
Bizonytalan a víkendtelepi medence helyzete 

„Két fedett úszómedence is elkelne”

Lebontanák a víkendtelepi ötvenméte-
res úszómedence légtartó sátrát – je-
lentette be múlt heti sajtó-
tájékoztatóján dr. Dorin Florea polgár-
mester. A közösségi felháborodás nyo-
mán dr. Vass Levente parlamenti
képviselő a közösségi oldalon arról biz-
tosította az érdekelteket és a város la-
kosságát, hogy az önkormányzattal
egyeztettek és ígéretet kaptak arra,
hogy egyelőre helyén marad a légtartó
sátor. Az önkormányzat szóvivője ezt
egyelőre nem erősítette meg.

A polgármester múlt heti kijelentése közfel-
háborodást váltott ki azok körében, akik az el-
telt időszakban zord időjárási körülmények
között is használhatták a létesítményt teljesít-
ménysportra, edzésekre vagy úszásoktatásra.
Amint az úszásoktatók kifejtették, a sajtótájé-
koztatót nem előzte meg a szakszövetséggel
vagy edzőkkel való előzetes egyeztetés, a saj-
tóból értesültek az említett tervről. Szülők, ok-
tatók egybehangzó véleménye, hogy
valamilyen megoldást mindenképp fel kell
ajánljon a hivatal, amennyiben nem tér el ettől
az elképzelésétől. „Naponta több száz sportoló
és mozgást kedvelő gyerek jár úszni, edzeni a
víkendtelepi olimpiai úszómedencében, így
mindenképp más megoldást kell kínáljon a

város, ha ezt a lehetőséget elveszik tőlük” –
adtak hangot egybehangzó véleményüknek az
oktatók.

Kérdésfelvetésünkkel arra kerestük a választ,
hogy miért élvezhet előnyt a teniszpálya, neta-
lán miért nem maradhat a fedett teniszpálya
mellett a fedett úszómedence is? Miért kell vá-
lasztani a vagy-vagy és az is-is között? Gyere-
keknek, fiataloknak, időseknek egyaránt
szükségük van a fedett uszodára, akár többre is
– hisz egyértelmű, hogy az önkormányzat által
működtetett Mircea Birău fedett uszoda az igé-
nyeket nem elégíti ki –, ugyanakkor hasznos
lehet a fedett teniszpályák kialakítása is. 

Folytatni kell 
a munkát
Nehéz év elé néznek az önkormány-
zatok, és ez jórészt a hazai politikai
irányvonalaknak tudható be. Ennek el-
lenére az elkezdett beruházásokat
folytatni kell, és a következő eszten-
dőre is kell tervezni – nyilatkozta Tóth
Sándor, Nyárádszereda polgármes-
tere.

____________2.
Radnóti ma
Marosvásárhelyen járt Bíró-
Balogh Tamás magyarországi iroda-
lomtörténész, Radnóti Miklós-kutató,
aki a Látó szépirodalmi folyóirat leg-
utóbbi, immár 88. irodalmi estjén vett
részt. 

____________5.
Több pályázat van
folyamatban
A szűkös költségvetés ellenére több
pályázat van folyamatban a község-
ben: művelődési otthonokat korszerű-
sítenek, iskolafelújításra és egy új
tanintézet építésére próbálnak pénz-
alapokat lehívni, és rövidesen lezárul
a szennyvízhálózat kiépítése.

____________6.
Szőcs Bernadette
elpáholta Európát
Újabb hatalmas fegyvertényt hajtott
végre a marosvásárhelyi asztaliteni-
szező, Szőcs Bernadette, aki meg-
nyerte a svájci Montreaux-ban
szervezett Európa Top 16 versenyt. 

____________8.

Magyar felirat és éhségsztrájk 
Baj van, nagy baj. Akkora, hogy egy liberális parlamenti képviselőt

a gutaütés kerülget, és habzó szájjal követeli a „probléma” megoldá-
sát. A „probléma” pedig nem más, mint egy kétnyelvű megyenévtábla
Maros és Fehér megye határán. A képviselő szemét – lévén Fehér me-
gyei – szörnyen bántja a magyar felirat. Szerintünk azért, mert magyar,
amit zsigerből elutasít, szerinte pedig azért, mert Fehér megyében a
magyar lakosság számaránya nem éri el a húsz százalékot, így a tábla
„törvénytelen”. És persze az azonnali eltávolítását követeli, ha nem
veszik le a törvényes határidőn belül, ő maga teszi meg.

Dühös, mert szerinte „egyesek soha nem tudnak nyugton ülni”. Az
„egyesek” természetesen a magyarok, ebben az esetben a Maros Me-
gyei Tanács, mert a táblát az ő utasításukra tették ki. A képviselő pedig
tajtékzik ekkora „törvénytelenség” láttán. Hiába, az a fránya húsz szá-
zalék…

Hozzászoktunk már a hasonló támadásokhoz a nemzet- és „törvény-
féltők” részéről. Ahhoz is, hogy saját szájízük szerint „értelmezik” a
jogszabályokat. Ugyanis, ha már itt tartunk, a vonatkozó törvény azt
mondja, hogy ki kell tenni a kétnyelvű feliratokat ott, ahol a kisebbség
aránya eléri a húsz százalékot, de azt nem, hogy húsz százalék alatt
törvénytelenségnek minősül. 

Történik mindez a 21. században, a gyulafehérvári nagy egyesülés
századik évében. Az említett képviselőben is túlteng a hazafiság és 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Buenos Airestől Rio de Janeiróig
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület marosvásárhelyi szerve-
zete Ábrám Zoltán Buenos Airestől Rio de Janeiróig
című előadására hívja az érdeklődőket február 7-én,
szerdán 19.15 órára a szervezet Dózsa György utca 9.
szám alatti, III. emeleti székhelyére. Ez alkalommal be-
mutatják az előadó Dél-amerikai szentháromságok
című könyvét. 

Farsangtemetés 
Marosszentgyörgyön

Február 10-én, szombaton farsangtemetést tartanak
Marosszentgyörgyön. A résztvevők 15.30-kor gyülekez-
nek az iskola előtt. A bevezető szertartás után az alábbi
útvonalon halad végig a menet: Tófalvi – Kultúr u. – Er-
dély u. – Görbe u. – Béke u. – Erdély u., majd átkelnek

a Nordenlor előtt az úton, és a Széna u. – Orgona u. –
Borzás u. – Állomás u. (ha az időbe belefér) – Erdély u.
– Kultúr u. útvonalon haladnak tovább. A bábuégetés
17.45–18 óra körül kezdődik, az érkezés függvényében. 

Nincs mese! – 
nagy sikerű Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat rendszeresen
színre viszi Nincs mese! című zenés szilveszteri ka-
baré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művész-
együttes előadótermében. A nagy sikerű előadást
február 9-én, 10-én, 11-én, 18-án és 25-én este 7 órától
tekintheti meg a nagyérdemű. Fellépnek: Puskás
Győző, Székely M. Éva, Kelemen Barna, Gönczy Kata-
lin, Cseke Péter, Gáll Ágnes és Szőllősi P. Szilárd. Éne-
kel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek
elővételben a Maros Művészegyüttes (0746-540-292)
és a Kultúrpalota (0265-261-420) jegypénztárában kap-
hatók.

Nehéz év elé néznek az önkor-
mányzatok, és ez jórészt a hazai
politikai irányvonalaknak tud-
ható be. Ennek ellenére az el-
kezdett beruházásokat folytatni
kell, és a következő esztendőre
is kell tervezni – nyilatkozta Tóth
Sándor, Nyárádszereda polgár-
mestere, akit az idei tervekről
faggattunk.

Már most látszik, hogy nem lesz fé-
nyes az idei költségvetés – tisztázza
már az elején az elöljáró, de fel is teszi
a költői kérdést: tudnának-e annyi
pénzt adni egy polgármesteri hivatal-
nak, hogy azt el ne tudja költeni? Sze-
rencsére helyi szinten tervek, ötletek
és megvalósítási „kényszer” is van, és
egyik beruházás maga után vonja a
másikat.

Ami az idei költségvetést illeti, a le-
osztott pénzek csak éppen fedezik a
működési kiadásokat: a fizetéseket, a
közintézmények, az iskolák, a kórház,
a közvilágítás, a fűtés, a köztisztaság
költségeit, de feltett szándékuk, hogy
átcsoportosítással megtakarítást érnek
el, és a meglévő állami pénzekkel
együtt beruházásokra is fussa.
Mi lesz az elsődleges?

A szenny- és ivóvízhálózat bővíté-
sére van fedezet, közel egymillió lejük
van a megyei utak mentén a sáncok
rendezésére, kibetonozására és lefedé-
sére – ez nem elég, de ezzel el is költ-
hetik a meglévő pénzt, viszont a
terveket folytatni kell. Olyan beruhá-
zások is vannak, amelyekre egyelőre
nem látják a fedezetet, de elő fogják
teremteni. Senkinek nem tartoznak, de
hogy a tervezett ütemtervet ne kelljen
lassítani, lehet, hogy az idén kincstári
hitelhez folyamodnak. Ugyanakkor
fontossági sorrendet állítanak fel,
egyes tervek átkerülhetnek a követ-
kező évre, s ha valamelyik beruházást
befejezik, azután nyitnak újabb építő-
telepet. Figyelni kell a székelymosoni,
szentannai elhanyagolt kultúrottho-

nokra, Demeterfalván és Székelytom-
pán a halottasházra, hiszen összefogás-
sal, a közösség hozzáállásával szép
eredményeket lehet elérni. Informati-
kai programot szeretnének vásárolni,
hogy összekössék a gazdasági nyilván-
tartót az adók és illetékek osztályával,
az iktatóval és a könyvelőséggel, hogy
az ügyfeleknek naprakész adatokkal
tudjanak szolgálni.
Sokat pályáznak

A helyi piac korszerűsítésére Lea-
der-alapokra pályáznak, a szenny- és
ivóvízhálózat bővítésére a fejlesztési
minisztériumnál, a tompai iskola bőví-
tésére a regionális operatív program
keretében. Magyarországon is több he-
lyen pályáztak, hogy az egyházaknak
pénzt szerezzenek, de a Bekecs tánc-
együttesnek is, hogy ne terhelje a helyi
költségvetést. A csíkszeredai székely
fociakadémiánál is letették a pályáza-
tot, hogy a helyi alegységnek ne csak
működésre, hanem infrastrukturális
fejlesztésre is jusson pénz. Támogatást
nyertek a Székelymoson – Székelybő
községi út aszfaltozására, a közbeszer-

zés folyamatban van, de egyik kizárt
cég fellebbezett, a bizottság viszont az
önkormányzatnak adott igazat. Remé-
lik, hogy márciusig lezárul a nyertes
kiválasztása, és elkezdődhet a munka.

A városháza előtti járdát fel kell újí-
tani, el kellene készíteni a tanulmányt
és a tervet, hogy Szeredától Szentlő-
rincig a megyei út mentén járda épül-
jön, ugyanakkor a parkolás a
mellékutcákban is gondot okoz, ezért
ott is el kellene kezdeni a sáncok kibe-
tonozását, lefedését, hogy helyet nyer-
jenek. Folytatni szeretnék a járdásítást
Szentannán és Andrásfalván. 

Vannak úgyvezett „láthatatlan”
munkálatok is, ilyen a parcelláris tér-
képek készítése, amire a tavaly nem
tudtak eléggé figyelni, de 2020-ig na-
gyon sokat kell rajta dolgozni, mert
nem látványos, de igen hasznos lesz.
Az önkormányzatnak nemcsak mű-
ködnie kell, hanem hatékonynak is kell
lennie, nem elég csak az ügyfeleket ki-
szolgálni, hanem a fejlesztésekre is fi-
gyelni kell – zárta a felsorolást a
polgármester. 

Ma DOROTTYA és DÓRA,
holnap TÓDOR és RÓMEÓ
napja.
TÓDOR: a Teodor (görög ere-
detű férfinév, a jelentése isten
ajándéka) magyar rövidülése.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018.február 5.

1 EUR 4,6347
1 USD 3,7170

100 HUF 1,4958
1 g ARANY 159,8479

Nem csak a megyeszékhelyen 
vizsgázhatnak

A B kategóriás hajtási jogosítvány megszerzéséhez szük-
séges gyakorlati vizsgát március elsejétől továbbra is négy
helyszínen, Marosvásárhely mellett Szászrégenben, Se-
gesváron és Dicsőszentmártonban lehet letenni. A többi
kategóriára kizárólag a megyeszékhelyen vizsgázhatnak
a jelöltek. A B kategóriás hajtási jogosítványra vonatkozó
döntést a belügyminisztériumhoz tartozó, hajtási jogosít-
ványokkal és járművek bejegyzésével foglalkozó igazga-
tóság dr. Lucian Goga Maros megyei prefektus
közbenjárására, a lakosság és a helyi önkormányzat ké-
résére hozta meg – áll a prefektúra közleményében.

A szirénákat tesztelik
Február 7-én, szerdán délelőtt 10–11 óra között Marosvá-
sárhelyen a riasztóberendezések működését tesztelik. A
központosított riasztóhálózat szirénái mellett a kereske-
delmi egységek riasztóberendezései is megszólalnak. A
riadó végét jelző hang folyamatos, két percig tartó jelzés,
ugyanolyan erősségű, mint a figyelmeztető hang. 

A hónap kiállítottja 
A Maros Megyei Múzeum természettudományi részlege
tavaly áprilisban indította el A hónap kiállítottja című pro-
jektjét, amelynek célja felhívni a figyelmet a múzeum gyűj-
teményére, olyan darabokra is, amelyek nem képezik
állandó kiállítások anyagát. A februári kiállított az európai
vadmacska, egy közel 20 éve múzeumi raktárban őrzött
példány, amely Gyulakutáról származik, Deák Sándor pre-
parálta ki.

Szimfonikus hangverseny
Február 8-án, csütörtökön 19 órakor szimfonikus hangver-
senyre várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel Shinya Ozaki, gordonkán játszik
Devich Gergely magyarországi művész. Műsoron: 
Dvorak-, Kurt Atterberg-művek. A koncertre a 16-os számú
bérletek érvényesek.

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos február 7-én, szerdán
9 órától Marosvásárhelyen, a megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7. szám, C épü-
let) szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart
fogadóórát. 

Jogi tanácsadás
Február 7-én, szerdán délután 4 órakor jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztősé-
günk Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

6., kedd
A Nap kel 

7 óra 40 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 33 perckor. 
Az év 37. napja, 

hátravan 328 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt

Hőmérséklet:
min -30C
max. 40C

Gligor Róbert László

Megyei hírek

Nemi erőszaktevőket fogtak el
Szombaton a mezőrücsi rendőrök azonosították azt a 30

éves mezőpagocsai férfit, akit a Marosvásárhelyi Bíróság
nemi erőszak elkövetése miatt hat év börtönbüntetésre ítélt.
A férfit a marosvásárhelyi börtönbe kísérték. Ugyanaznap
a megyei rendőrfelügyelőség illetékes ügyosztálya a me-
zőrücsi rendőrökkel egy másik mezőpagocsai férfit azono-
sított, akit szintén nemi erőszak miatt ítélt el a
Marosvásárhelyi Bíróság. A 19 éves férfit két év szabad-
ságvesztésre ítélték. Az illetőt a fiatalkorú bűnözők szá-

mára fenntartott craiovai büntetésletöltési központba vit-
ték.
Haszonjárműből lopott

Pénteken a marosvásárhelyi rendőrök 24 órára őrizetbe
vettek egy 20 éves fiatalembert egy aznap elkövetett lopás
gyanúsítottjaként. A gyanú szerint az illető betörte egy ma-
rosvásárhelyi utcában leparkolt haszonjármű ablakát, és
egy mobiltelefont emelt el belőle, ezerlejes kárt okozva. A
kárt megtérítették. A férfit 30 napos előzetes letartóztatásba
helyezték. (nszi)

Rendőrségi hírek 

RENDEZVÉNYEK

Nem állhat meg az élet az ország helyzete miatt
Folytatni kell a munkát

Néhány munkálat – a sáncok betonozása, lefedése – idén folytatódik, de új építőtelepek is nyílnának
Fotó: Gligor Róbert László



Történelmi előrelépést hozhat Magyarország ener-
giabiztonságában a magyar–román együttműködés
– mondta az MTI-nek Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter hétfőn Bukarestben, miután ta-
lálkozott Teodor Meleşcanuval, a román diplomácia
vezetőjével.

