
Többmilliós beruházás a dicsőszentmártoni kórházban

A betegek szolgálatában

A dicsőszentmártoni városi kórház menedzserének és csapa-
tának megvalósításai egyre gyakrabban szereznek kellemes
meglepetést. Tavaly Megheşan Zsuzsanna intézményvezető ka-
rácsonyi ajándéknak szánta a komputertomográf működésbe
helyezését, a betegeknek múlt év decemberétől van lehető-
ségük vizsgálatra jelentkezni. Emellett a szülészet-nőgyó-
gyászatot olyan négydimenziós ultrahanggal látták el,
amellyel a magzat arcvonásai is kivehetők, ráadásként új
szülőasztalt is sikerült beszerezni. 

Évente kilencezer, havonta hétszáz-nyolcszáz beteget látnak el, közü-
lük háromszázhúszat a pszichiátrián kezelnek. Az intézményvezető el-
mondása szerint igyekszik minden tőle telhetőt megtenni annak
érdekében, hogy az orvosok számára biztosítva legyen a szakmájuk gya-
korlásához szükséges korszerű felszerelés, cserében azonban elvárásai
vannak. „Amennyiben a szakemberek kérését teljesítem, munkájukat
igyekszem megkönnyíteni, elvárásom, hogy a betegek ellátása kifogás-
talan legyen, teljesítsék a mutatókat, eredményesek legyenek.” A négy-
dimenziós ultrahangot a nőgyógyászat szakemberei kérték, az orvosok

Jelentős előrelé-
pés az áldozatok
védelmében
Miután több mint másfél évig a fiókban
porosodott, másfél héttel ezelőtt fo-
gadta el a kormány a törvénymódosító
javaslatcsomagot, ami jelentős előre-
lépést hoz a családon belüli erőszak
áldozatainak a védelmében. Bevezeti
a sürgősségi távoltartási rendeletet,
amit a rendőr a helyszínen azonnal ki-
állíthat, illetve feljogosítja a rend őreit
arra, hogy eltávolítsák az agresszort a
lakásból, még akkor is, ha az a saját
tulajdona.
____________4.
A gyertya könnye 
a Yorick Stúdióban
A Sütő András műveiből készült dra-
matikus összeállítást Kilyén Ilka és 
Ritziu Ilka Krisztina adja elő, az ese-
mény mindkét alkalommal 19 órakor
kezdődik a Yorick Stúdióban.
____________5.
Nyolcvankét utca 
aszfaltburkolatra
vár
Tavaly tizenkilenc utca aszfaltozását
fejezték be Dicsőszentmártonban,
ennek ellenére még nyolcvankét olyan
utca van a megyei jogú várossá nyil-
vánított településen, amely sosem lá-
tott aszfaltburkolatot. 
____________6.
Szőcs Bernadett
Európa legjobb női
asztaliteniszezője
Szőcs Bernadett készségesen vála-
szolt a Népújság néhány kérdésére a
montreux-i Európa Top 16 után, de
még az elmúlt hét végi, Horvátország-
ban tartott Bajnokok Ligája-mérkőzés-
sorozat előtt, ahová klubcsapatával, a
francia szuperligában szereplő Club
Pongist Lyssois Lille Metropollal volt
hivatalos.
____________8.

„Gólyariasztó”
Találkoztunk már tudósok furcsaságaival. De amit tegnap olvastam,

túltett minden eddigin. Annál is inkább, mivel általános jelenség Eu-
rópában, és nem csak itt, hogy a lakosság lassan elöregedik. Erről be-
szélnek a kormányok, nagy a munkaerőhiány, elöregednek a falvaink,
fogy a lakosság. A téma tehát nagyon aktuális. Megoldás egyelőre
nincs, a kormányok hiába „stimulálnák” stratégiákkal a fiatalokat,
nem nagy a családalapítási kedvük. Érthető is, hiszen a gazdasági ki-
látásaik sem rózsásak. A magyar Országgyűlés elnöke is hiába biztatja
a nőket, hogy „szüljenek unokákat”, a nagyiknak sem igazán jött meg
a kedvük. A gólyák munka nélkül maradtak.

