiatalok, akik 1993. január 1.
– 2000. szeptember 1. között szület-
tek. 

A C/CE kategóriás jogosítvány
megszerzéséhez a korhatár mini-
mum 21 év, a D/DE kategóriás jo-
gosítványéhoz minimum 24 év. A
támogatás területe: képzési költsé-

gek – gépjárművek és erőgépek (B,
C, D, traktor, trolibusz, villamos)
vezetésére, kezelésére jogosító kép-
zési és járulékos költségek részle-
ges vagy teljes mértékű fedezése,
illetve a szakmai illetékességet iga-
zoló bizonyítvány (atestat) meg-
szerzésével járó költségek részleges
vagy teljes mértékű fedezése a C,
CE, D vagy DE kategóriák eseté-
ben. 

A sofőriskolába való beiratkozás
határideje: a szerződés aláírásától
számított egy hónapon belül. A so-
főriskolában való elméleti és gya-
korlati képzés befejezése: 2018.
október 31.

A program első két kiírásában 59
fiatalt támogattak, ebből 29-nek si-
került megszerezni a jogosítványt:
huszonnégy fiatal B kategóriás, né-
gyen C kategóriás, egy személy
pedig fogyatékkal élők számára
adaptált gépkocsira tette le sikere-
sen a B kategóriás vizsgát. 30 ked-

vezményezett még tanulmányait
folytatja vagy a vizsgára készül. A
programmal és a pályázattal kap-
csolatos bővebb tájékoztató a
www.pentrucomunitate.ro és a
www.molromania.ro honlapokon
található. A pályázatok benyújtásá-
nak határideje 2018. január 27. 

A pályázat eredményeit az emlí-
tett honlapokon teszik közzé feb-

ruár 28-ig, a nyerteseknek március
15-ig küldik el a támogatási szerző-
dést.

Érdeklődni a 0752-018-760-as
telefonszámon lehet munkanapo-
kon 10–17 óra között, 
írásbeli kérdéseket a jogosit-
vany@pentrucomunitate.ro e-mail-
címre küldhetnek az érdeklődők.
(sz.p.p.)

8NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ KÖZÉRDEK _______________________________________ 2018. január 17., szerda

A román polgári törvénykönyv
– Ptk. – külön paragrafusokban
szabályozza a házastársak közötti
ajándékozási szerződéseket, vala-
mint a jövendő házastársaknak
ezen minőségükben tett ajándéko-
kat. Ezek a rendelkezések a Ptk.
1030–1033. paragrafusaiban talál-
hatók.

A jövendő házastárs megfogal-
mazás azt az esetet takarja, amikor
a jövendő házastársak kinyilvánít-
ják azon akaratukat, hogy a jövő-
ben házasságot kötnek. Mindkét
esetben a törvény elismeri az aján-
dékozás érvényességét, de ennek
feltétele a házasság megkötése.
Amennyiben ajándékozás történt
egyik házasulandó félnek, de
ennek érvényességi feltétele a há-
zasság megkötése volt, amennyi-
ben a házasság megkötésére nem
került sor, az ajándékozás nem lesz
érvényes, és nem fejt ki semmilyen
joghatást.

Először a házastársak közötti
ajándékozásról fogunk beszélni.
Az ajándékozás tárgya az egyik há-
zastárs saját javai (bunuri proprii)
lehetnek, függetlenül attól, hogy
milyen házassági vagyonrendszert
(regim matrimonial) alkalmaztak a
házasság megkötésekor. Három-
fajta házassági vagyonrendszer lé-
tezik a jelenlegi román Ptk. szerint:
a törvényes vagyonközösség rend-
szere (comunitatea legală de bu-
nuri), a vagyonelkülönítés rend-
szere (separaţia de bunuri), vala-
mint az egyezményes vagyonkö-
zösség rendszere (comunitatea
conventională de bunuri).

A házastársak közötti ajándéko-
zás tárgya bármilyen saját vagyon-
tárgy lehet, függetlenül attól, hogy
ingó vagy ingatlan vagyonról van
szó, egyénileg meghatározott
anyagi javakról (bunuri materiale
individual determinate) vagy csak
egy tulajdonrészről (cote părţi).

A házastársak közötti ajándéko-
zási szerződések bármilyen formát

ölthetnek, mint például álcázott
vagy közvetett-indirekt ajándéko-
zás, kézi ajándékok. Ugyanakkor
az ajándékozási szerződéseket az
ajándékozott számára kiírt, megha-
gyott terhek, feladatok, meghagyá-
sok is terhelhetik, ugyanúgy, mint
bármilyen más, nem házastársak
által megkötött ajándékozási szer-
ződés esetén.