A felek megállapodtak arról, hogy Románia 2020-ra meg-
teremti a Magyarországra irányuló gázexport műszaki felté-
teleit, 2022-től pedig lehetőség nyílik jelentős mennyiségű, a
Fekete-tengeren kitermelt gáz Magyarországra szállítására,
miután magyar vállalatok kötötték le a gázszállítási útvonal
teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres szállítási kapacitását.

„Ez az első olyan alkalom az utóbbi néhány évtizedben,
amikor Magyarország nagy mennyiségben tud gázt vásárolni
új, nem Oroszországhoz köthető forrásból” – mutatott rá a kül-
ügyminiszter.

A román fél vállalta, hogy 2020-ig megépítik azokat a
kompresszorokat, amelyek segítségével évente 1,75 milliárd
köbméternyi gázt lehet majd Magyarországra szállítani, és
2022-re bővítik ki a kapacitást úgy, hogy évi 4,4 milliárd köb-
méter gázt vásárolhat majd az ExxonMobil és az OMV által
kitermelt földgázból.

„Magyarország kormánya azt a döntést hozta, hogy meg-
építjük a városföldi központi magyarországi gázelosztó és a
Vecsés között hiányzó gázvezetékszakaszt, Vecsésre jön be
ugyanis a magyar–szlovák összeköttetés, így gyakorlatilag

Magyarország az észak-déli gázfolyosó még hiányzó részét
megépíti, hozzájárulva ahhoz, hogy végre ne csak kelet-nyu-
gati irányú gázszállítás legyen lehetséges Közép-Európában,
hanem a nemzetbiztonság miatt rendkívül fontos észak-déli
is” – magyarázta a külgazdasági és külügyminiszter.

A tárcavezető beszámolója szerint egyetértés van Magyar-
ország és Románia között abban is, hogy a térség első TGV-
típusú gyorsvasúti összeköttetése Budapest és Kolozsvár
között épüljön meg. Bejelentette: a magyar kormány egymil-
liárd forintot hagyott jóvá a Budapest–Kolozsvár közötti vas-
útvonalterv megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére.
A román fél szeretné ezt a vonalat Bukarestig meghosszabbí-
tani: ez nekünk nincs ellenünkre – jegyezte meg Szijjártó
Péter.

Megállapodás van abban, hogy a magyar–román határon
épült tíz kisléptékű, ideiglenes határátkelőhely közül kettő ha-
marosan állandó nyitvatartásúvá válik: az ehhez szükséges
jogi, technikai előkészületeket a két kormány megkezdte –
mondta.

Szijjártó Péter az ukrán oktatási törvényről és a kétoldalú
kapcsolatokban napirenden lévő kisebbségi kérdéseiről is
egyeztetett Bukarestben Teodor Meleşcanuval. Látogatása al-
kalmával a magyar külügyminiszter a román parlament ház-
elnökeivel és Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével is
megbeszélést folytatott. (MTI)

Eltörölnék a minősítéseket 
az elemi oktatásban

Liviu Pop volt oktatási miniszter hétfőn azt mondta,
törvényjavaslatot nyújt be, hogy az elemi oktatásban
töröljék el a minősítéseket, és a diákok értékelése eu-
rópai modell szerint történjen. Liviu Pop a törvényter-
vezet benyújtása előtt a témáról tárgyalni fog a
frakcióval, ám, mint mondta, ez egy sokkal szélesebb
körű beszélgetés tárgya, mert ehhez meg kell változ-
tatni az oktatási törvényt. (Mediafax)

Készül az új nyugdíjtörvény
Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke
azt nyilatkozta vasárnap este a România TV műsorá-
ban, hogy a követező két hónapban kidolgozzák az
új nyugdíjtörvényt. A PSD elnöke szerint erre feltétle-
nül szükség van, mert a jelenlegi jogszabály nagy
igazságtalanságokat tartalmaz. Azt mondta: a törvény
kidolgozásába bevonják a nyugdíjasok szervezeteit
és más civil szervezeteket is. Hozzátette: az új nyug-
díjtörvény nem vezet majd a jelenlegi juttatások csök-
kenéséhez, viszont alkalmazása jelentősen
megterheli a költségvetést. (Agerpres)

Újabb személy halt meg
influenzában

Meghalt influenzában egy személy a dévai kórház-
ban. A 62 éves férfi több krónikus betegségben szen-
vedett, és nem kapott védőoltást influenza ellen –
jelentette be dr. Cecilia Birău, a Hunyad Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság (DSP) főorvosa. A DSP
főorvosa felhívással fordult a családorvosokhoz,
hogy folytassák a lakosság immunizálását, adjanak
védőoltásokat, és fordítsanak különös figyelmet a
krónikus betegségekben szenvedő páciensekre. A
Hunyad Megyei Közegészségügyi Igazgatóság lera-
katában még 5.000 védőoltás maradt abból a 30.000-
ből, amit decemberben kapott az egészségügyi
minisztériumtól. (Agerpres)

Nőtt a kiskereskedelmi forgalom
volumene

Tavaly 10,7 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi for-
galom volumene az előző évhez mérten – közölte
hétfőn az országos statisztikai intézet. A nem élelmi-
szerek eladása 13,2 százalékkal, az üzemanyag ér-
tékesítése 12,4 százalékkal nőtt, az élelmiszerek,
italok és dohánytermékek értékesítése is 6,8 száza-
lékkal bővült. Decemberben a kiskereskedelmi forga-
lom volumene 7 százalékkal nőtt az előző hónaphoz
mérten, míg 2016 decemberéhez képest a bővülés
13,4 százalék volt. Az országban a belföldi fogyasz-
tás azt követően kezdett gyors ütemben növekedni,
hogy a kormány több lépcsőben csökkentette a háa-
kulcsot, amely most 19 százalék a korábbi 24 száza-
lék helyett, kiterjesztette a kedvezményes 9
százalékos héát valamennyi élelmiszerre, italra és a
közétkeztetésre, illetve bér- és nyugdíjemeléseket
hajtott végre. (MTI) 
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a „törvénytisztelet”, és kihasználva az alkalmat, ontja
magából a magyargyűlöletet. Vagy talán ez is része a
centenáriumi előkészületeknek?

Egyébként a szóban forgó képviselő nemcsak erről
az akciójáról ismert. Ő volt az, aki a parlamentben bot-
rányt kavart, amikor éppen pártja bizalmatlansági in-
dítványáról szavazott a két ház, ő egy „punga”
élelmiszerrel érkezett, a parlamenti pulpitusra pakolt
tejet, kenyeret, olajat, tojást, tiltakozva a magas árak
ellen.

Ennél is nevetségesebb és szánalmasabb volt az az
eset, amikor – ebéd és vacsora között – éhségsztrájkolt
a képviselőház elnökének irodája előtt. Hogy mindenki
megértse: nem a hiányzó autópályák, az egészségügy
állapota, az oktatás helyzete, a szegénység, az elmara-
dottság fájt neki annyira, hogy ilyen drasztikus tettre
szánta el magát. Nem. A tiltakozás oka az volt, hogy
Gyulafehérváron nincs egy 1918-as emlékmű. Ezért
kezdett éhségsztrájkba a „munkahelyén”, a parlament
folyosóján, a „nemzetáruló” „diktátor” ajtaja előtt.
Ami aztán nevetségesen ért véget, mert ebéd után kez-
dett el „éhezni”, de mire feljöttek a csillagok, abba-
hagyta az éhségsztrájkot, és bizonyára jól
bevacsorázott.

Most a magyar felirat miatt háborodott fel. Talán
csupán ennyire futja a képességeiből. Ennek ellenére bi-
zonyára fennmarad a neve, na nem azért, mert valami
szenzációsat tett az országért, a nemzetért, hanem mert
ő volt az a képviselő, aki ebéd és vacsora között éhség-
sztrájkolt. 

Magyar felirat 
és éhségsztrájk 

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

A német kormány kárpótlásban részesíti a nácik uralma
idején üldözött algériai zsidókat is – jelentette az izraeli
média hétfőn.

Azok az algériai zsidók fognak egyszeri, háromezer-két-
száz dolláros jóvátételt kapni, akik 1940 júliusa és 1942 no-
vembere között, a német megszállás idején az észak-afrikai
országban éltek.

A becslések szerint jelenleg huszonötezren élnek Algériá-
ból elszármazott zsidók szerte a világban, közülük hárome-
zer-kilencszázan Izraelben, mintegy húszezren pedig
Franciaországban.

A negyvenes évek elején a francia kollaboráns Vichy-kor-
mány irányította Algériát, amely megfosztotta francia ál-

lampolgárságától az akkor ott élő mintegy százhúszezer zsi-
dót. Emellett az anyaországinál szigorúbb antiszemita tör-
vénykezést vezettek be ellenük, a Jad Vasem
holokausztintézet honlapja szerint elvették tőlük a vagyonu-
kat, „árjásították” ingatlanaikat, korlátozták iskoláztatásu-
kat, és egy koncentrációs tábort is létrehoztak az algériai
zsidó katonáknak.

Tavaly augusztusban kezdődtek a tárgyalások holokauszt-
túlélőként való elismerésükről a zsidó érdekvédelmi Claims
Conference nevű szervezet és a német kormány között, s a si-
keres egyezkedés nyomán az érintettek már bejelenthetik kár-
pótlási igényüket a szervezet párizsi irodájában, illetve
Izraelből levélben. (MTI)

A német kormány kárpótlásban részesíti 
az algériai zsidókat

Székely szabadság napja 
Az SZNT felvonulni hívja Marosvásárhelyre híveit

Marosvásárhelyi felvonulásra hívja híveit március
10-ére, a székely szabadság napjára a Székely Nem-
zeti Tanács (SZNT).

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott felhívásában Izsák Balázs
SZNT-elnök arra figyelmeztetett, hogy az idei marosvásárhe-
lyi felvonulásra egy olyan évben kerül sor, amikor kibontako-
zása századik évfordulóját ünnepli a székely önrendelkezési
mozgalom, amikor ötven év telt el azóta, hogy Nicolae Cea-
uşescu kommunista diktátor megszüntette a Székelyföldre ki-
terjedő Magyar Autonóm Tartományt, amikor harmadjára
került a román parlament asztalára a Székelyföld területi au-
tonómiájának statútumtervezete, és amikor Románia – azóta
leváltott – miniszterelnöke akasztással fenyegette meg a szé-
kelyeket.

Izsák Balázs azt tartotta az idei év nagy kihívásának, hogy
elegendő erőt tud-e felmutatni a székelység annak bizonyítá-
sára, hogy nem sikerült az ellene irányuló megfélemlítés. „Le-
gyünk erősek, bátrak és következetesek, és üzenjük meg az

egész világnak: alkotmányos eszközökkel, erőszakmentesen,
de rendíthetetlen kitartással igényeljük a székelyek szabadsá-
gát: Székelyföld államon belüli önrendelkezését” – áll a fel-
hívásban.

Az SZNT elnöke a világban élő magyarok szervezeteihez
is felhívással fordult. Arra kérte őket, hogy március 10-én vo-
nuljanak székely zászlókkal Románia külképviseletei elé, és
fejezzék ki szolidaritásukat a székely autonómiamozgalom-
mal.

Izsák Balázs az MTI-nek elmondta, az idei megemlékezést
és felvonulást tavaly márciusban jelentették be a polgármesteri
hivatalnál. Hozzátette: a hivatal a bejelentés utáni 48 órában
tilthatta volna be a rendezvényt, de tiltó határozat nem szüle-
tett. A határidőn túl megfogalmazott kifogások miatt az SZNT
egyszer már pert nyert a hivatal ellen.

A polgármesteri hivatal ezúttal – szintén a határidő lejárta
után – arra hivatkozva kifogásolta a felvonulást, hogy az évek
óta bejáratott útvonal egy kórház előtt is elhalad. (MTI)

Történelmi előrelépés az energiabiztonságban 
a magyar–román együttműködés

Kivenné a gazdagabb tagállamokat az európai uniós
források több mint felét kitevő strukturális és beru-
házási alapok kedvezményezettjei közül az Európai
Bizottság – írta hétfőn a Handelsblatt című üzleti
lap EU-s diplomatákra hivatkozva.

A bizottság szerint a következő, 2021-ben kezdődő hétéves
költségvetési ciklusban be kellene vezetni azt a szabályt, hogy
nem kaphat pénzt az öt strukturális és beruházási alapból
olyan tagállam, amelyben az egy főre jutó jövedelem megha-
ladja az EU-s átlagot.

Így elesne a támogatásoktól Ausztria, a három Benelux-
állam, Dánia, Finnország, Franciaország, Írország, Németor-
szág és Svédország. Ezzel hét év alatt nagyjából 100 milliárd
eurót lehetne megtakarítani.

A megszorításra az Egyesült Királyság távozása és az új
EU-s feladatok, köztük a külső határ védelmének forrásigénye
miatt lenne szükség. A kiadásokat akkor is csökkenteni kel-
lene, ha a tagállamok növelnék hozzájárulásukat a közös költ-
ségvetéshez, márpedig erre nem hajlandó valamennyi uniós

tag, az új osztrák kormány például már bejelentette, hogy be-
fizetéseit a mostani szinten tartja.

A Brexit éves szinten nagyjából 10 milliárd eurós lyukat üt
az uniós költségvetésen, az új feladatok költségességét pedig
jelzi, hogy a kibővített Erasmus ösztöndíjprogramra hét év
alatt 60 milliárd eurót kellene fordítani, a tervezett új EU-s ha-
tárvédelmi szervezetre pedig 150 milliárd eurót – írta a Han-
delsblatt.

Hozzátették: egyáltalán nem biztos, hogy meg lehet való-
sítani a bizottság elképzelését, mert a gazdagabb tagállamok
is sok pénzt szereznek a strukturális és beruházási alapokból.
Németország például a 2014-2020-as ciklusban nagyjából 20
milliárd euróhoz jut, és a pénz legnagyobb részét az ország
keleti részének, a volt NDK területének felzárkóztatására for-
dítja. Egyedül Szászország kétmilliárd eurót kap, de még a
leggazdagabb nyugati tartományok, köztük Bajorország és
Baden-Württemberg is százmillió eurós nagyságrendű támo-
gatáshoz jutnak a közösségi alapokból – írta az üzleti lap.
(MTI)

Brüsszel megvonná a gazdagabb tagállamoktól 
a strukturális támogatásokat



Meghaladta a jótállási időszakot 
Arra a kérdésre, hogy miért szük-

séges lebontani az építményt, a pol-
gármester a sátor felújításával
érvelt, amit mindenképp el kell vé-
gezni. „Annak ellenére, hogy sok
gyerek jár úszni, a sátor megérett a
karbantartásra, mivel már tíz éve
áll. A szakminisztérium azt ígérte,
hogy idén megépítik a Május 1.
strand helyére tervezett olimpiai
méretű úszómedencét, így ott foly-
tathatják majd a sportolók az edzé-
seket” – mondta a polgármester.
Mint hangsúlyozta, a sátor garanci-
ája négy évre szólt, és immár lassan
tíz éve használják anélkül, hogy
bármilyen javítást végeztek volna
rajta. Amint az elöljáró kifejtette,
felújítása után a sátor a Ligetbe
kerül, ahol teniszpályáknak alkal-
mas területet alakítanak ki, és ezzel
a megoldással télen is teniszezni
lehet majd a fedett pályán. A polgár-
mester szerint az ötvenméteres
úszómedence kifedésével pedig le-
hetővé teszik, hogy a Víkendtelepre
látogatók is használhassák azt, a
harmadik érv szerint pedig a létesít-
mény elcsúfította a szabadidőköz-
pontot, mint mondta, nem illik abba
a környezetbe. A sportminisztérium
jóváhagyásával a Maros Sportklub-
hoz tartozó ligetbeli épületek és te-
rületek, valamint a teniszpályák is

az önkormányzat fennhatósága alá
kerültek. Tavaly lebontották a két
teniszpálya feletti sátrat, azóta télen
nem lehetett használni azokat. Az
elképzelés szerint a mögöttük lévő
területeket kitakarítják, és oda he-
lyezik majd el az olimpiai méretű
úszómedencét jelenleg burkoló sát-
rat.