Aktuális gond, hogy mi lesz a nyugdíjasokkal. A hírtelevíziók söté-
tebbnél sötétebb előrejelzésekkel ijesztgetik az idős embereket, hogy
nincs pénz nyugdíjra, azok egyre riadtabbak, rettegnek a holnaptól,
miután egy életen át dolgoztak és fizették a nyugdíjalapot. Ráadásul
a Nemzetközi Valutaalap igazgatójának (aki már maga is jól benne
van a nagyikorban) is a nyugdíjasokkal van baja, óriási tehernek te-
kinti őket pénzügyi szempontból.

Ilyen körülmények között találták ki „tudósok”, hogy „a gyermek-
vállalás a lehető legrosszabb döntés”. Ha pedig tudósok mondják,
akkor annak úgy is kell lennie, még akkor is, ha semmi logika nincs
benne, és a fél világ a születések hiánya miatt pánikol. Nos, a tudósok
(így, többes számban) miután hosszasan tanulmányozták a dolgot, 
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A szerelem örök  – előadóest
Ezzel a címmel kerül sor zenés-verses előadóestre ma
este 7 órakor a Kultúrpalota nagytermében. Fellép a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara, zon-
gorán kísér Antonia Someşan, közreműködik Bajkó
Erika és Radu Anastas színész. Műsoron: madrigálok,
népszerű opera- és oratóriumkórusok, szerelmes költe-
mények és jelenetek.

Az erdélyi magyarság 
a két világháború között

Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy si-
kerű történelmi előadás-sorozata. Ma 17 órai kezdettel
a marosvásárhelyi Bernády Házban Az erdélyi ma-
gyarság a két világháború között címmel Bárdi Nándor
PhD, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségku-
tató Intézetének tudományos főmunkatársa tart elő-
adást. 

Immár tizenhatodik éve mutat
be farsangfarki zenés, vidám
műsort a nyárádszeredai Bocs-
kai István Dalkör női kara. Elő-
adásukat igényli a közönség,
mert nemcsak szórakoztatnak,
hanem a visszásságokra is rávi-
lágítanak.

Az előadások anyagait a női kar tag-
jai, illetve néhány férj tanulja be és
adja elő. Az énekeket és bohózatokat a
közönség igényli, ezért évente máso-
kat vesznek elő, a témákat ők határoz-
zák meg, a helyi feltételeket
figyelembe véve. Az alig egy hónapos
munka nyomán megszületett előadá-
sok mindig elnyerték a közönség tet-
szését, szinte mindig kétszer mutatták
be: farsangfarkán, húshagyókedden és
a legközelebbi vasárnap. Azok a kó-
rustagok, akik a műsorban nem lép-
nek fel, a háttér- és szervezési
munkából veszik ki a részüket: nép-
szerűsítik az előadást, jegyet árulnak,
díszletet készítenek, fánkot sütnek a
közönség megven-
dégelésére –
mondta el érdeklő-
désünkre Balogh
Judit kórustag.

Az idei műsor
címe: Felszállott a
pára a farsang far-
kára. Ezt és a
műsor szerkezetét
a népszerű televí-
ziós népi kulturális
vetélkedő példájá-
ból vették. Így idén
tehetségkutató ve-
télkedő volt Nyá-
rádszeredában (a
színpadon), ahol
felléptek a Malom
utcai romák is,
akik azt adták
hírül, hogy a
medve a polgár-
mester kapuján ko-
pogtat, de
miközben ők éne-
keltek, Gazsitól
valaki ellopta a
frissen lopott

piros-fekér kerékpárt. Aztán egy apá-
cacsoport arra kereste a választ, hogy
egy Pornocraci nevű pópa miért
hagyta el az oltárt, s ha a kiskorúakat
szerette, oda jutott, hogy most saját ju-
hait terelje. Fellépett a helyi Strangers
zenekar is, majd etnopop műsor követ-
kezett. A vetélkedő műsorszámai kö-
zött bohózatok szórakoztatták a
közönséget, így kiderült (vagy még-
sem), hogy mit keres a feleség a szé-
napadláson, miközben a férje pityókát
kapál a mezőn, vagy hogyan gyógyul
meg a beteg disznó és a gazdája, mitől
múlik egy az ember hátáról a viszke-
tés, és az is világossá vált, hogy a
tehén vagy Helén kelendőbb-e egy
család udvarán.