Amint azt az előző részekben
többször hangsúlyoztuk, az ajándé-
kozási szerződések fő jellemzője
azok visszavonhatatlansága. A há-
zastársak közötti ajándékozási
szerződések esetében ez azonban
nem így van. A törvényes rendel-
kezések értelmében az ajándékozó
házastársa az ajándékozási szerző-
dést mindig visszavonhatja, de
csak a házasság idején, minden-
fajta ok és indoklás nélkül.

Bármilyen szerződéses kitétel,
amely ennek ellentmond, és amely
nem engedi az ajándékozási szer-
ződések egyoldalú, házastárs által
történő visszavonását, semmisnek
tekintendő.

Amint azt már leírtuk az előbbi
részekben, az ajándékozási szerző-
dést csak bírósági úton lehet visz-
szavonni, ez alól azonban kivétel a
házastársak közötti ajándékozási
szerződés visszavonása, amely egy
egyszerű egyoldalú nyilatkozattal
visszavonható, amennyiben kinyil-
vánított szándékról (voinţa exp-
resă) van szó. Mivel azonban a
visszavonás szempontjából elsőd-
leges jelentősége nem a visszavo-
nás formájának van, hanem a
visszavonási szándéknak, ezért in-
direkt, hallgatólagos módon (în
mod tacit) is visszavonható egy
ajándékozási szerződés. 

Az indirekt visszavonáshoz egy
olyan jogügyletre vagy cseleke-
detre van szükség, amelyből nyil-
vánvalóvá válik, hogy az
ajándékozónak az ajándék vissza-
vonása volt a szándéka.

Így például amennyiben az aján-
dékozási szerződés megkötése után
az ajándékozott tárgyat az ajándé-
kozó más személy számára elide-
geníti, ez az ajándékozás indirekt

módon történő visszavonását je-
lentheti. A lényeg, hogy világossá
váljon, hogy a második jogügylet
az ajándékozás tárgyára vonatko-
zik.

Így például a joggyakorlatban a
bíróságok úgy döntöttek, hogy
amennyiben az ajándékozó felha-
talmazást adott egy bizonyos aján-
dékozási szerződés felbontására, ez
az ajándékozási szerződés egyol-
dalú visszavonását jelenti, még
akkor is, ha az illető felhatalmazás
nem került felhasználásra.

Itt meg kell jegyezni, hogy
mivel az ajándékozási szerződés
egyoldalúan visszavonható az
ajándékozó házastárs egyoldalú
nyilatkozatával, szükségtelen bíró-
sági keresetet benyújtani a vissza-
vonásért. Egy ilyen bírósági
eljárásban esetleg a visszavonás
bekövetkeztét lehet megállapítani,
viszont kimondani nem lehet, hi-
szen az már megtörtént.

Ugyancsak hallgatólagos vissza-
vonásról beszélünk, ha az elaján-
dékozott tárgyat a házastársa
végrendeletben hagyományként
egy másik személy számára rendeli
el.

Elviekben a visszavonás for-
mája nem lényeges, viszont olyan
ajándékozási szerződések esetén,
amelyek ingatlanra vonatkoznak,
ahhoz, hogy harmadik személy
számára is érvényes legyen a visz-
szavonás, ezt közhiteles (act auten-
tic) iratba kell foglalni ahhoz, hogy
a visszavonást a földhivatalba (bi-
roul de carte funciară) a tulajdoni
lapra (extras de carte funciară) be-
jegyezzék. 

Az egyoldalú visszavonását a
házastársak közötti ajándékozás-
nak csak a házasság ideje alatt
lehet megtenni. A házasság felbon-
tásával vagy annak megszűnésével
– pl. az egyik házastárs halála ese-
tén – az ajándékozás visszavonha-
tatlanná válik, és azt már csak
bírósági úton lehet érvényteleníteni
vagy visszavonni az általános sza-
bályok alapján (pl. hálátlanság ese-
tén stb.). 

(Folytatjuk)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro 

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az ajándékozásról (VI.)