A polgármester úgy véli, modern,
télen is használható, fűtött teniszpá-
lyákat alakíthatnak ki öltözőkkel, s
az úszómedencét borító sátor akár
négy teniszpályát is beboríthat.
Ennek egyelőre az az akadálya,
hogy a jelenlegi teniszpályák mel-
lett egy leromlott épület van, amit
az evezősök szárazedzésre használ-
nak. „A szakminisztériumban az
épület nemzeti érdekeltségű sport-
bázisként van nyilvántartva, és nem
engedélyezik a lebontását, annak el-
lenére, hogy használhatatlan” –
mondta a polgármester, és az általa
vezetett intézmény újságírója által
készített fotókat mutatott be. 
Hat éve avatták fel

„Huszonöt év után ismét vissza-
térhet a minőségi vízilabdasport
Marosvásárhelyre, hiszen két évti-
zedes szünet után először játszanak
újra felnőttmérkőzést a városban” –
hangzott el a Víkendtelep olimpiai
méretű medencéje köré felhúzott
fűtött sátor avatóján 2012. január

első napjaiban. Az akkori tudósítá-
sok 700 ezer lejes beruházásról
írtak, és kiemelték a védősátor nyúj-
totta előnyöket, amely révén a me-
dencét télen is használhatták,
nyáron pedig az eredeti elképzelés
szerint kifedték volna. A marosvá-
sárhelyi tanács akkori döntése értel-
mében a helyi óvodák és iskolák
tanulói, akik úszótanfolyamra jár-
nának, kedvezményekben részesül-
hetnek a belépti díjaknál, illetve a
szállításnál – hangzott el az avató-
ünnepségen. „A medence gazda-
gítja a marosvásárhelyi sport-
létesítmények tárházát, ugyanakkor
országos szinten is ezen a téren az
egyik legjelentősebb megvalósítás-
nak számít” – mondta alpolgármes-
teri minőségében a hat évvel
ezelőtti átadáskor Claudiu Maior.
Önkormányzati ígéret

Vass Leventét, az RMDSZ parla-
menti képviselőjét azzal a kérdéssel
kerestük meg, hogy részletezze, a
közösségi oldalon nyilvánosságra
hozott egyeztetés és önkormányzati
ígéret alatt konkrétan mit kell ér-
teni. Kivel egyeztettek és kik, mi-
lyen minőségükben, illetve mikor?
Az ígéret készpénznek vehető-e
vagy csak elhárító hadművelet,
úgynevezett fájdalomcsillapító tab-
letta? 

Vass Levente az ügy kapcsán ki-

fejtette, az RMDSZ nincs erőfö-
lényben a marosvásárhelyi önkor-
mányzatban, ennek ellenére a
közösséget érintő kérdésekben
megpróbálnak egyeztetni az önkor-
mányzat elöljáróival. „Tekintettel
arra, hogy külföldön tartózkodtam,
szülők, edzők kerestek meg telefo-
non, sms-ben és jelezték a polgár-
mester által a múlt heti
sajtótájékoztatón elhangzott kije-
lentéseket. Ennek nyomán felhív-
tam az alpolgármestert,
frakcióvezető-helyettesünket tájé-
kozódás végett, azt követően a pol-
gármester tanácsadóját is
megkerestem. Kérésként fogalmaz-
tam meg, hogy mindaddig, amíg
nem áll az úszók, pólósok rendelke-
zésére egy hasonló körülményeket
nyújtó uszoda, addig ne bontsák le
a víkendtelepi olimpiai méretű
úszómedence körüli sátrat. Meg-
egyezésre jutottunk azt illetően,
hogy nem kell a szülőket, edzőket
fölöslegesen riogatni. Ebbe az ön-
kormányzati vezetők beleegyeztek”
– mondta a képviselő.

Vass Levente politikusként hang-
súlyozta, hogy az élhető város pers-
pektíváját tartva szem előtt
véleménye szerint akár két fedett
uszodát is megbírna Marosvásár-
hely, az új elkészülte nem teszi oka-
fogyottá a meglévő gyakorlati
hasznát. Ezért a víkendtelepi sátrat
a karbantartási munkálatok elvég-
zése után vissza kellene helyezni a
jelenlegi helyére. Mivel köztudott,
hogy nagyon sok gyerek úszik, az
iskolai programba is be lehet ve-
zetni az úszásoktatást, az egészsé-
ges nevelést ösztönözve ezáltal
megyeszékhelyünkön. 

A sátor elköltöztetési terve marad
A volt Május 1. strand helyére

kormánypénzekből építenek uszo-
dát, amely azonban még csak a te-
rületrendezés szakaszában van. A
polgármesteri hivatal szóvivője,
Cosmin Blaga arra a kérdésünkre,
hogy hol tart és mikorra várható a
Kárpátok sétányi uszoda átadása,
elmondta, hogy a Május 1. strand
helyére épülő új létesítmény az If-
júsági és Sportminisztérium fennha-
tósága alá tartozik és a Maros
Sportklub felügyelete alatt működik
majd, így az önkormányzat érdem-
ben nem nyilatkozhat sem a munká-
latok stádiumáról, sem az átadás
lehetséges időpontjáról. A terület
jogi vetületeit rendezték, a kivite-
lező pedig megígérte, hogy amint
az idő megengedi, elkezdik a mun-
kálatokat. 

A víkendtelepi sátor lebontására
egyelőre nem kerül sor, ugyanis a
ligetbeli területet – ahol további
funkcióját betöltené – megfelelően
elő kell készíteni, az épületek le-
bontását pedig a sportminisztérium
nem engedélyezte. Amint a szóvivő
hangsúlyozta, a polgármesteri hiva-
tal a kezdetektől jelezte, hogy a
sátor csupán ideiglenes megoldás,
mindaddig, míg egy megfelelő fe-
dett úszómedence nem épül. 

Mindent egybevetve, a sajtószó-
vivő február 5-i, hétfői nyilatkozata
értelmében annak ellenére, hogy
egyelőre még nem bontják le a lég-
tartó sátrat, ettől egyelőre nem állt
el az önkormányzat. A nyilatkoza-
toktól függetlenül pedig a szakértők
becslése szerint kétséges, hogy a
Május 1. strand egyhamar újjáéled-
het hamvaiból. 

A 26 éven felüli egyetemi hall-
gatóknak is biztosítsák az in-
gyenes utazást a vonatokon –
szólította fel a szenátust a Ro-
mániai Hallgatói Egyesületek
Országos Szövetsége
(ANOSR), miután a felsőház
oktatási bizottsága elfogadta
az erről szóló törvénymódosí-
tást.

„Újra felszólítjuk a parlamentet és
főképp Románia szenátusát, amely
döntéshozó ház ebben az ügyben,
hogy minél sürgősebben fogadja el a
2017/450-es törvényjavaslatot, és
ezzel módosítsa azt a törvényi kere-
tet, amely jogtalanul korlátoz egy
kedvezményt a 26 éven felüli egye-
temi hallgatók esetében” – áll az
ANOSR közleményében. 

A hallgatói szervezet által benyúj-
tott módosító javaslatot a felsőház
oktatási bizottsága már elfogadta. 

„A módosítás elfogadását azon-
ban a szenátus plénuma számtalan-
szor elhalasztotta. A belföldi vasúti
közlekedés ingyenességének hely-
zete az egyetemisták szempontjából
az elmúlt évben különböző változá-
sokon ment át. 2017 februárjában a
hallgatók azt a hírt kapták, hogy

minden vonaton ingyenesen utazhat-
nak másodosztályon, ugyanakkor azt
is megtudták, hogy duplájára emelik
az ösztöndíjukat. Ahogy azt jól tud-
juk, minden csoda három napig tart.
A parlament korlátozni akarta az in-
gyenes utazások számát, amit mi ve-
hemensen elleneztünk, és megtettük
a megfelelő ellenlépéseket” – áll a
hallgatói szervezet közleményében. 

Az ANOSR szerint az oktatási mi-
nisztérium jogi főigazgatósága értel-
mezte helytelenül a törvényt, és ezért
nem jogosult az ingyenességre a ro-
mániai egyetemi hallgatók jelentős
része. 

„Ebben a pillanatban Románia
szenátusa gyorsan helyre tudná
hozni a 26 évnél idősebb egyetemi
hallgatók ingyenes belföldi vasúti
közlekedésének problémáit. Ezért
kérjük a szenátorokat, fogadják el a
2017/450-es törvényjavaslatot, hogy
a helyzet normalizálódhasson. 26
éven felüli kollégáinkat ennyi időn
keresztül hitegették. Reméljük, a
helyzet minél hamarabb megoldódik
a szenátorok pozitív szavazatával” –
írja a közleményben Marius Dea-
conu, az ANOSR elnöke. (Mediafax)
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A kétnyelvű feliratok használata 
jogszerű

A Florin Roman Fehér megyei képviselő által
megfogalmazott vád kapcsán, amely szerint a Maros
és Fehér megye határára kihelyezett kétnyelvű me-
gyetábla illegálisan volt felszerelve, a következő ész-
revételeink vannak: a kétnyelvű tábla Maros megye
területén van felállítva, és a 215-ös helyi közigazga-
tási törvény értelmében az önkormányzatoknak kö-
telessége a kétnyelvű feliratok használata abban az
esetben, ha egy közigazgatási egységben a kisebbség
számaránya meghaladja a lakosság 20 százalékát.
Másodsorban felhívnánk Florin Roman képviselő úr
figyelmét arra, hogy a közúti táblák megrongálása
bűncselekménynek számít. 

Maros megye román és magyar lakossága bizo-

nyította már, hogy a két közösség békében és köl-
csönös tisztelettel tud együtt élni, és túlléptek a 90-
es márciusi eseményekhez vezető feszültségeken.
Maros megye lakosainak elege van abból, hogy a
kétnyelvű feliratok ügyét folyamatosan viták ger-
jesztésére használják egyes politikusok. A Maros
Megyei Tanács kommunikációjában odafigyel a két-
nyelvűségre nem csak azért, mert erre kötelezi a tör-
vény, hanem azért is, mert ezáltal tiszteletét fejezi ki
a kisebbségi közösségek tagjai iránt. Arra ösztön-
zünk minden megyei tanácselnököt, hogy kövessék
a példánkat.

A Maros Megyei Tanács 
Sajtóirodája

Mintegy 30.000 meghívott látogat az országba 
a román EU-elnökség alatt

Javíthat az országról alkotott képen, hogy
mintegy 30.000 meghívott látogat az or-
szágba az Európai Unió Tanácsának román
elnöksége alatt – jelentette ki hétfőn a
Transylvanian School of Politics résztvevői
előtt tartott beszédében Victor Negrescu eu-
rópai ügyekért felelős tárca nélküli minisz-
ter.

A miniszter beszámolt a 2019 első felében esedé-
kes elnökségre való felkészülésről.

„Az ország egész területén szervezünk eseménye-
ket, hogy külföldi partnereink megismerhessék Ro-
mániát” – mondta Victor Negrescu. 

Véleménye szerint mintegy 30.000 meghívott ér-
kezik az országba, akik „olyannak látják majd Ro-
mániát, amilyen”, és ennek viszik hírét a világba. A
miniszter arra számít, hogy ezzel javulni fog a Ro-
mániáról kialakított kép. Beszélt a Nagyszebenben
sorra kerülő post-Brexit értekezletről is, amely szá-
mokban a következőket jelenti: 27 ország vezetője,
36 hivatalos küldöttség, 24 használt nyelv, 400
magas rangú meghívott és 800 újságíró.

Románia 2019. január 1-je és június 30-a között
tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki
tisztségét. (Agerpres)

(Folytatás az 1. oldalról)

Hallgatói egyesület: 
A 26 éven felüli egyetemistáknak is 

legyen ingyenes a vasúti közlekedés

A volt Május 1. strand területe ma Fotó: Nagy Tibor

„Két fedett úszómedence is elkelne”



A női esélyegyenlőségé volt a
főszerep a legfontosabb spa-
nyol filmes elismerés, a Goya-
díj vasárnap hajnalig tartó
átadóünnepségén Madridban,
amelyet minden évben az
Oscar-díjhoz hasonló külsősé-
gek között rendeznek meg.

A 32. Goya-gálán a vörös sző-
nyegen felvonult a dél-európai or-
szág filmvilágának színe-java,
sokak kezében ott volt a „Több
nőt!” feliratú piros legyező, amelyet
a női filmesek szövetsége (CIMA)
osztott szét az esemény előtt.

A kezdeményezéssel azt kívánták
szorgalmazni, hogy több nő kapjon
érvényesülési lehetőséget a filmi-
parban.

A Goya-díj jelöltjeinek idén 27
százaléka volt nő.

Nora Navas, a spanyol filmaka-
démia alelnöke beszédében is azt
hangsúlyozta, hogy hiány van női
filmesekből, és felhívta a figyelmet
az esélyegyenlőség fontosságára.

„(…) Ismerjük az utat, és nem
hátrálunk meg, mert sokan va-
gyunk, nagyon kitartóak, és nem fá-
radunk bele a harcba” –
fogalmazott.

A nőknek ajánlotta díjait Isa-
bel Coixet rendezőnő, aki a La
librería (A könyvesbolt) című
alkotásával elnyerte a legjobb
film, a legjobb rendezés és a

legjobb adaptált forgatóköny-
vért járó szobrot is.

A nőknek, akik moziba járnak,
belépőjegyeket vásárolnak, és „le-
hetővé teszik, hogy itt lehetünk” –
mondta, és beszédében kitért arra is,
hogy a Nemzetközi Valutaalap
(IMF) szerint 170 év szükséges a
nemek közti béregyenlőség megva-

lósulásához.
Isabel Coixet

filmjének főhőse
egy asszony, aki az
ötvenes évek
Nagy-Britanniájá-
ban úgy dönt: va-
lóra váltja álmát,
elhagyja Londont,
és egy tengerparti
városban nyit
könyvesboltot.

A Penelope Fitz-
gerald regénye
alapján készült
angol nyelvű film
főbb szerepeiben a
brit Emily Morti-
mer és Bill Nighy
láthatók.

A gála másik nagy nyertese a
baszk Handia (Nagy) című film lett,
amely 13 jelöléséből tízet váltott
díjra. A fesztivál történetében ez
eddig mindössze három filmnek si-
került.

Jon Garano és Aitor Arregi filmje
a 2,42 méter magas Joaquín Miguel
Eleizegi, művésznevén az Altzói
óriás élettörténetét meséli el, aki a
19. század elején Európa legmaga-
sabb embereként igazi látványos-
ságnak számított.

A Goya-díjat ebben az évben 29
kategóriában osztották ki.

Több évtizedes pályafutásának
elismeréseként Goya-életműdíjat
kapott Marisa Paredes színésznő,
aki az Oscar-díjas spanyol rendező,
Pedro Almodóvar több filmjében
volt főszereplő.

A legjobb európai film kategória
nyertese a svéd Ruben Östlund lett
The Square (A négyzet) című film-
jével, amely a legjobb nem angol
nyelvű alkotásért járó Oscar-díjért
is versenyben van a magyar Enyedi
Ildikó Testről és lélekről című film-
jével együtt. (MTI)

Marosvásárhelyen járt Bíró-
Balogh Tamás magyarországi
irodalomtörténész, Radnóti
Miklós-kutató, aki a Látó
szépirodalmi folyóirat leg-
utóbbi, immár 88. irodalmi
estjén vett részt. Január 31-
én, a Yorick Stúdió Mészáro-
sok bástyájabeli székhelyén
szépszámú közönség vett
részt a folyóirat irodalmi szín-
padán, ahol Radnóti Miklós
életének kevésbé közismert
részleteiről is tudomást sze-
rezhetett; az előadó – többek
között – a Radnóti által dedi-
kált kötetek gyűjtője is. 