A műsor népszerű pontja a befejező
rész, amikor a csípős szájú szeredai
menyecskék a helyi hibákat, visszás-
ságokat kiéneklik, görbe tükröt mu-
tatva a településnek. Idén is
közkedvelt témákat találtak: Csaba
királyfi szobra főtéri talapzat helyett
székely zászlót kapott magas rúdon, a
korszerű autószerelő műhelyben eső
áztatja Laci szerszámát, a medve ked-

vet kapott körülnézni a Malom utcá-
ban, ahol különben a legalacsonyabb
a munkanélküliségi mutató, mert a
legtöbb férfi munkát talált az önkor-
mányzatnál. Azt is megtudtuk, hogy a
halak a Nyárádban kénytelenek a
szennyvizünket inni, vagy hogy a
kórus vagyona az asszonyok torka,
így a tolvajok hiába törtek be a szék-
házba, csupán néhány poharat, tányért
találtak.

A műsor talán az idén volt a 
jobb, mindkét előadásra elkapkodták
a jegyeket, így a nagy érdeklődésre és
a jegy nélkül maradottakra való tekin-
tettel március 1-jén este harmadszor
is bemutatják – tudtuk meg. A Fe-
rencz Csaba karnagy által irányított
kórusnak a farsangfarki előadás az
egyetlen állandó bevételi forrása, ami-
ből az évi kiadásait többé-kevésbé fe-
dezni tudja, és már az idénre is
megvannak a tervek: 150 éves 
a helyi karéneklés, amire egy na-
gyobb rendezvénnyel szeretnének em-
lékezni, és a 125 éves helyi színját-
szással kapcsolatban is vannak
elképzeléseik.

Ma ALADÁR és ÁLMOS, 
holnap ELEONÓRA napja.
ELEONÓRA:  arab eredetű, je-
lentése: Isten az én világossá-
gom.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. február 19.

1 EUR 4,6609
1 USD 3,7530

100 HUF 1,4977
1 g ARANY 162,6839

A nevelőszülői hivatást népszerűsítik
Február 22-én, csütörtökön délután 5 órakor az RMDSZ
szászrégeni székházában a nevelőszülői hivatásról zajlik
előadás. Meghívottak: Miclea Hajnal, a Maros Megyei Szo-
ciális Ellátási és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság vezetője
és Csép Éva Andrea parlamenti képviselő, a képviselőház
szociális és munkaügyi bizottságának tagja.

A verhetetlen – beszélgetés 
gyorskorcsolyabajnokkal

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szerve-
zete és a Pro XXI Sport- és Kulturális Alapítvány A verhe-
tetlen címmel tart előadást ma 17 órakor a
marosvásárhelyi Vármúzeum konferenciatermében (az
egykori sorozó épülete, I. emelet). Meghívott: Farkas Éva
többszörös román gyorskorcsolyabajnok, beszélgetőtársa
Czimbalmos Ferenc Attila újságíró.

XVI. nyárádszeredai kertésznap
Március 10-én, szombaton 9 órakor nyílik meg a hagyo-
mányossá vált nyárádszeredai kertésznap. Az eddigi szo-
kásnak megfelelően a környékbeli és távolabbi vidékek
termelői kínálják a legkülönfélébb kertészeti termékeiket:
zöldség- és virágvetőmagokat, gyümölcsfacsemetéket,
bogyós termésű gyümölcs-szaporítóanyagokat, díszcser-
jéket, virágokat, gombát, borokat, pálinkát, mézet, növény-
védő szereket, kertészeti kisgépeket, különböző kertészeti
kellékeket és sok egyebet. A kertésznapon könyvstand és
kertészeti tanácsadás is lesz. 

8. Marosvásárhelyi Magyar 
Filmnapok

A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet és a maros-
vásárhelyi K’ARTE Egyesület szervezésében február 28.
– március 4. között nyolcadik alkalommal tartják meg a
Marosvásárhelyi Magyar Filmnapokat. A programban nem-
zetközi fesztiválokon díjazott filmek szerepelnek, többek
között Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása is lát-
ható lesz. A vetítések március 2–4. között a Művész mozi-
ban zajlanak. A rendezvény első napján, február 28-án 19
órakor a G Caféban a Sohavégetnemérős című, hangulati
generációs filmet lehet megtekinteni, március elsején, csü-
törtökön 19 órakor a K’ARTE Szobában Simon Emőke
Saját szoba című kiállítása nyílik meg. A belépés a vetíté-
sekre ingyenes, a Jupiter holdja című film kivételével, ami-
nél a jegyár 18 lej. Bővebb tájékoztatás az esemény
Facebook-oldalán.