Marosvásárhelyi egyetemi hallgatóknak 
OrtoProfil-ösztöndíjprogram 

Január 19-éig, péntekig vár-
ják hátrányos helyzetű és ki-
emelkedő tanulmányi ered-
ményekkel rendelkező egye-
temi hallgatók ösztöndíjpá-
lyázatát. A pályázatot
benyújtók közül öt diákot vá-
lasztanak ki, akik az idei tanév
során havi száz euró értékű
ösztöndíjban részesülnek. 

Pályázhat bármely marosvásár-
helyi felsőoktatási intézmény leg-
alább másodéves egyetemi
hallgatója. További részletek és a
kitöltendő adatlap az OrtoProfil ma-
rosvásárhelyi székhelyén (vagy az
ocsatlos@ortoprofil.ro e-mail-
címen) és az MMDSZ irodájában
igényelhetők.

A pályázathoz benyújtott dosz-
szié a következő információkat
kell tartalmazza: géppel írott öné-
letrajz, amely bemutatja a hallgató
szociális helyzetét, tudományos di-
ákköri és közéleti előmenetelét.

Pontosan és olvashatóan kitöltött
pályázati adatlap, ami az OrtoProfil
székhelyén vagy az MMDSZ-szék-
házban igényelhető. A szociális
helyzetet igazoló iratok. Hiteles iga-
zolás a 2016–2017-es tanulmányi
év eredményéről. Tudományos il-
letve közéleti tevékenységet igazoló
iratok, az illető szervezet vezetőjé-
nek aláírásával és a szervezet pe-
csétjével (ha van ilyen) hitelesítve.
Ajánlólevél egy tanártól. A pályáza-
tot benyújtók közül 5 diákot válasz-
tanak ki, akik az idei tanév során
havi 100 euró értékű ösztöndíjban
részesülnek az OrtoProfil vezető-
sége – Frunda György és dr. Boga
Ferenc – részéről.

A pályázatokat az OrtoProfil
székhelyére lehet benyújtani 2018.
január 19-éig: Marosvásárhely,
Hídvég u. 44A sz., tel.: 0734-730-
024, vagy az MMDSZ-hez: Maros-
vásárhely, N. Grigorescu u. 15/A/1
szám. (sz.p.)

Család- és keresztnév 
megváltoztatása

A Maros Megyei Lakosság-
nyilvántartó Hivatal közle-
ményben tájékoztat annak
lehetőségéről, hogy az anya-
nyelvről egykor más nyelvre
lefordított család- illetve sze-
mélynevek átírásának törvé-
nyes szabályozásával él-
hetnek mindazok, akiknek
egykor elírták a nevét vagy az
ország hivatalos nyelvére le-
fordítva jegyezték be.

A Codruţa Sava ügyvezető igaz-
gató aláírásával ellátott sajtóközle-
mény szerint a család- vagy
keresztnév adminisztratív úton való
megváltoztatását igénylő személy-
nek kérelmet kell intéznie a lakhe-
lye szerinti megyei személy-
nyilvántartási közszolgálathoz.
Azok, akiknek család- vagy ke-
resztnevét a születési anyakönyvi
kivonatba az anyanyelvüktől eltérő
nyelv helyesírásával jegyezték be,
kérhetik azok megváltoztatását. A
névváltoztatás lehetőségével élhet-
nek azok, akiknek az anyakönyvi
kivonatban elírták a nevüket, annak
kijavítása végett, illetve a szülők
nevének a helyreigazítása érdeké-
ben. 

A kérelmet a területileg illetékes
személy-nyilvántartó hivatalhoz,

vagy ahhoz a polgármesteri hivatal-
hoz kell benyújtani, amelynél az
anyakönyvi kivonatok eredetijét
őrzik, illetve a kérvényező lakhelye
szerinti önkormányzathoz.

A kérvényt annak a közigazgatási
egységnek a polgármestere kell en-
gedélyezze, amely az eredeti okirat
birtokában van. A beadott kérelmet
30 napon belül kell elbírálják.

Szükséges okiratok:
– Személyazonossági igazolvány,

eredeti és másolat.
– A névváltoztatást kérő személy

anyakönyvi bizonylatai, melyeken
fordítási vagy helyesírási hibákkal
bejegyzett család- vagy keresztnév
szerepel.

– A család- vagy személynév
közjegyző által hitelesített hivatalos
fordítása vagy helyesírása (ameny-
nyiben az anyakönyvvezető nem
tudja kétséget kizáróan megállapí-
tani a helyes fordítást vagy az anya-
nyelv szerinti helyesírást).