Ezekből a dedikációkból igen
sok minden kiderül, ahogy Bíró-Ba-
logh Tamás is állította, tizenöt évi
gyűjtőmunka eredményeképpen lét-
rejött egy – a jelen pillanatban –
hatszáztizennégy kézjegyből álló
sorozat, amely Radnóti életrajzához
és kapcsolathálózatához nyújt olyan
információkat, amelyek máshonnan
nem nyerhetők, azaz más források-
ból pótolhatatlanok. 

A meghívott másfél évtizede fog-
lalkozik Radnóti Miklós életrajzá-
nak és életművének kutatásával,
amely gyűjtőmunka eredményeként
2016-ban jelent meg a Könyvvel
üzenek néked című kötete: ebben
Radnóti Miklós hatszáznál több de-
dikációját gyűjtötte egybe és adta
közre, 2017-ben pedig az ő sajtó alá
rendezésében jelent meg Radnóti
levelezésének első kötete, Külön-
ben magyar költő vagyok címmel. A
szerzővel a Látó szerkesztője, 
Demény Péter beszélgetett, e párbe-
széd olyan általános témákat is érin-
tett, mint a klasszikus szerzők
életművének alakulástörténete, a
jellegzetes hátrahagyott irodalmi
műfajok, az, hogy miképpen viszo-
nyul a Facebook a klasszikus iroda-
lomtörténeti módszerekhez, hogyan
függ össze a kultusz és a megisme-
rés. Szó esett a Radnóti-kutatás 
legújabb eredményeiről, arról, hogy
mi módon árnyalja az eddig ismert
Radnóti-képet a most megjelent le-
velezés, milyen újdonságok kerül-
tek elő mostanában, hol lehet
ismeretlen Radnóti-verset találni,
mennyibe kerül most egy Radnóti-
kézirat, és egyáltalán, mi az a levél

és mi a dedikáció, és miért jó, ha
sok van belőlük. 

– Miért érdekes dedikációkat ku-
tatni?
– 614 dedikáció került a

könyvbe, de az azóta eltelt egy év
alatt újabb 60-70 ajánlás került elő.
Miért érdekes a dedikáció? Egy-
részt gesztusértékű ajánlás, ezt iro-
dalomtörténeti szempontból úgy
szoktuk lefordítani, hogy a költő
szakralizálja a könyvét, a saját ke-
zével megszentségesíti az adott tár-
gyat, egy ereklyét hoz létre. Ezért
ezeknek a könyveknek ma már je-
lentős gyűjtői értékük van. Ez a de-
dikáció érdekességének egyik
vetülete. Ha a szakma nyelvére for-
dítjuk le, akkor egy egyszerű dedi-
káció nagyon sok mindenről
árulkodik. Megtudjuk, hogy például
a költő kiket ismert, milyen viszony
volt közöttük, hol találkoztak. Ez
már egy csomó irodalomtörténeti
tény, már önmagában lehet ele-
mezni, kutatási lehetőséget ad. Ez
egy ajánlás. Gondoljuk el azt, ami-
kor hétszáz van belőle. Radnóti ide-
ális dedikáló volt, napra pontosan
keltezte a dedikációit, ezekből tud-
juk, hogy például 1929-ben, amikor
az első dedikációját, és 1944-ben,
amikor az utolsót megírta, mikor és
kivel találkozott. Ez láthatólag egy
puszta életrajzi ténysorozat, de ha
elemzzük, akkor megtaláljuk benne
azt az irodalmi kapcsolathálózatot,
amely őt körülvette. Tudjuk, hogy
kik voltak számára olyan fontosak,
hogy könyvet adjon nekik. És ha ezt
az adatbázist szociológiai módsze-
rekkel elemezzük, és hozzátesszük
az irodalomtörténeti vonatkozáso-
kat is, akkor markáns kép rajzoló-
dik ki arról, hogy Radnóti kikkel
tartotta az irodalmi kapcsolatot. Ki
lehet belőle olvasni, hogy például a
szélsőjobb felé teljesen zárt volt és
ugyanúgy zárt volt a szélsőbal előtt
is. Az, hogy kivel tartotta nagyon
sokáig a kapcsolatot, kivel milyen
viszonyban volt, releváns kérdés.
Minden dokumentumot célszerű
más dokumentumok között olvasni
és kontextust teremteni. Radnótinál
jól elkülöníthető, hogy kinek adja a
könyvét például „szeretettel”, „ba-
rátsággal”, avagy „öreg barátság-
gal”.

– Mit tudtál meg Radnótiról, a
dedikációk, a levelezés mit rajzol
ki egy szerzőről? Nem veszélyes-

e mindez a versek olvasására
nézve?
– Volt a magyar irodalomban 25

évnyi időszak, amelynek értelme-
zési módszere szerint csak a szöveg
és én voltunk: az olvasó nélkül nin-
csen maga a mű sem. Erre rácáfol,
hogy minden versnek van egy szer-
zője, annak van életrajza ésatöbbi.
Lehet olvasni úgy, hogy az életraj-
zot nem ismerjük, de amikor egy
Radnóti-verset kezdünk olvasni,
eleve rányomja a bélyegét az olva-
sásra, hogy tudjuk, mi lett a történet
vége. Már a korai verseket is úgy
olvassuk, hogy azokat egy 1944-
ben tarkón lőtt költő írta. Pedig
nem, azokat egy életvidám, huszon-
éves ember írta. Én tudom úgy ol-
vasni Radnóti verseit, hogy az
életrajz ne nyomja rá a bélyegét a
versélményre. Nem csak e két kö-
tettel bővült az életmű, számomra a
legizgalmasabb a kutatói munka
volt. Egy szépirodalmi jellegű
könyvet megírni könnyebb, mint
egy tanulmánykötetet, mert ott
előre dől el fejben minden, utána
csak a leírás marad. Amikor jegyze-
telni kell, az unalmas, de a jegyze-
telés is tud izgalmas lenni, ha nem
úgy állunk neki, hogy mindent tu-
dunk már az adott korszakról és
életműről. A kötet írása alatt olyan,
perifériára szorult életműveket fe-
deztem fel, amiket biztosan meg
fogok vizsgálni a későbbiekben.
Vannak jókedvű dedikációi, levelei
és olyan személyes írásai is, ame-
lyek nem ennyire vidámak. Utób-
biak esetében a hagyományos,

munkaszolgálatba menő, illetve
onnan érkező levelekről van szó.
Ha a naplóját elolvassuk, tudjuk,
hogy Radnóti a munkaszolgálat
alatt nem volt vicces kedvében, de
figyelte, hogy melyik társának
mikor van a születésnapja, és vitt
magával könyveket, hogy adhasson
belőlük. Ez egy kivételes, különle-
ges emberi gesztus, amely csak rá
volt jellemző. Egy munkaszolgála-
tos tisztnek is dedikált, Vojtkó Pál-
nak, aki kölcsön is kért tőle
könyveket. 

Ami Radnóti személyiségének
kevésbé ismert oldalát illeti, az iro-
dalomtörténeti kutatásokból tudjuk,
hogy nem volt épp olyan nyugodt
természetű, mint amilyennek önma-
gát szerette volna látni. Amikor friss
könyvében egybetördeltek öt ver-
set, akkor hisztirohamot kapott és
hibajegyzéket követelt. Nagyon tu-
datosan egy szelíd képet mutatott
magáról, de a levelezéskötetéből
elég sok kiderül. 26 évesen például
azt kérdezte, hogy miért nem hívják
ezt a nemzedéket Radnóti-generáci-
ónak? Máshol lehordta a lapszer-
kesztőt, mert nem az ő versével
kezdte a lapszámot. A szerelmi do-
kumentumok is ebben a kötetben
jelennek meg először. Mindkét, há-
zasságon kívüli kapcsolatával foly-
tatott levélváltását is itt olvashatjuk.
Ezek a német nyelvű levelek igen-
csak érdekesek. Egy kvázi iskolá-
zatlan hölgy írta őket régi német
folyóírással, mellőzte az írásjeleket
és a kis- és nagybetűket is hanya-
golta. Ezek a levelek tragikomiku-

sak, de olyan értelmezései is van-
nak, melyek szerint valós érzelmek-
ről van szó, a lány tizenvalahány
évig üldözte a költőt a leveleivel. 

– A gyűjtőutak anekdotákkal, tör-
ténetekkel is járnak. Radnótiról
van történeted?
– Irodalomtörténeti tény, hogy a

lány és Radnóti kapcsolatát köve-
tően több mint tíz évvel – 1937-ben
– a hölgy rendőri segítséggel meg-
kereste Radnótit. Vagy nagyon sze-
relmes volt, vagy fanatikus. Pedig
tudta, hogy Radnóti már nős. A
költő felesége, Gyarmati Fanni le-
jegyzi a naplójában, hogy a lány
sokkal jobban illene Miklóshoz,
mint ő. Következő nap lehetőséget
teremtett arra, hogy négyszemközt
találkozzanak. Kávézni mentek,
botrány lett belőle, mert látták őket.
Ekkor született egy verses dediká-
ció a korábbi szeretőnek, amely tö-
kéletesen beleillik az adott kor
Radnóti-költészetébe. Eddig ez az
egy verses dedikáció van, de értel-
metlen, mert a lány nem tudott ma-
gyarul. Radnóti viszont nem tudott
jól németül. Ez okból a dedikáció
több kérdést vet fel, mint amennyi
válaszunk van rá, de nagyon örven-
dünk, hogy egy új Radnóti-vers fel-
bukkant, és már bele is került a
legutóbbi Radnóti-összesbe – vála-
szolta Demény Péter kérdéseire a
számos, igen érdekes történettel,
anekdotával és irodalomtörténet-
kutatási eredményekkel, újdonsá-
gokkal gazdagított beszélgetőesten
Bíró-Balogh Tamás. 

Bíró-Balogh Tamás volt a Látó vendége
Radnóti ma
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Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni

Goya-díj
A női esélyegyenlőségé volt a főszerep 

Kaáli Nagy Botond

Forrás: Filmtett
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Az idénre tervezett számos
kisebb-nagyobb beruházásról
le kell mondaniuk, ugyanis az
utóbbi 18 évben, amióta a
polgármesteri tisztséget be-
tölti, ennyire szűkös költség-
vetése nem volt a községnek
– mondta ottjártunkkor Ba-
logh István.

Az idei költségvetés a tavalyinál
25 százalékkal szűkösebb. Ez azt
jelenti, hogy átlagban minden tétel-
nél, beleértve a béralapot is, csupán
fél évre van biztosítva a fedezet. Az
év közepére várható költségvetés-
kiegészítés remélhetőleg megoldja
majd ezt a problémát. Az év elején
a jövedelemadóból a községnek
visszaosztott összeg a tavalyinak
csupán a 74 százaléka, a héavissza-
osztásnál pedig 38 százalékkal kap-
tak kevesebbet, mint tavaly. Az
utak karbantartására juttatott pénz

is a tavalyi összegnek a kilencven
százaléka. 

– Kevesebb pénzt kaptunk, mi-
közben a fizetésalap megnőtt, emi-
att csak fél évre tudtuk biztosítani a
bérköltségeket. Ugyanakkor beter-
vezett beruházásaink egy részét
nem tudtuk belefoglalni az idei
költségvetésbe. Például buszmegál-
lókat szerettünk volna építeni min-
den faluban, erre azonban nem
tudunk elkülöníteni pénzt, ahogy az
utcák kövezésére sem. A ravatalo-
zóházakra sem tudunk idén pénzt
fordítani, holott fontos lenne a job-
bágyfalvit használatba adni, hiszen
jelenleg félkész állapotban van, és
Búzaházán elkezdeni egy új építé-
sét, de erre sincs pénz. Szerettünk
volna a hivatal szomszédságában
garázst építeni a munkagépeinknek,
ám ezt sem tudjuk elkezdeni – so-
rolta a szűkös költségvetés miatt el-
maradó teendőket a községvezető. 

Az utóbbi évek legfoghíjasabb
költségvetése

A hagyományhoz híven idén
is ott voltak a csíkfalviak a
magyarországi Kakasd test-
vértelepülésen évente meg-
tartott disznóvágáson. Az
eseményen részt vesznek a
Kakasddal testvértelepülési
kapcsolatban álló községek;
egymás hagyományainak a
tisztelete jegyében három-
féle, sváb, felvidéki és szé-
kely módon vágják a disznót.

A hagyományos kakasdi disznó-
vágásra január utolsó hétvégéjén
került sor. Balogh István polgár-
mestertől megtudtuk, az esemény
jellegzetessége, hogy háromféle-
képpen vágják a disznót. A sváb
szokás szerint nem perzselik,
hanem forrázzák az állatot, a felvi-
déki Deákiról érkezett csapat tagjai
pedig gázzal perzselik meg. A csík-
falviak böllére a székely szokás
szerint a perzseléshez szalmát
használt. Az egyes testvértelepülé-
sekről érkezett küldöttségek viszik
a jellegzetes fűszereiket, és min-
denik a sajátos ízvilága jegyében
készíti el a különféle disznóságo-
kat. Ebédre például hagyományos
sváb pörkölt, vacsorára töltött ká-
poszta, sváb módon készített gom-
bóc, valamint véres hurka és

kolbász került az asz-
talra. A csíkfalviak
több ízben örvendez-
tették meg az ilyenkor
összegyűlt több száz
fős vendégsereget
helyi ízesítésű májas-
sal, véressel, és akkora
sikere volt, hogy az
esti közös vacsorára,
amikor a szokás sze-
rint felszolgálják a
disznóvágáson készí-
tett finomságokat, már
nem maradt belőle. 

Csíkfalva és az
anyaországi Kakasd
közötti kapcsolat 2012
óta tart, azóta minden
évben részt vesznek a
hagyományos disznó-
vágáson. Két éve szer-
veznek tánctábort,
egyik évben az egyik,
a másikban pedig a
másik településen, és
szoros baráti kapcsolat
alakult ki a táncosok
között. Megtanulják egymás tán-
cait, az idei disznóvágáson az esti
ünnepi műsor keretében a Csíkfal-
ván tanult nyárádmenti táncokat
adták elő. 

Az évek során a kakasdiak több
ízben is segítették a nyárádmenti
községet, többek között könyvado-
mánnyal, a helyi óvodának pedig
kiságyakat hoztak.

Disznóvágás sváb, székely és felvidéki módra
Szerkeszti: Menyhárt Borbála

A szűkös költségvetés elle-
nére több pályázat van folya-
matban a községben:
művelődési otthonokat kor-
szerűsítenek, iskolafelújításra
és egy új tanintézet építésére
próbálnak pénzalapokat le-
hívni, és rövidesen lezárul a
szennyvízhálózat kiépítése.

Balogh István polgármester el-
mondta, három kultúrotthon, a nyá-
rádszentmártoni, a vadadi és a
búzaházi felújítására sikerült uniós
alapokat lehívni. A beruházás teljes,
kinti-benti felújítást magában fog-
lal, belső illemhelyeket alakítanak
ki, központi fűtést szerelnek, hang-
és fénytechnikával látják el a műve-
lődési házakat. A pályázat kereté-
ben vásároltak székely ruhákat és
hangszereket. A munkálatot több
mint egy hete el kellett volna kezdje
a kivitelező cég, de még nem jelent-
kezett. Remélhetőleg hamarosan
nekilátnak, ellenkező esetben újra
licitet kell szervezni, ami tovább
késleltetné a munkát. A községve-
zető hozzátette, Csíkfalva sem
marad ki a sorból, ide egy új műve-
lődési otthon építésére próbálnak
pályázattal pénzt szerezni. 