A Rocksuli diákjainak koncertje
Február 23-án, pénteken 19 órakor a Rocksuli díjazott di-
ákjainak koncertjére várják az érdeklődőket a Maros Mű-
vészegyüttes kövesdombi székhelyére. Szervezők: a
TesoOK zenekar és a marosvásárhelyi Rocksuli.

Jogi tanácsadás
Február 21-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődő-
ket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

20., kedd
A Nap kel 

7 óra 18 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 54 perckor. 
Az év 51. napja, 

hátravan 314 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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Gligor Róbert László

A népszerű műsorszámoknak köszönhetően idén harmadik előadás is lesz   (Fotó: Facebook.com)

Megyei hírek

Lopott autót találtak
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség bűncselekménye-

ket vizsgáló ügyosztálya pénteken egy Kolozs megyében
jogtalanul eltulajdonított gépkocsit azonosított. A lopottként
bejelentett jármű egy sármási férfi tulajdonába került. A ha-
tóság a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség székhelyén he-
lyezte el az autót. Az ügyet a Kolozs megyei rendőrség vette
át a bűncselekmény pontos körülményeinek kiderítése ér-
dekében, az okozott kár értéke körülbelül 2500 euró.
Gyalogosgázolás

Vasárnap a megyeszékhelyen, az 1918. December 1. úton
egy 61 éves gépkocsivezető elütött egy Kovászna és egy

Hargita megyei, 21 éves személyt, akik szabályosan pró-
báltak átkelni az úton. A balesetben a fiatalok könnyebb sé-
rülést szenvedtek. Az alkoholteszt kimutatta, hogy a sofőr
ittasan vezetett. Pénteken Mesterházán egy 55 éves, palo-
tailvai gépkocsivezető elötött egy 73 éves bátosi férfit, aki
szabálytalanul haladt az úttesten. 
Közúti baleset

Egy 19 éves, görgényoroszfalui gépkocsivezető vasárnap
este Nagyernyében szabálytalan előzés folytán egy szabá-
lyosan haladó autónak ütközött, amelyet egy 22 éves nő ve-
zetett. A balesetben a 19 éves sofőr könnyebben megsérült.
(nszi)

RENDŐRSÉGI HÍREK

RENDEZVÉNYEK

A nagy érdeklődésre való tekintettel
Harmadszor is bemutatják a farsangi műsort



Jó irányba halad a lengyel jogállamisági helyzet fe-
letti vita a varsói kormány és az Európai Bizottság
között – mondta Konrad Szymanski uniós ügyekért fe-
lelős lengyel külügyminiszter-helyettes hétfőn
Brüsszelben.

„Meglehetősen optimista vagyok a folyamat irányával kap-
csolatban, javult a kommunikáció és a kölcsönös megértés” –
hangoztatta sajtótájékoztatóján Szymanski.

Mint kiemelte, azon dolgoznak, hogy világossá tegyék a
kormány álláspontját azon tíz intézkedést illetően, amelyek a
bizottság szerint sértik az EU alapértékeit.

A külügyminiszter-helyettes ugyanakkor elismerte, hogy
Varsó még mindig jelentősen eltérően értékeli az igazságügyi
reformot, amely a vitatott intézkedések közül messze a legna-
gyobb felháborodást váltotta ki Brüsszelben.

Hozzátette, úgy látja, hogy az uniós testület kész meghall-
gatni a lengyel kormány érveit, jóval inkább, mint a korábbi-
akban.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke előző
héten elképzelhetőnek nevezte a lengyel kormány álláspont-
jának elmozdulását a vitás kérdésekben. „Jó esély van rá, hogy
a lengyel álláspont közeledjen a miénkhez” – közölte, hozzá-
téve, hogy nemrég hosszasan tárgyalt az új lengyel kormány-
fővel, és a párbeszéd folytatódni fog a felek között.