– A névváltoztatási kérelem.
A névváltoztatás a kiskorú gyer-

mekekre és a házastárs okirataira is
hatással lesz, amennyiben azonos
családnevet viselnek, így a házas-
társak beleegyezése is szükséges –
áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott
közleményben. (szer p.) 

Pályázati lehetőség hátrányos helyzetű fiataloknak
Jogosítvány a jövőhöz 
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A Rhédey-kastély őrei néven
megalakult diákcsapat egy
versenyfelhívás eredménye-
ként jött létre. Az erdőszent-
györgyi Szent György
Technológiai Líceum 11. osz-
tályos tanulói alkotják, akik
úgy döntöttek, hogy az Örök-
ségünk őrei vetélkedő kere-
tén belül kis városuk
műemlék épületét, a Rhédey-
kastélyt fogadják örökbe. Cél-
juk: a kastély és a Rhédey
család történetét ismertetni
és eljuttatni minél több em-
berhez, így népszerűsítve
nemcsak a nevezetes épüle-
tet, hanem a települést is. 

„Szerte Erdélyben, de különösen
a szórványvidékeken életbevágóan
fontos az értékmegőrzés, ennek tu-
datában indította útjára a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség
2012-ben a Szórvány Cselekvési
Terv részét képező, elsősorban diá-
kokat, iskolákat megcélzó Öröksé-
günk őrei – Fogadj örökbe egy
műemléket! programot. A kezdemé-
nyezés célja a szórványban és inter-
etnikus környezetben élő magyar
közösségek identitástudatának meg-
őrzése és fejlesztése, a közösségi
élet helyszíneinek biztosítása, az
összetartozás érzésének kialakítása
és fenntartása, épített örökségünk
védelme, ápolása által” – olvashat-
juk a versenykiíró Örökség őrei Fa-
cebook-oldalán. Az első al-
kalommal 2012-ben meghirdetett
versenykiírásra több száz középis-
kolás jelentkezett. Az örökség meg-
őrzésén túl egy brüsszeli kirándulás
lehetősége is motiválja a benevező-
ket.

A verseny feltételeinek eleget
téve, a Rhédey-kastély őrei 15 tag-
ból áll, az ő munkájukat segíti két
vezetőtanár: Beke Tünde földrajz,
illetve Hegyi László történelem sza-
kos tanárok. 

„A versenyben való részvétel sok
fejlődési lehetőséget rejt magában:
jó a részt vevő diákoknak, jó az is-
kolának, jó a közösségnek és jó ne-
künk, vezetőtanároknak. A csapat
tagjai megismerkedhetnek egy jóval
aktívabb tanulási stílussal, mint az
iskolában, hiszen hosszabb időn ke-
resztül – kutatásaik alapján – elmé-
lyülhetnek egy honismereti
anyagban, ugyanakkor a feladatok
leosztásával megtapasztalhatják,
mit jelent a felelősségvállalás egy
közösségen belül. Ezenkívül azért
találom fontosnak a jelenlétünket
ebben a versenyben, mert a vetél-
kedő szabad utat biztosít a diákok
elképzeléseinek a kibontakozásá-
ban, az általuk teremtett világban
próbálgathatják szárnyaikat, tanulva
sikereikből és bukdácsolásaikból
egyaránt. A Szent György Techno-
lógiai Líceumnak mint intézmény-
nek azért fontos, hogy jelen
vagyunk ebben a vetélkedőben,
mert ezáltal megmutathatjuk az is-
kolánkat egy kicsit a világnak: bár
kisvárosi iskola vagyunk, itt va-
gyunk, diákjaink képesek, kreatí-
vak, aktívak, okosak. Ezzel akár
felhívhatjuk a figyelmet az isko-
lánkra is: ne menjetek el, régiónk-
ban lévő diákok, olyan messzire,
más városba tanulni! Maradjatok!
Fejlődni itt is lehet: vannak erre tár-
sak, vannak ehhez az úthoz támo-
gató tanárok, van hozzá egy iskola.
A közösség a közzétett anyagainkon
keresztül többet megtudhat Erdő-
szentgyörgy történelméről, épített
múltjáról, ezzel tudjuk mi megerő-
síteni összetartozásunkat, ugyanak-
kor a múltjáról ismeretekkel
rendelkező tudatosabb közösség az
idelátogatók figyelmét is jobban fel
tudja hívni értékeinkre, ezáltal hoz-
zásegítve a hosszabb és minőségibb
időtöltést a városban. Hogy tanár-
ként miért jó számomra a csapat
része lenni? Három szóban foglal-