Három projekt a tanintézetekre
Mint arról már többször beszá-

moltunk, egy ingatlanügy miatt el-
veszítette a község a regionális
operatív program keretében nyert
egymillió eurót, amiből a csíkfalvi,
nyárádszentmártoni, búzaházi és
vadadi iskolákat újították volna fel.
Utólag megpróbálták a problémás
tanintézményt, a szentmártonit ki-
venni a pályázatból, de a bukaresti
illetékes hatóság ezt nem engedé-
lyezte. Mindemellett a közbeszer-
zéssel kiválasztott kivitelező
beperelte a polgármesteri hivatalt,
és 270 ezer lejes kártérítést követelt,
mivel nem dolgozhatott. Balogh Ist-
ván polgármester elmondta, decem-
berben megnyerték a pert, de azóta
sem közölték ki a döntést hivatalo-
san. Fellebbezni pedig csak ezt kö-
vetően lehet, ezért még nem tudják,
hogy a cég megtámadja-e a döntést
vagy sem. 

Érdeklődésünkre, hogy mi lesz a
sürgős felújításra szoruló tanintéze-
tekkel, kifejtette, az ősszel pályáz-
tak a helyi fejlesztéseket célzó
országos program keretében, jelen-
leg folyamatban van a pályázatok
kiértékelése. Átalakították a tervet,

kivették a nyárádszentmártoni isko-
lát, és maradt a másik három, ezek-
nek a korszerűsítésére pályáznak.
Ezenkívül benyújtottak egy tervet a
csíkfalvi félkész óvoda befejezé-
sére, és egy másikat egy új iskola
építésére Jobbágyfalván. Úgy tűnik,
egyelőre nincsen finanszírozási
keret erre, ezért ha nyertesek is lesz-
nek a pályázatok, évekig eltarthat,
amíg megvalósulhatnak a beruházá-
sok. A három projekt esetében
szinte háromszázezer lejes önrész-
szel számol a község, amit elő kell
teremtenie, amennyiben elnyeri a
támogatást. 

– Sajnos, helyi költségvetésből
nem tudtunk a tanintézetekbe beru-
házni, csak az iskolákat érintő pá-
lyázatokhoz szükséges tervek 25
ezer lejbe kerültek. A központi is-
kolánál a legnagyobb a gond, tavaly
kértünk egy műszaki tanulmányt,
ugyanis a tetőzet nagyon rossz álla-
potban van, főként az egyik osztály-
terem fölötti rész, a gerendázat
teljesen tönkrement, a plafon meg-
ereszkedett, annyira veszélyes,
hogy a diákok nem használhatják
azt a termet. 

Most van pályázati lehetőség a
regionális operatív program kereté-
ben, viszont a kiírások ránk nézve
előnytelenek, ugyanis fejkvóta

alapján adják a támogatást, és mivel
nálunk kevés a gyerek, amekkora
összeget meg tudnánk pályázni, az
nem lenne elegendő egy ekkora be-
ruházáshoz – mutatott rá Balogh
István.
A végéhez közeledik 
a szennyvízhálózat kiépítése

Az idei prioritások között az aka-
dozva érkező finanszírozás miatt
hét éve húzódó szennyvízhálózat-
kiépítés befejezése is szerepel,
május vége a határidő, addig a kivi-
telező be kell fejezze a munkát, és
remélhetőleg őszre működőképes
lesz a rendszer. A tavaly 450 ezer
lejt emésztett fel a helyi költségve-
tésből ez a beruházás. Balogh Ist-
ván elismerte, az évek óta húzódó
munka során feldúlt utcák nagyon
sok bosszúságot okoztak a község
lakóinak, ezért amint lezárul a be-
ruházás, elsődleges lesz az utak
rendbetétele. – Eddig nem mertünk
utcákat javítani, hogy ha véletlenül
fel kell törni, ne legyen hiábavaló
az erre szánt pénz. Ezért amint le-
zárul a hálózat kiépítése, az utcákat
szeretnénk lekövezni, illetve pályá-
zatot letenni egy átfogó korszerűsí-
tésre, amennyiben lesz rá lehetőség.
24 utcát kellene sürgősen rendbe
tenni községszinten, a tervek ké-

szen vannak, amint adódik kiírás,
benyújtjuk a pályázatot. 
Hatvan térfigyelő kamera

Februárban szeretnék benyújtani
a Leader-pályázatot a község térfi-
gyelő kamerákkal való felszerelé-
sére, a falvak bejárataihoz, az
útkereszteződésekhez, a közintéz-
ményekhez mintegy hatvan kame-
rát helyeznének el. A polgármester
kifejtette, a közbiztonság szempont-
jából igen jelentős beruházás lenne,
amire már régóta igény mutatkozik
a község lakói részéről. Remélik,
hogy ezáltal visszaszorítják az elég
gyakorinak számító falopást, az éj-
szakai garázdálkodásokat. Az is
bosszantja az embereket, hogy hét-
végenként megjelennek a quadmo-
torosok, száguldoznak a közutakon,
kárt okoznak, amikor végighajtanak
a vetéseken. Tavaly egy egymillió
euró értékű pályázatnak köszönhe-
tően az önkormányzat rendbe tett
9,6 km mezőgazdasági utat, és most
bosszúsan nézik, amint a quadokkal
tönkreteszik a nemrég befejezett
szakaszokat. A községvezető el-
mondta, szeretnék tanácsi határo-
zattal kitiltani ezeket a járműveket
a községi utakról, hiszen ezek álla-
potáért, karantartásáért a község
felel. Egyszer már megpróbálták,
de a prefektúra nem hagyta jóvá. 

Több pályázat van folyamatban

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: archív



Héjjasfalva – Küküllősárd, 
Magyarfelek, Szederjes
Héjjasfalva 

A Brassó felé vezető úton Fehér-
egyháza után következik Héjjas-
falva. A település nevét egy 1329-es
okirat Heesfolwa alakban említi,
majd 1403-ban Hees falva, 1499-
ben Heasfalw, 1564-ben Heasfalva
néven jelenik meg. Az 1334-es
pápai tizedjegyzék szerint már volt
plébániatemploma. Egy 1356-os
adatból kitűnik, hogy a szászok fel-
dúlták a régi templomot, és kifosz-
tották a falut. A reformációt
követően az unitáriussá lett többség
használta a templomot. A reformá-
tusok csak 1640-ben vehették törvé-
nyesen birtokukba, a major pars
értelmében. A templom a falu köze-
pén áll. A déli falán arab számjegyű
napóra látható „Ora et labora” fel-
irattal. A templombelső legrégebbi
részei a 13. századból származnak. A
hajó északi és déli falának félköríves
ablakfülkéi a romantika korára és stí-
lusára utalnak. A stukatúros mennye-
zeten 1628-as, 1774-es és 1834-es
felirat van, amik a templomjavítá-
sokról tanúskodnak. A klasszicizáló
stílusú orgonaszekrényt 1906-ban
Országh Sándor rákospalotaújfalusi
mester készítette. A játszóasztal fö-
lötti énekjelző táblán az 1842-es év-
szám olvasható. A szószék, az
úrasztala és a nők padja 1860-ban
kerülhetett a templomba, a férfiak
mellvédjén az 1774-es és a pad javí-
tását igazoló 1894-es bejegyzés ta-
lálható. A szószék melletti falon a
Száldobosi Borbáth és a Szőkefalvi
Fodor család címere, valamint az
1848-as szabadságharc hőseinek
emlékére állított márványtábla lát-
ható. A 30 m magas, két övpárkány-
nyal tagolt tornyot utólag építették
a templom nyugati oldalához. A 120
kg-os bronzharang 1889-ből, míg a
203 kg-os 1922-ből való. 

A Zeyk Domokos-emlékmű
A segesvári csatában hősi halált

halt – a családi hagyomány szerint
főbe lőtte magát, amikor megadásra
szólították fel – Zeyk Domokos,
Bem tábornok hadsegédje és né-
hány bajtársa emlékére állított em-
lékoszlopot néhai Haller József gróf
kerítette be és gondozta haláláig, a
területet megvásárolta. 1888 nya-
rán, Somogyi Albert helybeli birto-
kos vezetésével bizottság alakult,
hogy emléket állítson a szabadság-
harc hőseinek. Az összegyűlt pénz-
ből Köllő Miklós szobrász-
művésztől rendelték meg Zeyk Do-
mokos reliefképét, amit ércbe öntöt-
tek. Az oszlop tervét Kertész Károly
budapesti építész készítette, a hét és
fél méter magas emlékművet a
Nagy testvérek kolozsvári kőfaragó
vállalata kivitelezte bácstoroki
kőből. 1901 októberében Zeyk Do-
mokos özvegyének a jelenlétében
leplezték le az emlékoszlopot nagy-
számú zarándok jelenlétében. 

Héjjasfalváról rátérhetünk a Szé-
kelykeresztúr – Udvarhely irányába
tartó megyei útra, amelyen olyan
falvakat érinthetünk, mint Fiatfalva,
ahol sárvulkánok találhatók, megte-
kinthető az Ugron-kastély, Székely-
keresztúron pedig Petőfi nyomába
eredhetünk, aztán megállhatunk az
agyagfalvi emlékművél és a bögözi
templomnál, mielőtt Székelyudvar-
helyre érnénk. 
A Breite-fennsík

Segesvárt elhagyva a medgyesi
útra kanyarodunk. Innen, amint át-
hajtunk a dombon, és lefele tartunk
Dánosra, balra, az erdőbe erdőkiter-
melő út vezet. Mintegy három kilo-
méter után köves úton érünk ki a
több száz éves tölgyekkel pompázó
Breite-fennsíkra. A fennsík nem
csak dendrológiai rezerváció. 1860-
ban J. Roth segesvári lakos római
ezüstérmét talált itt. 1862-ben ása-

tásokat végeztek, és
találtak 114 ezüstdi-
nárt. Abban a re-
ményben folytatták
a kutatást, hogy te-
metőre is bukkan-
nak. Sikertelenül.
Azonban az 1960-as
évek végén, a Se-
gesvár és Segesd
falu határában levő
patak mentén 45
hamvasztásos nyug-
helyet találtak, amit
i. sz. II–III. századra
datáltak. A fennsí-
kot először 1583-
ban említik, amikor
Báthory István len-
gyel király és erdé-
lyi fejedelem a
szászok rendelkezé-
sére bocsátja legel-
tetésre. Egy
újságban 1872-ben
Segesvár verseny-
tárgyalást hirdet a
Breite-fennsíkon
(Kalen Breite) faki-
termelésre. Az így
kialakult nagyobb
fennsíkon a seges-

vári szászok először ún. Skopation-
festet (a scopa latinul vesszőseprűt
jelent) szerveznek. A szokás közép-
kori eredetű: minden tavasszal az
iskola diákjai vesszőket vittek, hogy
az ebből készített seprűvel kitaka-
rítsák a termeket. Az ünnepség má-
jusban volt. Az 1866-os brassói
Kronstädter Zeitung hírül adja,
hogy a hegyi iskolában bevezették
a testnevelést annak köszönhetően,
hogy a Breite-fennsíkon rendezett
Skopationfesten sportvetélkedőket
tartottak. A későbbiekben mind a
szászok, mind a magyarok itt tartot-
ták a majálist. 1900-tól pedig orto-
dox pünkösdi rendezvényt
szerveztek. 1920 után itt tartották
május 10-én a Román Királyság
nemzeti ünnepét egészen 1947-ig.
1950-ben betiltják. A kommunista
hatalom terve, hogy a fennsíkon re-
pülőteret létesít, vagy a fákat kiter-
melve szántófölddé alakítja a
helyet. Bár egyik sem sikerült, na-
gyon sok több száz éves tölgyfát
vágtak ki. 1980-ban lőszerraktárat
létesítettek itt, így megállították a
fakitermelést. A rendszerváltást kö-
vetően legelőként használták a terü-
letet, 2001-ben a turisztikai
minisztérium Drakula-parkká sze-
rette volna alakítani. Civil ellenál-
lásba ütközött, és az UNESCO
közbenjárásának is köszönhetően
lemondott a tervről. Jelenleg a
Mihai Eminescu Trust és a Seges-
vári Polgármesteri Hivatal kezeli, és
része az ún. Szász Zöld Út prog-
ramnak, aminek célja az erdélyi
szász örökség megőrzése és turisz-
tikai értékesítése. A Breite-fennsí-
kot országos és nemzetközi
érdekeltségű természetvédelmi te-
rületté nyilvánították. 
Dános – Bese, 
Keménynagyszőlős, Keresd
Dános 

A szentlászlói káptalanhoz és Se-
gesvárszékhez tartozó szász falu
volt. 1448-ban 38 családjával,
három pásztorával, tanítójával és
molnárjával a szék egyik legkisebb
települése. Szászszentlászlóval
folytatott határperéről a 14–16. szá-
zadban többször is írnak az okleve-
lekben.

Mivel fontos útvonal mentén fe-
küdt, a 16–17. században a törökök
többször elpusztították. Először
1507-ben, majd 1550-ben égett le
teljesen. Ezután még erőre kapott,
sőt 1593-ban 90 gazdát számoltak
össze benne. Az 1600-as években
már újabb pusztítás érhette, mert az
1609-es adójegyzék hét lakott telkét
írta össze. 1656-ban Segesvárszék
négyévi adómentességet adott a fa-
luba települőknek. Azonban 1658
augusztusában visszavonuló törö-
kök, 1661 októberében pedig tatá-
rok pusztították el. 1663-ban
mindössze három család lakta. Ro-

mánokkal és szászokkal népesítet-
ték be újból. A betelepült románok
1668 megkapták a szász lakosok
szabadparaszti státusát, ezzel párhu-
zamosan határát újraosztották.
1671-ben 28 román és hét szász
„polgár”, öt román és egy szász „te-
lepes” lakta. 1680-ban született sta-
tútuma szerint szász és román lakói
közösen vállaltak részt a vezetésé-
ben. Ez a dokumentum a legkorábbi
fennmaradt segesvárszéki falurend-
tartás. 1849. március 24-én egy va-
dászcsapat megtizedelte lakosságát:
34 férfit (23 románt és 11 szászt)
belelőttek a Küküllőbe. 1876-ban
Nagyküküllő vármegyéhez csatol-
ták. A bortermelésnek és a fakeres-
kedésnek köszönhetően igen
jómódú falu volt. Lehetséges, hogy
az itt talált tőből származnak a híres
küküllőmenti borszőlőfajta, a ki-
rályleányka mai erdélyi ültetvényei
(egyik román neve dănăşana). A 19.
század második felében a vármegye
valamennyi román közössége közül
a dánosiak álltak a presztízshierar-
chia csúcsán. A század folyamán a
komlótermesztés is meghonosodott
a faluban. 1945. január 15-én 41
szász lakosát a Szovjetunióba hur-
colták, közülük négyen meghaltak
a Donyec-medence bányáiban. A
szocializmus idején és 1989 után
szász lakossága elhagyta.
Keresd 

Ha a Segesvárt Medgyessel ösz-
szekötő országútról Dánosnál déli
irányban térünk el, dombos vidé-
ken kanyarogva elérünk Keresdre.
Keresd Bethlen-birtokként ismere-
tes, első írásbeli említése 1305-ből
való a gyulafehérvári káptalan által
kiállított osztálylevélben, amikor a
családi birtokállomány felosztásra
került, az „Apa fiai” és Miklós fia
Gergely osztozott. Az osztozáskor
Keresd Apa-fi Gergelynek jutott. Itt
székelt az erdélyi püspökség alá
tartozó hét szász dékánátus (kápta-
lan) egyike. A keresdi dékán alá tar-
tozott többek között Almakerék és
Bese papja is, akiket 1309-ben
Gentilis bíboros kiközösített. 1367-
ben I. Lajos király oklevele Keres-
det már Bethlen-birtokként
említette, az 1948-as államosításig
az is maradt. 
A Bethlen-várkastély 

A kastély alapítása Bethlen Márk
nevéhez fűződik (1468 körül), és öt
évszázadon át épségben megma-
radt. A keresdi kastély az erdélyi re-
neszánsz kastélyépítészet legszebb
emléke, az ország műemléköröksé-
gének kiemelkedő alkotása. A kas-
tély épületei és a várfalak
négyszögletű udvart zárnak körül.
Legrégibb a középkori eredetű
többszintes öregtorony, amely a
XVI–XVII. században reneszánsz
ajtó- és ablakkereteket kapott. Az

öregtoronyhoz 1559-ben Bethlen
György tanácsos és felesége, Nagy-
károlyi Klára építtette az árkádíves
tornácos épületet. Fiuk, Bethlen Mi-
hály folytatta a kastély reneszánsz
stílusú kiépítését. A földszinten áll
a várkápolna, az épületegyüttes
egyik legszebb része, ahol a gótika
és a reneszánsz díszítőelemei har-
monikusan megférnek egymás mel-
lett. A főbejárati kaput magába
foglaló épület az északi szárnyon
valószínűleg szintén XVI. századi. 