A Európai Bizottság – amely az uniós jog betartásának leg-
főbb őre – a jogállamiság rendszerszintű megsértésének koc-
kázata miatt decemberben megindította az uniós alapszerződés
hetes cikke szerinti, eddig sosem alkalmazott eljárást Varsóval
szemben. Leszögezték azonban: ha a következő három hónap-
ban javulást tapasztalnak, készek visszavonni a javaslatot.

Az utóbbi időben sokan bírálták a lengyel kormányt, első-
sorban amiért szorosabb ellenőrzés alá vonták a közmédiát,
korlátozták az alkotmánybíróság hatáskörét, és sokak szerint
csorbítani kívánják a bíróságok függetlenségét. Varsó szerint
azonban a vonatkozó törvénymódosítások megfelelnek a jog-
államiság elveinek. (MTI)

Múlt héten az Európai Bizottság közzétett egy do-
kumentumot, amelyben elemezték a 2020 utáni me-
zőgazdasági támogatási lehetőségeket, a jelenlegi
rendszer megőrzésétől a 30%-os csökkentésig. Ro-
mánia azt szeretné, hogy ne csökkenjenek az ala-
pok, még akkor sem, ha a tagországoknak többet
kell az Európai Unió költségvetésébe fizetniük. Mind
Románia, mind a visegrádi négyek (Szlovákia, Cseh-
ország, Lengyelország és Magyarország) mezőgaz-
dasági szakértői kifejtették véleményüket az új
közös agrárpolitikáról. 

Az Európai Unió mezőgazdasági miniszterei február 19-én
találkoztak, hogy egyeztessék álláspontjukat. A tárgyalások az
elkövetkezendő időszakban folytatódnak. Nemcsak Románia
szeretné megőrizni a támogatások eddigi mértékét, hanem a
volt kelet-európai tömbhöz tartozó országok, sőt egyes fejlet-
tebb országok politikusai is, azzal a feltétellel, hogy egysze-
rűsítsék az eljárást. A brüsszeli politikusok is az unió
agrárpolitikájának a megreformálására törekszenek. 

Alexandru Potor, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium államtitkára a sajtónak kifejtette, Románia azt sze-
retné, hogy a támogatási rendszer továbbra is két pillérre
támaszkodjon, az egyik a vidékfejlesztés, a másik a gazdáknak
nyújtandó, életképesnek bizonyult direkt támogatások. Felme-
rült az is, hogy a vidékfejlesztésre szánt összegek kerüljenek
át a kohéziós alapokba. A tárgyalásokon szó esett arról is, hogy
bővítsék a kis és közepes farmoknak nyújtandó támogatást. –
Egyetértenénk az összegek behatárolásával, amennyiben nö-
velhető lenne a kis és közepes farmoknak nyújtott visszaosz-
tott támogatás. Románia azt szeretné, ha az unió kiegyenlítenié
az európai gazdáknak nyújtott földalapú (direkt) támogatást,
ugyanis míg egy romániai gazda mintegy 180 eurót kap, az
európai átlag 260 euró körül van. Csak így biztosíthatnának
egyenlő esélyt az uniós piacon a farmereknek – mondta többek
között Potor, aki hangsúlyozta, hogy Románia megszüntetné
a hazai (nemzeti) társfinanszírozási rendszert. Az a lehetőség,
hogy a tagállamok saját költségvetésükből biztosítsák a direkt
(társ)támogatásokat a gazdáknak, méltánytalan, és újabb
egyenlőtlenségeket eredményezhet, ugyanakkor fennáll a ve-
szély, hogy elfogyhatnak saját források, és ez felborítaná a me-
zőgazdasági politikát, ami így már nem lenne közös. 

Egyértelműen csökkenteni kell a támogatások körül a bü-
rokráciát. Phil Hogan agrárbiztos szerint az uniós politikát tük-
röző országos stratégiákat helyi szinten ültetnék életbe. Ez
nem jelenti azt, hogy államosítanák a mezőgazdaságot. Fontos,
hogy célszerűen használják fel a tagországok a vidéki fejlesz-
tésre fordítandó összegeket. A vidékfejlesztés fontos Románia
számára mind az infrastruktúra, mind a mezőgazdaság terén,
ahol nagyobb hangsúlyt kell fektetni a zöldség-, gyümölcs- és
a húsipari piac kiépítésére feldolgozóüzemek létesítésével, a
fiatal farmerek felkarolásával, a nemzedékváltással, a nyere-
ségcélú mezőgazdálkodás támogatásával. 