nám össze: újdonság, elköteleződés
és kapcsolat. Újdonság, mert föld-
rajztanárként egy honismereti témá-
hoz nyúlok, és ezáltal magam is
fejlődöm, elköteleződés a diákok
fejlődése mellett és a magyarság ér-
tékeinek őrzése iránt, de ugyanak-
kor ez nap mint nap szépen alakul a
csapaton belüli emberközeli kap-
csolatainkon keresztül, hiszen, ha
ez utóbbi, az emberek közötti ka-
pocs hiányzik, minden előbbi érté-
két veszti. Együtt minden
lehetséges” – mesél a verseny hasz-
nosságáról Beke Tünde földrajz
szakos tanár. 

„A Rhédey-kastélyt fogjuk be-
mutatni nektek. Erdőszentgyörgy
szép és nevezetes épülete, a Rhédey
család kastélya, a város központjá-
ban, a református templommal
szemben található. Az épület az
1807–1809-es évek alatt végzett át-
építési munkálatok folyamán nyerte
el a mai formáját.

Mivel a csapat nagy része erdő-

szentgyörgyi, sok információt tu-
dunk a kastélyról. Úgy gondoltuk,
hogy kevés ember ismeri a műem-
lék történetét, sőt, sokan nem is tud-
nak ennek a mutatós kis kastélynak
a létezéséről. Büszkék vagyunk
arra, hogy egy ilyen műemlék talál-
ható településünkön. A vetélkedő
lehetőséget teremt, hogy olyan apró
részletek is napfényre kerülhesse-
nek, amelyek eddig ismeretlenek
voltak számunkra is” – mutatkozik
be az erdőszentgyörgyi csapat az
erre a célra létrehozott közösségi ol-
dalán. Emellett fontosnak érzik a
kastély életét bemutatni, felhíva a
nagyközönség figyelmét például
arra a kevesek által ismert tényre,
hogy az itt született Rhédey Claudia
II. Erzsébet angol királynő ükanyja
volt. Szeretnék, ha Claudia grófnő
személyisége is szélesebb körben
ismertté válna a vetélkedő eredmé-
nyeként. 

A csapat napi szinten „Tudta-e?”
bejegyzéseket tesz közzé oldalán,
fényképekkel, videókkal bemutatva
tevékenységüket és az örökbe foga-
dott kastélyt, de emellett blogot is
vezet. A verseny novemberben kez-
dődött és márciusban ér véget. Ez
idő alatt minél gyakrabban kell nép-
szerűsíteni tevékenységüket, töre-
kedve arra, hogy hírük minél
messzebb és minél több emberhez
eljusson. Ez a népszerűsítő akció
nem csak a turistákat célozza meg.
A látogatók ide csalogatása mellett
nagyon fontos, hogy a helybéliek-
hez is közelebb vigyék a települé-
sükön álló kastélyt. A sikeres
versenylebonyolítás érdekében a
csapat képviselői felkeresték Csibi
Attila Zoltánt, Erdőszentgyörgy
polgármesterét, a történelmi egyhá-
zak lelkészeit, de a kastély idegen-
vezetőjét, és a helyi televízió
szerkesztőségét is bevonták kezde-
ményezésükbe. Csibi Attila Zoltán
polgármester elmondta: „dicséretes,

hogy vannak ilyen és ehhez hasonló
versenyek, hisz hogyan lehetne
egyszerűbben, jobban megismer-
tetni kultúránkat és történelmünket
diákjainkkal, mint hogy ezek része-
sévé tesszük őket azáltal, hogy
»gondoskodniuk« kell róluk hóna-
pokon keresztül. Amikor a Rhédey-
kastély őrei megkerestek, biz-
tosítottam őket támogatásomról, és
ígéretet tettem, hogy az önkor-
mányzat segíti őket, amiben csak
tudja. Jó érzéssel tölt el, hogy ilyen
lelkesnek látom tanulóinkat épített
örökségünk népszerűsítésében” –
fogalmazott a városvezető.

A Rhédey-kastély őrei a település
eseményein is nagy lelkesedéssel
vesznek részt, népszerűsítő tevé-
kenységükkel, nemcsak interneten
és médián keresztül próbálják elérni
célközönségüket. Ott voltak az is-
kola karácsonyi vásárán is, ahol
bárkinek lehetősége volt jobban
megismerni a diákok munkáját.
Ezenkívül tíznaponta beszámolót,
havonta pedig hírlevelet is kell ír-
niuk, amelyben bemutatják munká-
jukat. 