A XVII. században Bethlen Elek
főispán a sarkokon sokszögű, ma-
gasított bástyákkal erősítette meg a
várkastélyt. Az építkezések 1675 és
1691 között folytak, emléküket a
kőtáblák őrizték, amelyek közül
több eltűnt az utóbbi évtizedekben.
A keleti szárny kiépítését a XVII.
században fejezte be Bethlen Farkas
és Elek. A reprezentációs termek fű-
tését gazdagon profilozott zöld és
sárga, mázas cserépkályhák biztosí-
tották. A kastély belső berendezése
korhű volt. Bethlen Farkas, a törté-
netíró, nyomdát állított fel könyvé-
nek kinyomtatására. A háborús idők
miatt a nyomdát testvére, Bethlen
Elek Segesvárra költöztette, és itt
nyomtatta ki Farkas históriás köny-
vét 1683-ban. Az államosítás nap-
jáig (1948. március 3.) a kastély
lakott volt, minden helyiség beren-
dezése és felszerelése hiánytalan
volt: az antik bútorok, falkárpitok,
szőnyegek, porcelán-, üveg-, kris-
tály-, ezüstedények, könyvek mind
a helyükön voltak. Az államosítás
napján teherautók hajtottak be az
udvarra, és napokig hordták el a
kastélyból a sok értékes tárgyat. Ki-
ürítették a helyiségeket és feldúl-
ták. Amit nem vittek el, elégették
az udvaron. Ettől fogva a dánosi
néptanács rendelkezett a kastély fe-
lett. Az épületei folyamatosan ron-
gálódtak, a parkot feldúlták. A
műemlékvédelmi hatóság az 1977
előtti, illetve az 1990 utáni években
elkezdte az épületek javítását, de
abbamaradt. Többévi pereskedés
után, 2007 júniusában a család er-
délyi ágának hivatalosan vissza-
szolgáltatták a várkastélyt és
parkot. Megalakult a Pro Castellum
Bethlen egyesület, melynek célja
az épületegyüttes teljes felújítása.
2008-ban ideiglenes múzeumot
rendeztek be itt, kitisztították a
kutat, kijavították a tetőt, bevezet-
ték az áramot és bekerítették a par-
kot. 2012-ben részleges régészeti
feltárás kezdődött a Maros Megyei
Múzeum közreműködésével. Ekkor
az egyik bejárati ajtó küszöbe alatt,
egy zsákban középkori ezüst pénz-
érmékkel teli tarsolyt találtak.
2013-ban elkezdődött a kőtár és a
kiállítóterem berendezése, a kastély
kertjében egy látogatói útvonal ki-
alakítása. 2014-ben a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány vette bérbe a lé-
tesítményt. Fotó: Vajda György

Szerkeszti: Vajda György

Segesvár környéke 
A megye legdélibb vidékein is érdemes alaposabban körülnéz-

nünk. Segesvár és a fehéregyházi csata emlékhelyei mellett megte-
kinthetjük a héjjasfalvi Zeyk Domokos-emlékművet, és
Erzsébetváros, Balázsfalva, Medgyes irányába tartva, nem sokkal
a segesvári hulladéklerakót övező magaslat után, lefelé haladva,
balra egy erdőkitermelő úton érhetünk el a Breite-tisztásra. Dános
érintésével pedig, a főúttól 10 km-re, jó aszfaltúton jutunk el Ke-
resdre, ahol Erdély legszebb reneszánsz kori kastélya áll. 
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Babos Tímea pályafutása negye-
dik WTA-versenyét nyerte meg
egyesben, miután a tajpeji 250 ezer
dollár összdíjazású keménypályás
tenisztorna vasárnapi döntőjében
két szettben, 7:5, 6:1-re legyőzte az
ukrán Katerina Kozlovát.

A világranglistán 45. magyar a
visszafogottabb kezdés után kiváló
játékot nyújtott az első szettben:
2:4-es hátrányba került, ám ezután

már csak egy gémet vesztett. Az 55
perces játszmában Babos nyolc ászt
ütött.

A 24 éves magyar teniszező a to-
vábbiakban még ellenállhatatlanab-
bul játszott a rangsor 85. helyén álló
riválisával, akitől korábbi egyetlen
találkozójukon kikapott Dohában.
Hamar 4:1-re elhúzott, majd „sem-
mire” elvette 23 éves riválisa ado-
gatását, egy pontot vesztve hozta a

sajátját, és végül 1 óra 24 perc eltel-
tével ünnepelhetett. Az ázsiai város-
ban 2015 után másodszor nyert,
akkor a torna még alacsonyabb, 125
ezer dolláros besorolású volt.

Babos honlapján boldogan érté-
kelte az elmúlt, rendkívül sikeres
heteket: „Hihetetlenül hosszú túra
volt. Elképesztő, hogy így sikerült
zárni: az elmúlt másfél hét alatt
Grand Slam-győzelem, Grand
Slam-döntő, tornagyőzelem egyes-
ben a WTA Touron! Elképesztően jó
érzés, hihetetlen élmények és érzé-
sek kavarognak bennem” – nyilat-
kozta, majd kitért a tajvani fináléra:
„A mai meccs nehéz volt, egy dön-
tőt mindig nehezebb kezdeni.
Büszke vagyok arra, hogy össze
tudtam szedni magamat, és megta-
láltam a megoldást. Egyre jobban
játszottam, az első szett után már na-
gyon jól ment a játék. Nagyon jó
versenyem volt” – tette hozzá.

A párosban WTA-világbajnok és
friss Australian Open-győztes
Babos nyolcadik döntőjét vívta
egyesben, előzőleg Monterreyben
(2012), Tajpejben (2015) és tavaly
Budapesten diadalmaskodott, és va-
sárnapi sikeréért 43 ezer dollárt ka-
pott. Győzelme egyben azt jelenti,
hogy a 35. helyre ugrott a hétfői vi-
lágranglistán.

Babos Tímea megnyerte a tajvani tenisztornát

Újabb hatalmas fegyvertényt
hajtott végre a marosvásárhelyi
asztaliteniszező, Szőcs Bernadette,
aki megnyerte a svájci Montreaux-
ban szervezett Európa Top 16 ver-
senyt. Tekintve, hogy erre a
földrész legjobb 16 pingpongozója
kap meghívást, egyfajta mini Eu-
rópa-bajnokságot sikerült nyernie
Berninek, és nem akárhogyan,
hanem akkora fölénnyel, amilyenre
mindenki felkapta a fejét a sportág
berkeiben: a döntőig játszmavesz-
tés nélkül menetelt, a fináléban
pedig 4-1-re seperte le a pályáról a
címvédő, holland színekben ver-
senyző, honosított kínai, az európai
ranglistát vezető és első számú ki-
emelt Li Jiét!

Még egyszer, hogy jól rögzül-
jön: Európa legjobb női asztaliteni-
szezőinek seregszemléjén Szőcs
Bernadette 16 játszmát nyert, és
egyetlenegyet veszített! A döntő-
ben pedig a lenyűgöző eredmény-
listával rendelkező Li Jiét
kétségbeesett védekezésre kény-
szerítette, és 6-ra, 5-re és 7-re verte
az utolsó három játszmában! Ez a
fölény pedig ilyen szinten nem iga-
zán „szokás”!

„Tudtam, hogy a címvédő ellen
játszom, de nem féltem. Az önbi-
zalmam most a legmagasabb szin-
ten van. A T2-ben (szerk. megj.: a
Szingapúrban decemberben meg-
nyert, világszínvonalú versenyzők-
kel tűzdelt pénzdíjas verseny)
olyan sokszor játszottam már véde-
kező stílusú játékosokkal, hogy
most már bárki ellen kiállok” –
nyilatkozta Szőcs Bernadette a
nemzetközi szövetség honlapjának
a döntő után. Előbb azonban a ver-
senyasztalon táncolva ünnepelte
meg a hangzatos sikert.

A montreaux-i Top 16 megnye-
résével Szőcs Bernadette biztosí-
totta a részvételét selejtezők nélkül
a világbajnokságon, ahol kiemelt
státust élvez majd. Az idei vb-t a
kínai Csengtuban szervezik, szep-
temberben.

Szőcs Bernadette a második ma-
rosvásárhelyi asztaliteniszező, aki
megnyeri ezt a tornát. Nemes Olga
1983-ban bizonyult a legjobbnak
az akkor a kontinens legjobb 12
versenyzőjét felsorakoztató se-
regszemlén. 
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Belgium 3-2-re legyőzte Ma-
gyarországot a tenisz Davis-kupa
Liege-ben rendezett nyolcaddöntő-
jében. A sorozatban tavaly döntős
házigazdák már az első napon két-
pontos előnyre tettek szert, amely-
ből a második napi párosmérkőzé-
sen a magyaroknak sikerült
faragniuk. Vasárnap azonban, a
döntő jelentőségű összecsapáson
Fucsovics Márton négy szettben ki-
kapott David Goffintől, ezzel a bel-
gák 3-1-re módosították az állást, és
bebiztosították a továbbjutásukat a
negyeddöntőbe, míg a magyar vá-
logatottra osztályozó vár szeptem-
berben. A tét nélküli ötödik
mérkőzést eredetileg nem játszották
volna le, ám a két kapitány másként
döntött: Julien Cagnina (248. a vi-
lágranglistán) és Piros Zsombor
(521.) lépett pályára még a Country
Hallban. Az újoncok csatáját a ta-
valy junior Australian Open-bajnok
Piros nyerte 1 óra 26 perc alatt.

A belgák ezzel már 8-5-re vezet-
nek a magyarok ellen a két váloga-
tott párharcában, és továbbjutottak
a negyeddöntőbe, ahol idegenben
mérkőznek meg az Egyesült Álla-
mok legjobbjaival. Az utóbbi 11
párharcukból a másodikat elvesztő
magyaroknak nem sikerült a nyolc
közé kerülniük a világcsoportban,
így Köves Gábor együttese szep-
temberben osztályozót vív majd a
második vonal egyik feljutó-jelölt-
jével. A következő kört április 10-
én sorsolják.

Végeredmény: Belgium – Ma-
gyarország 3-2. A párharc mérkőzé-
seinek eredménye: David Goffin –
Balázs Attila 6:4, 6:4, 6:0, Ruben
Bemelmans – Fucsovics Márton
6:4, 4:6, 7:6 (7-5), 6:3, Bemelmans,
Joris De Loore – Fucsovics Márton,
Balázs Attila 3:6, 4:6, 7:6 (7-2), 6:4,
5:7, David Goffin – Fucsovics Már-
ton 7:5, 6:4, 3:6, 6:2, Julien Cag-
nina – Piros Zsombor 3:6, 6:7 (3-7).

Magyarország kikapott Belgiumtól,
osztályozó következik a Davis-kupában

Pályafutása legjobbjaként 
62. Fucsovics

Pályafutása legjobbjaként Fucsovics Márton a 62. helyen áll a férfi-
teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 25 éves játékos az elmúlt hét-
végén tagja volt a belgiumi Davis Kupa-nyolcaddöntőben 3-2-re
alulmaradt magyar csapatnak, ezen a héten pedig a budapesti challen-
gertornán indul – első kiemeltként. Fucsovics nemrég az Australian Ope-
nen a nyolcaddöntőig jutott, ahol a 20. Grand Slam-trófeáját begyűjtő
Roger Federertől kapott ki.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a leg-
utóbbi helyezés): 1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 9760, 2. (2.) Roger Fe-
derer (svájci) 9605, 3. (3.) Marin Cilic (horvát) 4960, 4. (4.) Grigor
Dimitrov (bolgár) 4630, 5. (5.) Alexander Zverev (német) 4610, 6. (6.)
Dominic Thiem (osztrák) 4060, 7. (7.) David Goffin (belga) 3460, 8.
(8.) Jack Sock (amerikai) 2880, 9. (9.) Juan Martin del Potro (argentin)
2815, 10. (10.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2705, …62. (63.) Fucso-
vics Márton 844, …93. (94.) Marius Copil 596 stb.

Eredményjelző
Asztalitenisz Top 16 Európa-bajnokság, nők:
* elődöntő: Szőcs Bernadette (romániai, 8.) – Matilda Ekholm

(svéd, 5.) 4-0 (7, 9, 9, 9), Li Jie (holland, 1.) – Elizabeta Samara
(román, 3.) 4-1 (11, -7, 9, 6, 11)

* a 3. helyért: Samara – Ekholm 4-2 (4, -8, 6, 9, -4, 8)
* döntő: Szőcs – Li 4-1 (10, -8, 6, 5, 7)
férfiak:
* elődöntő: Dimitrij Ovtcharov (német, 1.) – Jonathan Groth

(dán, 8.) 4-1 (10, 7, 9, -9, 10), Timo Boll (német, 2.) – Vlagyimir
Szamszonov (fehérorosz) 4-2 (-10, 6, 4, -12, 5, 10)

* a 3. helyért: Groth – Szamszonov 4-3 (-7, 9, 9, 10, -4, -9, 6)
* döntő: Boll – Ovtcharov 4-0 (11, 6, 3, 6)

Bálint Zsombor

Szőcs Bernadette elpáholta Európát

A magyar teniszező 2015 után másodszor győzött itt, de akkor a torna még alacsonyabb be-
sorolású volt

Végül sima román siker Luxemburg ellen
Hátrányból fordítva nyert a román csapat Luxemburg ellen a tenisz

Davis-kupa II. euro-afrikai zónájának első fordulójában. Az összecsapás
első találkozóját elvesztették a házigazdák, de utána gyors ütemben
egyenlítettek, és magabiztosan győztek. Az ellenfél játékerejéről sokat
mond, hogy pályára lépett négy játékosa közül hármat nem jegyeznek
a világranglistán, egyedül Raphael Calzi nevét lehet megtalálni a páro-
sok tabelláján (az 1535. helyen!). A következő körben (április 7-8, Mar-
rakesh) Marokkó lesz a román csapat ellenfele.

Végeredmény: Románia – Luxemburg 4-1. A párharc mérkőzéseinek
eredménye: Nicolae Frunză – Ugo Nastasi 6:7 (5-7), 6:1, 3:6, Marius
Copil – Christophe Tholl 6:3, 6:2, Horia Tecău, Florin Mergea – Raphael
Calzi, Robi Tholl 6:0, 6:1, Marius Copil – Ugo Nastasi 6:1, 6:1, Bogdan
Borza – Christophe Toll 6:3, 6:2.