A minisztériumban 2018 januárjától találkozósorozatot kez-
deményeztek, amelyen Petre Daea miniszter és Alexandru

Potor államtitkár az Európai Bizottság 2017. november 29-én
közzétett új agrárpolitikáját tartalmazó dokumentuma kapcsán
azokat a kulcsfontosságú kérdésekett vitatták meg, amelyek
Románia számára fontosak. Az új – 2020-tól érvénybe lépő –
program szerint a tagállamoknak ki kell dolgozniuk a saját ki-
vitelezési stratégiájukat, fontos a direkt támogatások konver-
genciapolitikája, ami által csökkentenék az országok közötti
különbségeket. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kell fektetni
a kutatásra, az újításra, az oktatásra, a szaktanácsadó hálózatok
kiépítésére, a környezeti tényezők javítására, a környezetvé-
delemre és a klímaváltozást okozó hatások visszaszorítására,
a fiatalításra, ugyanakkor a rizikófaktorok kezelésére is. 
A visegrádi négyek álláspontja

A visegrádi országok (V4) is számos aggodalmat fogalmaz-
tak meg a 2020 utáni új uniós közös agrárpolitikával kapcso-
latban. Egyetértenek azzal, hogy erős kell maradjon a rendszer,
de gondok lehetnek az egyszerűsítéssel, az úgynevezett ter-
meléshez kötött támogatásokkal és a zöldítéssel is. A V4-ek
elfogadhatatlannak tartják, hogy Brüsszel az agráriumra szánt
pénzeket más célokra – mint például a migránsválság kezelé-
sére – csoportosítsa át. 

Czerván György, a magyar Földművelésügyi Minisztérium
államtitkára a V4-ek parlamenti mezőgazdasági bizottságainak
budapesti ülése után elmondta, hogy a közös agrárpolitikának
a 2020 utáni új uniós költségvetési ciklusban is erős, kétpillé-
res rendszeren kell nyugodnia. Az elsőben jelennek meg to-
vábbra is a közvetlen és a piaci támogatások, míg a második
pillér a vidékfejlesztési, társfinanszírozott programok támo-
gatására szánt összegeket tartalmazza. Az államtitkár szerint
minden tagország azt szeretné, ha az adminisztrációs terhek
csökkennének, de az Európai Bizottság jelenlegi javaslatában
most olyan változások körvonalazódnak, amelyek nem ebbe
az irányba mutatnak. A testület tervezete szerint például a tag-
államoknak stratégiai tervet kellene mindkét pillérre készíte-
niük, amelyre eddig csak a II-esben volt szükség. Az I-es
pilléres támogatásokat viszont éves szinten, rövid távon igény-
lik a gazdák, illetve fizetik ki a tagállami ügynökségek, ezért
a stratégiai tervre irányuló tárgyalási folyamat lassíthatja a ki-
fizetéseket és növelheti az adminisztrációt – húzta alá Czerván
György.

Problémát okozhatnak a termeléshez kötött támogatások is,
mivel ez a témakör a 2020 utáni közös agrárpolitikáról szóló
hivatalos bizottsági közleményben nem szerepel. Várhatóan
változik a zöldítésre szánt támogatás is. 2020-tól minden kör-
nyezetvédelmi és természetvédelmi feltételrendszer más tá-
mogatások feltételrendszerében jelenne meg. 