A mindennapi tevékenységek
mellett más csapatokkal is tartják a
kapcsolatot. Szerdán (január 10-én)
például a Színfolt csapatot (Koncz
József újjászületése címszó alatt te-
vékenykednek) látták vendégül az
erdőszentgyörgyiek, és a tapaszta-
latcserén kívül a Rhédey-kastélyban
is körbevezették őket. A Rhédey-
kastély őrei tervei között szerepel
egy korhű színdarab betanulása és
előadása, illetve egy farsangi bál
megszervezése is, mivel Claudia is
farsangi bálon ismerkedett meg
Württemberg Sándorral.

A csapat továbbra is várja a Rhé-
dey-kastély őrei Facebook-oldalán
bárki hozzászólását, illetve ugyanitt
konstruktív meglátásokat is tehet
munkájukkal kapcsolatosan.

Átyin Andrea Kata

Örökségünk őrei
A Rhédey-kastély őrei

A szovátai Teleki Oktatási Központ
(TOK) idén is programokat hirdet osz-
tályközösségek számára (maximum
40 fő részére) erdei iskolához, iskolai
kiránduláshoz, osztálykiránduláshoz
Szovátára, a Sóvidék felfedezésére –
nyilatkozta a Népújságnak Szolláth
Hunor, az intézmény vezetője.

Szabadidős foglalkozások
A szálláshely a Teleki Oktatási Központ if-

júsági részlegén (4,5,6 ágyas szobák, közös
fürdőszobával) vagy nyári időben a Teleki-

kertben (11 darab, egyenként négy férőhelyes
kis faházikó, közös tisztálkodási lehetőség-
gel), hangulatos erdei környezetben.

Az étkezés a Teleki Oktatási Központ ét-
termében zajlik.

– A programokat előzetes egyeztetés alap-
ján, igény szerint állítják össze a csoportok-
nak, amelyeket hely- és terepismerettel
rendelkező szakemberek vezetnek.

Ezeken a flórát, faunát, geológiai, földrajzi
jellemzőket, történelmet ismertető előadások
hangzanak el, a résztvevők terepen, gyakor-
lati foglalkozásokon ismerhetik meg a helyi
növény- és állatvilágot, természetes környe-
zetükben figyelhetik meg a sótűrő növénye-
ket és élőlényeket. 

Een kívül gyógynövényismeretet, népi
gyógyászati elemeket is elsajátíthatnak, lesz-
nek ismerkedő, csapatépítő, összerázó játé-
kok, szabadidős foglalkozások: csocsó,
szórakoztató programok (parasztolimpia,
nyakunkban a város vetélkedők stb.).

Az osztálykirándulás ára 120 lej/fő, prog-
ramok 15 lej/fő, mely magába foglalja a szál-
lás árát két éjszakára teljes ellátással (az
érkezés napján a vacsorától az elutazás nap-
ján az ebédig). Érdeklődés, időpontfoglalás:
0265-570-725, office@tok.ro

Minden felfedezőt szeretettel várnak egész
évben!
Honismereti vetélkedő

A Teleki Oktatási Központ és a Gub Jenő
Természetismereti Tudástár idén is megszer-
vezi a Teleki-virág honismereti, biológiai és
természetismereti vetélkedőt IX–XII. osztá-
lyos diákok számára. A táborozás április 20–

23. között (péntek délutántól hétfő délig) zaj-
lik Szovátán, a Teleki Oktatási Központban.
Történelemtanárok 
III. tudományos konferenciája

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségének Teleki Oktatási és Módszertani Köz-
pontja, valamint a Kolozsvári Magyar
Történeti Intézet április 7–8-án tudományos
konferenciát szervez a romániai magyar köz-
oktatásban, oktatási intézményekben törté-
nelmet, honismeretet, helytörténetet,
helyismeretet tanítóknak.
Diákújságíró-szaktábor

A Teleki Oktatási Központ és a Gub Jenő
Természetismereti Tudástár diákújságíró-
szaktábort szervez IX–XII. osztályos diákok-
nak. A táborozás január 19–21. között (péntek
délutántól vasárnap délig) lesz Szovátán, a
Teleki Oktatási Központban.

Részletes tájékoztatás a TOK Facebook-ol-
dalán.