Babos tíz helyet javítva a 35.
Babos Tímea tíz helyet előrelépve (és két román játékost, Irina-Ca-

melia Begut és Sorana Cîrsteát megelőzve) a 35. a női teniszezők világ-
ranglistáján, amelyet Caroline Wozniacki vezet (a dániai játékos 99
ponttal növelte előnyét a második helyen álló Simona Haleppel szem-
ben). Babos – aki a héten pihenőt tart és a tallinni Fed Kupát kihagyja
– legjobbja a 25. hely volt egyesben, ezt 2016 szeptemberében érte el.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a leg-
utóbbi helyezés): 1. (1.) Caroline Wozniacki (dán) 7965, 2. (2.) Simona
Halep (romániai) 7616, 3. (3.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5835, 4. (4.)
Garbine Muguruza (spanyol) 5690, 5. (5.) Karolina Pliskova (cseh)
5445, 6. (6.) Jelena Ostapenko (lett) 5000, 7. (7.) Caroline Garcia (fran-
cia) 4495, 8. (8.) Venus Williams (amerikai) 4277, 9. (9.) Angelique
Kerber (német) 3031, 10. (12.) Julia Görges (német) 2900, …35. (45.)
Babos Tímea 1430, …37. (37.) Irina-Camelia Begu 1345, 38 (36). So-
rana Cîrstea 1310, …43 (43). Mihaela Buzărnescu 1216 stb.

Német győzelem a férfiaknál
A férfiaknál a német Timo Boll nyerte meg az asztaliteniszezők Eu-

rópa Top 16-bajnokságát a svájci Montreux-ben. A döntőben egy
másik német játékossal az előző három évben győztes Dimitrij Ovt-
charov játszotta a finálét, a négy szettben diadalmaskodott.

A nyolcadik helyen kiemelt, marosvásárhelyi születésű Szőcs Ber-
nadette vasárnap előbb négy szettben megverte a svéd Matilda Ekhol-
mot, majd a döntőben a címvédő holland Li Jiénél is jobbnak
bizonyult. A 22 éves játékos az egész torna során mindössze egy játsz-
mát vesztett, a döntőben.

Szőcs először, míg a 36 esztendős Boll 2002, 2003, 2006, 2009 és
2010 után hatodszor nyerte meg a rangos európai viadalt.

A tornát a korábbi gyakorlattal ellentétben kieséses rendszerben ren-
dezték, ezúttal tehát nem volt csoportszakasz, a végső sikerhez négy
meccset kellett nyerni. A győztes mindkét nemnél hatezer euróval gaz-
dagodott.

Románia nem csak Szőcs Bernadette sikerének tapsolhatott, hiszen
Elizabeta Samara is felért a dobogóra: miután az elődöntőben kikapott
Li Jiétől, a bronzmeccsen legyőzte a svéd Ekholmot.

Az 5-8. pozícióban záró Póta Georgina nyolcadszor indult a baj-
nokságon – amely 2014-ig 12 fős volt –, a legjobb eredménye a tavalyi
ötödik hely, az elődöntőbe még egyszer sem sikerült bejutnia.

A marosvásárhelyi asztaliteniszező a versenyasztalon táncolva ünnepelte meg a hangza-
tos sikert

Röviden
* Győzelemmel kezdte az évet a Sepsi OSK a labdarúgó 1. ligában. A

télen alaposan megerősített háromszéki együttes az alapszakasz 23. for-
dulójában 1-0-ra nyert hazai pályán a Temesvári Poli ACS ellen. További
eredmények: Konstancai Viitorul – Astra Giurgiu 1-1, Voluntari FC – Jász-
vásári CSM Politehnica 0-4, Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti FCSB 1-2,
Botoşani FC – Bukaresti Juventus 0-0, Bukaresti Dinamo – USK Craiova
2-2. A Kolozsvári CFR – Concordia Chiajna találkozót tegnap lapzárta után
rendezték. Az élcsoport: 1. FCSB 50 pont/23 mérkőzés, 2. CFR 49/22, 3.
Craiova 44/23. A Sepsi OSK a 12. helyen áll, 18 ponttal.
* Harry Kane a Realban folytatja, a Tottenham Hotspur elnöke, Daniel

Levy engedélyezte az angol csatár átigazolását Madridba – írják spanyol
lapok. A katalán Mundo Deportivo értesülései szerint Harry Kane a szezon
után érkezik a Real Madridhoz, körülbelül 200 millió euróért.

* A Philadelphia Eagles nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagy-
döntőjét, az 52. Super Bowlt. A Minneapolisban rendezett mérkőzésen a
támadók domináltak mindkét oldalon, s a Philadelphia Eagles 41-33-ra le-
győzte a címvédő New England Patriots együttesét. Az Eagles története
első Super Bowl-sikerét aratta. Az NFL legértékesebb játékosává (MVP)
a New England Patriots irányítóját, Tom Bradyt választották.
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A mezőmadarasi Pro Ruris
Egyesület február 2-án tartotta ku-
ratóriumi ülését, amelyen Szabó
Izolda ügyvezető igazgató beszá-
molt a 2017. év szakmai és gazda-
sági eredményeiről. Az ülésen részt
vett az egyesület elnöke, gróf Beth-
len Anikó, az alapító tagok és a
programvezetők.

Szabó Izolda először a turiszti-
kai információs központ működé-
séről számolt be. A falusi turizmus
mint fejlesztési lehetőség nem
kínál nagymértékű gazdasági fel-
lendülést, sem pedig komplex
megoldást a kistérségnek, viszont
kellemesebb lakókörnyezetet, fej-
lettebb környezetkultúrát, vonzóbb
faluképet és nem utolsósorban ki-
egészítő jövedelemforrást teremt-
het a helyi lakosság számára,
mindez pedig nagyban hozzájárul
a települések népességmegtartó ké-
pességének javításához.

Mivel Mezőmadarason áthalad a
Mária-zarándokút, az egyesület
együttműködik a csíksomlyói
Mária-út Egyesülettel, mivel évről
évre nő a zarándokok száma a tér-
ségben.

A Határtalanul programban részt
vevő magyarországi csoportoknak,
valamint a testvértelepülésről érke-
zett csoportoknak bemutattuk a tér-
ség épített örökségét, a mezőzáhi
Ugron-kastélyt, a magyarózdi
Radák-kastélyt, a válaszúti Kallós
Alapítvány által működtetett kollé-
giumot és néprajzi múzeumot, a
bonchidai Bánffy-kastélyt, a Ke-
mény- és Teleki-kastélyt, valamint
a térségben levő templomokat, em-
lékházakat.

Szekeres Szabolcs nemzetközi

hírű fejlesztési és bankszakember
az idén is meglátogatott, hogy a
Pataky-Ágotha Általános Iskolá-
ban kiossza az általa létrehozott
Szekeres-díjat, mellyel továbbta-
nulásra ösztönzi a mezőmadarasi
fiatalokat.

Az Erasmus-program keretében
az egyesületnél önkéntes munkát
vállalt a felvidéki Marczel Zoltán
egyetemi hallgató.

A VII. mezőségi fejlesztési mű-
helyt Mezőmadarason szerveztük a
Határon átnyúló kezdeményezések
közép-európai segítő szolgálat
(CESCI) segítségével és támogatá-
sával. A 2009-ben
létrehozott mezőségi
fejlesztési műhely
célja, hogy az erdélyi
Mezőségért tevé-
kenykedő helyi sze-
replők számára
közös találkozási fó-
rumot, jövőtervezési
lehetőséget teremt-
sen.

Sikeres pályázata-
ink is voltak. A
Maros Megyei Ta-
nács két programot
támogatott, turiz-
musfejlesztési és
örökségvédelmi kon-
ferenciát is szervez-
tünk. 

A Maros-mező-
ségi Művésztelep
mellett társszervezői
voltunk a XVI. kép-
zőművészeti alkotó-
tábornak.

A budapesti Nem-
zeti Kulturális Alap

támogatta dr. Kulcsár László pro-
fesszor A vidékfejlesztés elméleti
megközelítése: regionális és kultu-
rális összefüggések című könyvé-
nek megjelenését, valamint a XI. és
XII. székely-mezőségi népművé-
szeti konferenciát, továbbá A köz-
művelődés szerepe a vidék-
fejlesztésben című konferenciát. 

A szociális programok keretében
támogatjuk a mezőmadarasi hátrá-
nyos helyzetű családokat. 

Szép terveket, gazdag progra-
mokat ütemezünk be a 2018-as
esztendőre is. 

Kovács Gyöngyvér

Számvetés 

Négyemeletes tömbházban la-
kunk, a lakásaink saját tulajdonban
vannak, viszont az ingatlan többi
része közös tulajdonú. Arra szeret-
nénk választ kapni, hogy a tömb-
ház minden lakója aláírásával bele
kell egyezzen abba, hogy valaki
korlátolt felelősségű társaságot
(srl) jegyeztessen be a lakásában?
Az illető nem nevezte meg, hogy
milyen tevékenységet szeretne
folytatni, csak üres nyomtat-
vánnyal jelentkezett aláírásért. A
22 lakóból két család írta alá az
ívet. Az alsó és felső lakók nem
kell beleegyezzenek a meg nem
nevezett kft. működtetésébe? A
lakás rendeltetése megváltozna.
Annyit árultak el, hogy a kétszobás

lakásba külföldi jönne, és nekünk,
lakóknak, jó lesz. Hát nem akar-
juk!

Melyik törvény ad lehetőséget
tömbházlakásban kft.-t létesíteni?
Kell-e vagy sem a lakók beleegye-
zése, vagy mindenki azt csinál,
amit akar? 

Különben évek óta nincs tömb-
házfelelősünk – írja Pál Attila és
Szigeti Hajnal. 

A cégalapítás törvényes előírá-
sainak megfelelően (31/1990-es
törvény) kft. tömbházlakásban is
bejegyeztethető. Két lehetőség van:
a lakás a kft. székhelyéül szolgál,
illetve a cég ebben az ingatlanban
fejti ki tevékenységét. 

A cégalapításhoz elég a bérleti
vagy haszonbérleti szerződés, nem
szükséges tulajdonosnak lenni.
Szükséges viszont a közeli szomszé-
dok írásos beleegyezése és a tulaj-
donosi társulás elnökének/
adminisztrátorának a jóváha-
gyása. Egy lakás nemcsak egy,
hanem több kft. székhelyéül is szol-
gálhat, attól függően, hogy hány
szoba van az illető lakásban. 

Ha önök, szomszédok, nem
egyeznek bele, hogy közvetlen
szomszédságukban kft.-t jegyezze-
nek be, illetve hogy ott működjön,
jogukban áll megtagadni az alá-
írást.

A 2007. évi 230-as számú tör-
vény 42. cikkelye értelmében a
tömbházlakások rendeltetésének
megváltoztatása csak a tulajdonosi
társulás végrehajtó bizottságának
és a közvetlenül érintett, függőle-
gesen és vízszintesen szomszédos
lakók engedélyével valósulhat
meg. Lehet, hogy a szomszédos
lakás rendeltetése nem is változik
meg, csupán a cég bejegyzési szék-
helye fog itt szerepelni. Ilyen na-
gyon sok van. S a legtöbb esetben
a szomszédok nem is érzékelik,
hogy cégszékhely van ott. 

A kérdéseket helyben, a lakótár-
sulással közösen kell tisztázni. 

Ami a tömbházfelelős hiányát il-
leti, ezt is helyben, a közgyűlésen
kell megoldani. Sajnos, közügyek-
kel egyre kevesebben foglalkoznak,
a tulajdonosi társulások közgyűlést
sem tartanak, vagy ha igen, egy-két
lakó kivételével senki sem vesz
részt rajtuk. 

Pedig közérdekről van szó!
(mezey)

Cégbejegyzés tömbházlakásba? 

A marosvásárhelyi Máltai Szere-
tetszolgálat és a Gyulafehérvári Ca-
ritas szervezésében az idén is
megünnepeljük a betegek világnap-
ját.

A rendezvény február 12-én hét-
főn délelőtt a 10 órai szentmisével
kezdődik a belvárosi Keresztelő
Szent János-templomban. 

Aki óhajtja, a betegek szentkene-
téhez is hozzájárulhat.

A Deus Providebit Házban foly-
tatjuk az ünnepélyt. A máltai fiata-
lok Radványi Hajnal műveiből

adnak elő, majd zeneszámokkal
szórakoztatják a résztvevőket. Az
idősebbek vicces történeteket mon-
danak. Nem hiányzik a citerazene-
kar sem. Az ünnepséget
szeretetvendégséggel folytatjuk.
Újdonság: ha valaki EKG-mérést
szeretne igényelni, a 0728-332-008-
as számon Tulit Jánost hívhatja, az
első 10 bejelentkezőnek tudjuk
aznap ingyen elvégezni a vizsgála-
tot.  A szervezők mindenkit szere-
tettel várnak. 

Tulit Viktória 

A betegek világnapja 

Ha valaki családjában Alzhei-
mer-kórban, demenciában szenvedő
beteg van, legyen nagyon óvatos és
körültekintő. 

Többen tudják, hogy rettegett be-
tegség, sajnos, évről nő ezen bete-
gek száma. Ezek a betegek
döntésképtelenek, nem tudják, mi a
helyes, bármire rá lehet venni őket.
Az édesanyám ebben a betegségben
szenvedett, és ezt az állapotot hasz-
nálták ki. Az édesanyám első házas-
ságából született gyermek vagyok,
a hátam mögött, engem kizárva bo-
nyolították az örökség adásvételét.
A második házasságból nem szüle-
tett örökös, a második férj nehezen
viselte, hogy nekem marad minden
A ház, a földek az édesanyám nevén
szerepeltek. Ahogy lenni szokott,
zsák a foltját megtalálta a szomszéd
és annak apósa személyében. Köz-
jegyzőt hívattak, és édesanyám má-
sodik férjével nyélbe ütöttek két
adásvételi szerződést. 

Ilyen egyszerűen el lehet tulajdo-
nítani egy gondolkodni nem tudó,
beteg ember tulajdonát, minden lel-
kiismeret-furdalás nélkül. 

Nem a 2,5 hektár föld elvesztése
fáj (igaz, az sem babarongy),
hanem az, hogy átverték az édes-
anyámat, és vele együtt engem is.
Ők sem viszik a sírba. 

A közjegyzővel kapcsolatban an-
nyit szeretnék megjegyezni, nem-
hogy nem látta az édesanyámat, de
a kapuja kilincsére sem tette a
kezét. Hogy volt ez lehetséges? 

Sajnos, későre vettem észre a tur-
pisságot, és kiszaladtam az időből.
Mert ahhoz, hogy elindítsunk egy
pert, édesanyám életben kellett
volna legyen, s az események más-
ként alakulnak. 

A szomszédnak szóvá tettem az
ügyet. Mondtam neki, hogy ennyi
erővel elvehetted volna az édes-
anyám házát is. A felelet az volt:
„El is vehettem volna, és mehetnél,
ahová akarsz!”.  Ha valakit érdekel,
hogyan lehet hamis aláírással va-
gyonhoz jutni, állok rendelkezésére
hivatalos okirattal. 

Így hát óvatosnak és figyelmes-
nek kell lenni, a csalók éberek.
Okuljanak az esetemből.

Berei Zelma, Ákosfalva 

Nem árt az óvatosság

Fotó: (archív) 

Fotó: archív

Szerkesztette: Mezey Sarolta

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért  a szerzők felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók min-
den esetben tüntessék fel telefonszámukat  és lakcímüket.  

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

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

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a következő tanfolyamokat szervezi:

• február 19. – március 27. között 16 órától polgári védelmi felügyelő (136 óra), 
109-es terem

• március 20. – április 17. között 16 órától humánerőforrás-referens/felügyelő, 40 óra,
209-es terem

• április 16 – 27. között 16 órától környezetvédelmi felelős, 50 óra, 109-es terem 
• április 23. – május 11. között 16 órától felnőttoktató, 40 óra, 208-as terem
• május 21. – június 19. között 16 órától munka- és egészségvédelmi felügyelő 

(40/80 óra), 109-es terem.
A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív tagjai 

5–20% közötti kedvezményt kapnak, a csatlakozás típusától függően. 
Iratkozni és bővebb felvilágosítás naponta 8–16 óra között a kamara székhelyén –

Marosvásárhely, Városháza utca 1. szám, telefon: 0265-269-218, fax: 0265-269-219,
e-mail: cursuri@ cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro. Kapcsolattartó: Anca Giurgiu. 

Várjuk önöket!

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.