A 2020 utáni közös agrárpolitikával kapcsolatban az uniós
szakbizottságok még februárban tárgyalnak a közvetlen támo-
gatásokról, márciusban pedig a vidékfejlesztési forrásokról. Áp-
rilisban már az állam- és kormányfők döntenek az EU 2020
utáni költségvetéséről, így ezután kiderül az is, mekkora lesz az
agrárbüdzsé. A részletszabályokat ezután dolgozzák ki, és vár-
hatóan 2019 első negyedévére véglegesítik. (hírösszeállítás) 

Korszerűsítik a vasutat
Mintegy 1,3 milliárd eurót biztosít az EU a kohéziós
forrásokból a magyar–román határon lévő Kürtöst
Konstancával összekötő vasútvonal korszerűsítésére
– jelentette be hétfőn a brüsszeli testület. A fejlesztés
nyomán jelentősen gyorsabb és biztonságosabb lesz
az utazás a Kürtös és Piski közötti 185 kilométeres
szakaszon, 13 állomást felújítanak, javítják az utas-
tájékoztatási rendszert, illetve hidakat és alagutakat
építenek. Corina Creţu regionális politikáért felelős
uniós biztos elmondta, a projekt uniós társfinanszíro-
zásának mértéke 65 százalék. A transzeurópai köz-
lekedési hálózat (TEN-T) részének számító vonal
több szakaszának felújítását korábban más uniós
alapokból finanszírozták, a korszerűsítést az Európai
Beruházási Bank és az Európai Hálózatfinanszíro-
zási Eszköz is támogatta. (MTI) 

Már 35-re nőtt a halottak száma
A Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Or-
szágos Központ közleménye szerint már 35-re nőtt
az influenza miatt elhunytak száma. Az idézett forrás
szerint a legutóbb elhunyt három személy nem volt
beoltva influenza ellen, és egyéb betegségük is volt.
(Agerpres)

Bombariadó Bukarestben
Ismeretlen betelefonáló közölte hétfőn a 112-es sür-
gősségi segélyhívó számon, hogy robbanószerkeze-
tet helyeztek el a bukaresti táblabíróság épületében
– közölte a rendőrség. A hívás 12:20-kor érkezett. Az
épületet kiürítették, a nap folyamán tűzszerészek ku-
tatták át az igazságügyi palota helyiségeit. 
(Agerpres)

Lehűlés várható
A következő két héten a megszokottnál hidegebb,
csapadékos idő várható – derül ki az Országos Me-
teorológiai Igazgatóság február 19. – március 4. kö-
zötti időszakra kiadott előrejelzéséből. Erdélyben
február 19-e és 24-e között 2-4 fok lesz a nappali hő-
mérséklet, éjszakánként -7 Celsius-fokig süllyedhet
a hőmérő higanyszála. Február 27-éig fokozatosan
hűlni fog az idő, nappal legtöbb mínusz 5 fok lesz,
éjjel -12 fokos hidegre is számítani kell. Ezt követően
felmelegszik a levegő, március 4-ére a nappali hő-
mérséklet eléri a 2-3, az éjszakai pedig a -6 fokot. A
hideget kis mennyiségű csapadék kíséri, ez február
23-25-én lehet kiadósabb. A hegyvidékeken február
23. után éjszakánként akár -15 fok is lehet.
(Agerpres)
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azt állítják, hogy a párkapcsolatok mintegy 70 száza-
léka megy tönkre a gyermek miatt az első három évben.
Az okok között az intimitás hiányát említik, azt, hogy
egy gyerek sokba kerül, a nevelést illető véleménykü-
lönbségeket, a kialvatlanságot is felhozzák érvként, azt
mondják, jól gondolják meg a dolgot, akik egy gyerekkel
akarnák megmenteni a házasságukat.

A gyermekvállalás szerintük azért is igen ártalmas,
mert: az alvás és a lazítás olyan luxus, amelyről a kis-
gyermekes szülők álmodni sem mernek, az első két év
alatt több mint hat hónap alvást veszítenek. Pénzügyi
szempontból az NBC News szerint egy gyermek neve-
lése évi 13 ezer dollárba kerül, ami 17 év alatt 233 ezer
dollárra rúg. Tehát nem olcsó mulatság. De ennél ér-
dekesebb, hogy szerintük fennáll az emberiség eltűné-
sének a veszélye, aminek oka éppen a túlnépesedés és a
források kimerülése. Ugyanis 2025-re a Föld népessége
eléri a 9 milliárdot, az emberek élelem nélkül marad-
nak, ami háborúkhoz vezethet.