Idén is programokat hirdet a Teleki Oktatási Központ
A Sóvidék felfedezésére

Mózes Edith



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ emeletes ház – Bergenye 93.
szám. Tel. 0742-565-558. (6179)

KIADÓ egyszobás, bútorozott
tömbházlakás a Mocca környékén. Tel.
0735-962-307. (6193)

KÖNYVGYŰJTŐ vásárol régi magyar
könyveket, földgömböt. Tel. 0751-
353-225. (Sz.-I)

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60830)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(6080)

ELADÓ gyümölcspálinka Ákosfalván,
25 lej litere. Tel. 0756-811-553.
(mp.-I)

ELADÓK 200-300 kg közötti disznók. Tel.
0744-882-031. (6247)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6174)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
TOTH FERENCRE, a szeretett
férjre, édesapára és nagy-
bácsira halálának 12.
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá kegyelettel.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Felesége,
Erika és fia, Levente. (6169)

Szívünk soha el nem múló
fájdalmával emlékezünk
KRAUSS ESZTERRE halá-
lának első évfordulóján.
Drága szép emlékét szí-
vünkben szeretettel meg-
őrizzük egy életen át. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (6197)

Fájó szívvel emlékezünk
január 17-én a karácsonfalvi
MUNTYÁN RÓZSIRA halá-
lának első évfordulóján.
Emlékét őrzi férje, két fia és
családjuk, unokái, dédunokái.
Nyugodjon békében! (6210)

Szeretettel emlékezünk
BRANDNER EDÉRE halálának
35. évordulóján. Emléke
legyen áldott! Lányai, Marika
és Jutka családjukkal. (v.-I)

„Kit őriz a szívünk, nem hal
meg soha.”
Kegyelettel emlékezünk ja-
nuár 17-én BÁLINT ZOLTÁN-
RA halálának 8. évfordulóján.
Nyugodj békében! Szerettei.
(6236-I)

Ma, 2018. január 17-én 11 éve,
hogy a drága férj, após,
édesapa és nagytata, GUDOR
ADALBERT itt hagyott minket
örökre. Amíg élünk, siratunk.
A gyászoló család. (6245-I)

ELHALÁLOZÁS

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, amit reménykedve hor-
doztál magadban. Lehunytad
szemedet, csendesen elmentél,
szívedben csak az volt, hogy
minket szerettél. Munka és küz-
delem volt életed, örökre megpi-
hent dolgos két kezed. Maradt a
bánat és egy csendes sírhalom,
szívünkben gyász és örök fájda-
lom.
Fájó szívvel búcsúzunk a szere-
tett édesanyától, testvértől,
nagymamától, dédnagymamától,
anyóstól, anyatárstól, jó szom-
szédtól és közeli ismerőstől, 

özv. ABODI ISTVÁNNÉTÓL 
szül. Viski Anna-Mária 

(Cica) 
az Electromureş volt dolgozója 

aki életének 82. évében hosszú
és türelemmel viselt betegség
után csendesen megpihent. 
Örök nyugalomra helyezzük
2018. január 17-én 13 órakor az
újfalusi református temetőben,
katolikus szertartás szerint.  Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (6233-I)

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

özv. HUBERT MÁRTA 
szül. Antal 

életének 74. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetése január 18-án du.
2 órakor lesz a református teme-
tőben, református szertartás sze-
rint. 

Gyászoló szerettei. (6246-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
káposztásszentmiklósi 

id. FEKETICS JÓZSEF 
hosszú, de türelemmel viselt be-
tegség után 2018. január 15-én
csendesen megpihent. Temetése
2018. január 18-án 14 órakor lesz
a káposztásszentmiklósi ravata-
lozótól, református szertartás
szerint. 

Fájó szívvel búcsúzik felesége,
két gyermeke, veje, menye,

négy unokája és dédunokája.
(6256-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
sógor, rokon, munkatárs, barát
és szomszéd 

BARABÁSI ISTVÁN 
életének 60. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk földi
maradványait csütörtökön, 2018.
január 18-án 15 órakor római ka-
tolikus szertartás szerint helyez-
zük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi nagykórház
mögötti temetőbe. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Pálosi Tünde Erikának és csa-
ládjának szeretett APÓSA el-
vesztése miatt érzett fáj-
dalmában. Prof. dr. Kikeli Pál
és családja. (19728-I)

Együttérzésünket fejezzük ki
Ercsei Rékának, és osztozunk
az ÉDESAPÁD elhunyta miatt
érzett fájdalmadban. Őszinte
részvéttel, Bauer Andrea és
Bota Edit. (6241-I)