Gyerekeknek és felnőtteknek
egyaránt szól a zene ezekben
a napokban, áll a bál, kicsik és
nagyok szórakoznak, mulat-
nak, hiszen már nincs sok
hátra az idei farsangi időszak-
ból. A vidám hangulatban
nem szabad megfeledkez-
nünk azokról a pedagógusok-
ról sem, akiknek általában
senki sem mond köszönetet
munkájukért, névtelenül,
szívvel-lélekkel szerveznek,
dolgoznak, szórakoztatnak,
ápolják és továbbadják a ha-
gyományokat.

Pénteken Csíkfalva község óvo-
dásai és kisiskolásai Jobbágyfalván
vettek részt farsangi mulatságon. A
vidám zenére felsorakoztak, majd
színpadra vonulva mutatkoztak be a
közönségnek: hercegnők, királykis-
asszonyok serege, bohóc, pók- és
denevérember, római és mai hős ka-
tonák, indián, rendőr, hastáncosnők,
lepkék, állatok sora mellett talál-
tunk násznépet is, az ő és mindany-
nyiuk szórakoztatására megérkezett

Mr. Bean, de Jégkirálynő, Spongya-
bob, japán gésa és légballonok is
színesítették a tömeget. Ezután a
táncteret vették birtokba, de a „te-
rülj, terülj, asztalkám” is zsúfolva
volt, és sorsjegyekkel próbálhattak
szerencsét. Mindeközben a jelme-
zeket kiértékelte a zsűri, öt különdíj
mellett három fődíjat is kiosztott:
leginkább a gésa nyerte el a tetszé-
sét, de a léggömbök, az eszkimó és
a cirmos megjelenését is értékesnek
találta.

Hosszú évek múltán ismét far-
sangi buli volt a búzaházi iskolában
is, ahol szuperhősök, vámpírok,
tündérek, indiánok és állatok vonul-
tak fel, s mivel az iskolát főleg roma
gyerekek látogatják, nem hiányoz-
hatott a remetei seprűs gádzsó és
egy helyi romnyi sem a sorból, s
olyan mulatság kerekedett, ami-
lyent a gyerekek és szülők ritkán
éltek meg ebben a félreeső faluban.
A kalózok mulattak, Illyést elégették

A vakáció előtt a székelyvajai
kisiskolások is kiszórakozhatták
magukat. A farsangi mulatságot
lázas készülődés előzte meg, majd
megérkezett hajóján a kalóz, aki a
tavalyi zsákmányát cipelte magá-

val: Mikulást a jegesmedve barátjá-
val, Piroskát az őt kereső farkassal,
a folyton hazudozó Pinocchiót, egy
bevetésre igyekvő rohamrendőrt, a
bohócot, akinek fű nőtt a fején, egy

indiai lányt, egy szépen táncoló ci-
gánylányt, harcos nindzsát, gomba-
kisasszonyt, veszélyes pókot, egy
igazi királyt és Batmant. Miután
mindenki leszállt, és szépen bemu-
tatkozott, a hajó továbbvitorlázott,
a gyerekeket pedig eszem-iszom
várta, legvégül pedig mindenkinek
ki kellett halásznia a jelmezéért járó
díjat.

A népi kultúra ápolását és 
továbbörökítését a gyerekek köré-
ben egy évtizede töretlenül végző
Szovátai Népi Játszóház már el is
temette a farsangot, a résztvevők
elégették a telet jelképező Illyést,
majd mulatozásba fogtak: népi játé-
kok és farsangi mókázás közepette
szórakoztak, azután a fiatalok és
felnőttek is kedvükre rophatták a
táncházban. 
A felnőttek sem maradtak ki belőle

A számos színes és hangulatos is-
kolai jelmezbál és farsangi mókázás
mellett a felnőttek sem tétlenkedtek.
Nem feledték el az egykori mulat-
ságok hangulatát, sok helyen előke-
rülnek a kosarak, összeverődnek a
baráti társaságok vagy épp egy-egy
falu népe, és hétvégenként kosaras
farsangi vagy házasemberbált szer-
veznek. Ezúttal Nyárádszeredában,

Kibéden, Harasztkeréken és Szent-
gericén mulattak, a következő hét
végén Jobbágyfalván, Jobbágytel-
kén, Székelyhodoson, Marosszent-
györgyön, Erdőszentgyörgyön
húzzák a talpalávalót, egy hétre rá
Gyulakuta következik. 

Január végén ötödször rendezett
farsangi kosaras bált a Nyárádreme-
tei Önkéntes Tűzoltók Egyesülete.
A farsangi báloknak a Felső-Nyárád
menti településen is nagy hagyomá-
nya van, az utóbbi időben ezt a tűz-
oltók viszik tovább. Míg tavaly és
tavalyelőtt a felnőtt tűzoltók adtak
elő meglepetésműsort a bálon, ez
alkalommal a Magyari Ildikó ok-
tatta gyerekcsapat kéttucatnyi tagja
szórakoztatta látványos tánccal a je-
lenlevőket, majd több mint másfél
száz felnőtt vette birtokba a tánc-
parkettet. A táncoktató és Majos Le-
vente tűzoltóparancsnok elé-
gedetten nyilatkoztak az idei pro-
dukciókról és a báli hangulatról,
egy asztalt teljesen megraktak aján-
déktárgyakkal, amelyek nyere-
ményjátékokon keltek el, az 1750
lejes bevételt – mint minden évben
– jótékonysági célra fordították,
most helybeli betegek kaptak belőle
egy-egy kis segítséget.

Hagyományok és modern kultúrelemek ötvöződnek a mulatságokban
Farsangi mókázás vidékszerte

Kicsik és nagyok jól szórakoznak farsangban

Megoldást 
keresnek a 600-as

nyilatkozatra
Viorica Dăncilă miniszterel-
nök azt nyilatkozta vasárnap
este a România TV műsorá-
ban, hogy a pénzügyminiszter
március 1-jéig kidolgoz egy
megoldást, hogy a független
tevékenységet végzőknek
egyetlen nyilatkozatot kelljen
benyújtaniuk.

„Az első kormányülésen határo-
zattal kitoltuk április 15-ére a 600-
as nyilatkozat benyújtási
határidejét. Ez lehetőséget teremt a
pénzügyminiszternek arra, hogy
március 1-jéig, tehát még az április
15-i benyújtási határidő és a már-
cius 25-i első fizetési határidő előtt
javasoljon megoldást, hogy az ösz-
szes független tevékenységet végző
vállalkozónak egyetlen nyilatkozta-
tott kelljen benyújtania, és egyetlen
alkalommal kelljen fizetnie” –
mondta Dăncilă.

A 600-as nyilatkozat benyújtási
határidejét a kormány január 31-i
ülésén január 31-éről április 15-ére
halasztották.

A 600-as űrlap a társadalombiz-
tosítási (CAS) és az egészségbizto-
sítási (CASS) járulékokra
vonatkozik, és azoknak a magán-
személyeknek kell kitölteniük,
akiknek a nem fizetésből származó
bevételük 2017-ben meghaladta a
minimálbér tizenkétszeresét.
(Agerpres)

Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ kétszobás tömbházlakás az
egyetemi bentlakások közvetlen kö-
zelében igényes diákok vagy fiatal
házasok részére. Azonnal beköltöz-
hető, felújított, modernül berendezett,
termopán ablakokkal és saját hőköz-
ponttal rendelkezik. Tel. 0744-394-
333. (60888-I)

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0758-672-114. (6549)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (6419)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (6365)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat
garanciával. Tel. 0722-846-011. (6480)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

BÁRMILYEN ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁT
VÁLLALUNK: cserépforgatás,
csatornatakarítás, -javítás, hegesztési
munkák. Nyugdíjasoknak 20%
kedvezménnyel! Tel. 0721-156-971.
(6473)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír
szükséges).
– Tudor negyed, Transilvania u. 20.
szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak
kezelése.
Tel. 0743-714-914. (19742)

NYUGDÍJAS FÉRFIAKAT keresek
ügynöki tevékenységre. Tel. 0744-843-
857. (19813)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (6500)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-
595. (6629)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és tisztelettel
emlékezünk és emlékeztetünk
a jobbágyfalvi id. BALOGH
KÁROLYRA (ácsmester), aki
ma, február 6-án 35 éve
távozott az öröklétbe, itt
hagyva szerető családját.
Kérjük, gondoljanak rá
kegyelettel. Özvegye és
gyermekei. (6613-I)

Hihetetlen, de igaz, eltelt már
azóta két év – február 6-án –,
hogy szeretett ROZIKÁM
búcsú nélkül, hirtelen örökre
itt hagyott.
Vallom én is, akárcsak a költő:
„Nincs jövő, mely szebb
lehetne,
Mint a múltnak képe volt…”
Áldott emléked szívemben
őrzöm, nyugodj békében,
drága RÓZSÁM!
Férjed, Pista. (6531-I)

A szomorúságot nem lehet
leírni, a fájdalmat és a bánatot
csak belül lehet érezni. Nem
az a fájdalom, ami könnyet
csal a szemünkbe, hanem
amit hordozunk egy életre.
Kegyelettel emlékezem drága
testvéremre, a nyárádselyei
születésű KACSÓ F. ANNÁRA,
aki hat éve távozott örökre az
életemből. Bánatos testvére,
Erzsi. (6592-I)

Fájó szívvel emlékezünk
február 6-án az ákosfalvi
BORCSA ERZSÉBET tanító-
nőre halálának 3. év-
fordulóján. Nyugodj békében!
Szerettei. (6618)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
édesanyánk, 

NEMES ERZSÉBET 
született Kozma 

91. életévében végleg eltávozott
közülünk. Temetése 2018. feb-
ruár 6-án 13 órakor lesz a refor-
mátus sírkertben, katolikus
szertartás szerint. 

Búcsúzik tőle két lánya, fia, 
unokája, valamint Csaba 

és Levente. (sz.-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, anyós, nagy-
mama, jó szomszéd, 

özv. KOVÁCS ILONA 
szül. KISS ILUS 

életének 91. évében rövid szen-
vedés után csendesen megpi-
hent. Temetése február 7-én 14
órakor lesz a nyárádkarácsony-
falvi református temetőben. Nyu-
godjon békében! 

Gyászoló szerettei. (6622-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy  
GYŐRI ISTVÁN 

a marosvásárhelyi tankos ezred
ny. őrnagya 

2018. február 5-én csendesen
megpihent. Temetése 2018. feb-
ruár 7-én 13 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református teme-
tőben, református szertartás sze-
rint. Részvétfogadás a temetés
előtt egy órával. Nyugalma le-
gyen csendes!

A gyászoló család. (6623-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a drága férj, édes-
apa, nevelőapa, testvér, rokon, jó
barát, a pókakeresztúri születésű 

GEDE MIKLÓS 
életének 50. évében tragikus hir-
telenséggel elhunyt. Drága halot-
tunkat február 7-én, szerdán 14
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a jeddi református teme-
tőbe. 

A gyászoló család. (6630-I)

Fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett testvér, apa,
após, nagyapa, sógor, nagybá-
csi, rokon és szomszéd, 

MOLNÁR MIHÁLY 
(szabó)

életének 74. évében rövid szen-
vedés után 2018. február 3-án el-
hunyt. Temetése 2018. február
7-én 14 órakor lesz a régi refor-
mátus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (6632-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk, és
vigasztalódást kívánunk Nemes
Orsolya turistatársunknak
ÉDESANYJA elhunyta
alkalmából. Barátaid az
Örökmozgó Természetjáró
Egyesülettől. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Boldogok az irgalmasok: mert
ők irgalmasságot nyernek.”
(Mt. 5,7)
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik a magyar-
péterfalvi BALÁZS ILONA szül.
Gáspár gyógyításában, ápo-
lásában és gondozásában részt
vettek, illetve a gyászoló család
fájdalmát enyhíteni igyekeztek.
Szerettei. (6614-I)

Az AQUASERV RT. 
bérbe ad ipari létesítményt Marosvásárhelyen, a Szabad-
ság utca 114. szám alatt, amely a következőkből áll:

• épület, nincs felszerelve, közművesítés nélkül
• betonozott platform, bekerítve fémoszlopokkal és hegesztett háló-

kerítéssel
• leszerelt épület
• összfelület 2600 négyzetméter
Az ajánlatokat, lezárt borítékban, a társaság Kós Károly utca 1. szám

alatti székhelyén lehet benyújtani, az iktatóban, 2018. február 20-áig.
A borítékra kérjük ráírni: „Original. Gnadig H. figyelmébe”. Bővebb
felvilágosítás és a részvételhez szükséges iratok a székhelyen, vagy a
0265-208-815, 0265-208-810, 0265-208-821-es telefonszámokon,
hétfő–csütörtök 9–15, péntek 9–12 óra között. 

Az Aquaserv Társaság 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (60893-I)
AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0740-801-365. (-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (19812-I)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ RAKTÁROST alkalmaz vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550.
(19810-I)
KERESEK ÜZLETTÁRSAT, HÖLGYET, akivel létrehoznék egy VIRÁGKERTÉSZETET. Rendelkezem
pénzzel, autókkal, telekkel. Tel. 0758-672-114. (6549-I)
BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALATTAL RENDELKEZŐ NYÁRÁDTŐI TÁRSASÁG alkalmaz
ASZTALOSOKAT minden részlegére. Ajánlunk vonzó fizetést, étkezési jegyeket és a szállítási költség egy
részének elszámolását. Az önéletrajzokat az office@robex.ro e-mail-címre várjuk. További információ a
0735-233-713-as telefonszámon, 8-15 óra között. (60934)
A marosvásárhelyi ADIMAG COMIMPEX KFT. alkalmaz SOFŐRÖKET, VILLÁSTARGONCA-KE-
ZELŐKET és RAKODÓMUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat személyesen a cég székhelyén, a Szabadság
utca 110. szám alatt lehet benyújtani. Tel. 0265/269-843, 0741-416-196. (19823)
KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19827-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG garanciával vállalja irodák, magánházak felújítását, átalakítását. Keresünk  KÖLT-
SÉGVETÉS-SZÁMÍTÓT (DEVIZIER). Tel. 0742-557-214. (19829-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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Keresztyén zenefesztivál
február 17–18.,

Kultúrpalota, 17 óra.

A Siletina Impex – 
Helyi Közszállítási Rt. Társulás 

alkalmaz OSZTÁLYVEZETŐT 
a balesetmegelőző és munkavédelmi részlegre

Legfontosabb feladatok:
– az érvényben levő törvények alkalmazása

– a balesetveszély és szakmai megbetegedések felmérése
– a betanítás során elsajátított ismeretek felmérése vizsgák, tesztek

stb. alapján
– munkabalesetek kivizsgálása és nyilvántartása
– együttműködés az egészségügyi szervekkel a munkavédelem terén
– tevékenységi terv alapján, a balesetek, szakmai megbetegedések

elkerülése, megelőzése érdekében az összes munkahely ellenőrzése
– az alkalmazottak képzése, tájékoztatása a munkavédelem terén
Követelmények: 
– legkevesebb két év szakmai tapasztalat
– felsőfokú műszaki végzettség, munka- és egészségvédelmi tanfolyam
– számítógép-kezelési ismeret (Excel, Word)
– jó szervezőkészség, dinamizmus, alkalmazkodóképesség
– kiváló kommunikációs készség
Amit ajánlunk:
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– dinamikus, sikerorientált munkaközeg.
A kérvények önéletrajzzal a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám

alatti titkárságán nyújthatók be hétfőtől péntekig 10–14 óra között, vagy
a 0265-268-448-as faxszámra lehet elküldeni. 

Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívják meghall-
gatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy felmérje a jelentkezőket.

A vezetőség

A Siletina Impex Kft. 
– Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás

személyzetválogatást szervez a következő állások
betöltésére:

• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát) 
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása 
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel rendelkezőnek 
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másolatával (a sofőröknek), valamint a vég-

zettséget igazoló iratokkal, esetleg ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga
utca 2. szám alatti titkárságán nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es telefonszámon. Csak a követelményeknek
megfelelő személyeket hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára tegye a jelentke-
zőket.

A vezetőség