Fájó szívvel emlékezünk TÓTH
PÉTERRE halálának 10.
évfordulóján. 
Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,
emléked szívünkben örökre
megmarad. 
Emlékezik rá felesége, Anikó, dr.
Tóth Lajos és családja, a Finta
család, a Kedves család és a
Boros család. Nyugodjon
békében! (6136)
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Tíz évvel ezelőtt, 2008. ja-
nuár 14-én, 88 éves korában
elhunyt Schnedarek Ervin, Ma-
rosvásárhely megbecsült
személyisége, a fényírás
mestere, aki 1950 és 1958
között a mozigépészeti szak-
iskolában, az egykori Kisfa-
ludy Károly utca 2. szám
alatti épületben (ma a Dózsa
György és az 1848. út ke-
reszteződésénél levő egykori
pedagógusok háza) tanított. 

Schnedarek Ervin a szakma
mellett diákjait emberségre, szere-
tetre nevelte. Szakiskolai tevé-
kenységét követően évtizedekig

vezette a marosvásárhelyi filmklu-
bot, fotótanfolyamokat tartott. Az
1989-es változások után ő indí-
totta el az első magánstúdiót, szá-
mos filmes, fotós tanulhatott tőle
szakmát. Az ő keze alatt dolgozó
filmesek készítették el az 1990-es
véres marosvásárhelyi események
mozgóképes krónikáját. 

1956-ban végzett diákjai saját
lakásán rendezték meg az 50 éves
találkozót, ezenkívül még két al-
kalommal, 2006-ban és 2007-ben
is vendégül látta egykori osztályát.
Az általa tanított mozigépész-
nemzedék nyugdíjba vonulásával
a mozizás korszakának lealko-
nyult, a filmvászon helyét fokoza-

tosan átvette a
videózás, majd a
számítógép, és a te-
levízió képernyő-
jére szorítkozott
mozizás. A három-
vagy négydimen-
ziós termek pótol-
ják némiképpen a
hiányt, azonban a
mozizás hőskorsza-
kában tapasztaltak-
tól eltérően egyre
kevesebben érdek-
lődnek a filmszín-
ház iránt. 

Halálának 10.
évfordulóján szere-
tettel és nosztalgiá-
val emlékezünk a
mozizás hőskorára,
volt tanárunkra,
Schnedarek Er-
vinre. 

Az 1950–1958
között végzett diá-
kok nevében Incze
Péter és az egy-
kori, ma 92. évében
levő volt osztályfő-
nök, Pap Szász
Kabos Anna ta-
nárnő

98 éves lenne 
a fényírás nagymestere

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek
magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű kom-
munikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy
hívj minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szam alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (60819-I)

KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19714-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, ÉJSZAKAI
RECEPCIÓST. Tel. 0749-027-726, 8-17 óra között. (19719-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyre vágyó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: mun-
kaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket. Mun-
kaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdeklődők küldjék
el önéletrajukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as telefonszámon. (sz.)

NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR (Maros megye) alkalmaz ASZTALOSOKAT minden részlegre. Előnyös
feltételeket ajánlunk. Komoly hozzáállást és szakmai felkészültséget várunk. Tel. 0724-989-092, 0720-071-
432. (19722)

A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500 lej kézbe), MUNKÁSOKAT a pékségbe
és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző munkákra (800 lej kézbe). Jelentkezni személyesen,
önéletrajzzal a Bodoni utca 85. szám alatt. (19706-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-
055. (19694-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉP-
SZERELŐT (hegesztésben szerzett tapasztalat előnyt jelent), GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), vala-
mint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy
a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehetséges. (19725)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket,
átkokat old fel, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, psoriazis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől,
sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak,
hogy ismét együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után;
András Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres
a magán- és üzleti élete; Erika Régenből köszöni,
hogy Klara asszony segítségével megszabadult a
kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás,
mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni,
hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.



könyvelőt keres
Követelmények:

– szakirányú végzettség
– legkevesebb 2 év tapasztalat a szakmában
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: 

vita.jozsef@surubtrade.ro
Határidő: február 8.
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adminisztratív munkatársat keres
Követelmények:

– középfokú végzettség
– a román nyelv kitűnő ismerete
– B kategóriás hajtási engedély
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés
– számítógép-kezelési ismeretek

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni: 

ihodor@surubtrade.ro
Határidő: január 31.