Akkor tehát kell gyerek vagy nem kell gyerek? Ha
kell, miért nem kell? Ha meg nem kell, mégis miért kell?
Tudjuk, hogy miközben Európa kiöregedik, és munkae-
rőhiánnyal küzd, a világ más részein túlnépesedés van.
Az illegális bevándorlás nem ideális megoldás. A japá-
nok például 70 évre akarják emelni a nyugdíjkorhatárt.
Biztosra mennek, mert addig a dolgozók nagy része
meghal, nem kell nyugdíjjal bíbelődni. 

Visszatérve a tudósokra: ha annak idején őket sem
vállalták volna, nem tudnának ilyen nyakatekert logi-
kájú „gólyariasztó” tanulmányokat végezni.

„Gólyariasztó”
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ2020 után csökkenhet az uniós mezőgazdasági támogatás
Két alappillér marad 

Lengyel optimizmus az EU-val folytatott 
jogállamisági vitát illetően

A kínai hatóságok azt követelik, hogy szabjanak ki súlyos
büntetést arra az amerikai férfira, aki letörte és ellopta egy
philadelphiai kiállításról egy 2000 éves kínai agyagkatona
hüvelykujját.

A BBC News hétfői beszámolója szerint a 4,5 millió dollár
értékű műkincset, amelyet a kínai állam adott kölcsön a phi-
ladelphiai Franklin Intézet kiállításához, a 24 éves Michael
Rohana rongálta meg. A férfi tavaly december 21-én egy ren-
dezvényen vett részt az intézetben. A parti alatt bement a le-
zárt kiállításra, és szelfit készített magáról az egyik terrakotta -
harcossal, majd letörte az agyagszobor bal kezének hüvelyk-
ujját és zsebre vágta.

A múzeum személyzete csak az ünnepek után, január 8-án
vette észre a rongálást és a lopást. Az FBI a Delaware állam-
beli otthonában megtalálta Rohanát, aki elismerte tettét, és
elmondta, hogy a lopott hüvelykujjat egy fiókban rejtette el.

A férfi ellen műkincslopás, műkincsrongálás és lopott mű-
kincs egyik államból a másikba szállítása miatt emeltek

vádat, de 15 ezer dollár óvadék fejében szabadlábra helyez-
ték.

Az ősi agyagkatonákat a kiállítás számára kölcsönző Sanh-
szi Kulturális Örökségi Központ igazgatója a kínai média je-
lentése szerint hétfőn „mélyen elítélte” a philadelphiai
múzeumot gondatlanságáért, és az amerikai hatóságoktól az
elkövető „súlyos megbüntetését” kérte.

Az igazgató hozzátette: a központ két szakértőt küld Phi-
ladelphiába, hogy felmérjék a kárt és helyreállítsák a szobrot
ez előkerült ujjal. Azt is leszögezte, hogy kártérítést fognak
követelni.

A philadelphiai múzeumban március 4-ig megtekinthető
10 agyagkatona a híres kínai agyaghadseregből származik,
amely mintegy 8000 életnagyságú agyagkatonából áll. Az
agyaghadsereget a Kr. e. 210-ben elhunyt kínai uralkodó,
Csin Si Huang-ti készíttette, hogy védelmezzék őt a túlvilá-
gon. A páratlan hadsereget 1974-ben kínai földművesek fe-
dezték fel Hszian tartományban. (MTI)

Szelfi és műkincsrongálás



Miután több mint másfél évig a fiók-
ban porosodott, másfél héttel ezelőtt
fogadta el a kormány a törvénymódo-
sító javaslatcsomagot, ami jelentős
előrelépést hoz a családon belüli erő-
szak áldozatainak a védelmében. Be-
vezeti a sürgősségi távoltartási
rendeletet, amit a rendőr a helyszínen
azonnal kiállíthat, illetve feljogosítja
a rend őreit arra, hogy eltávolítsák az
agresszort a lakásból, még akkor is,
ha az a saját tulajdona. A javasolt mó-
dosításokról Csép Éva Andrea parla-
menti képviselővel beszélgettünk, aki
tavaly júniusban nyújtott be a csalá-
don belüli erőszak visszaszorítása vé-
gett egy tervezetet, amelynek
tartalma nagyjából megegyezik a kor-
mánytervezetével. 

Csak tavaly húszezer eset
A családon belüli erőszak igen aggasztó

méreteket ölt, és az áldozatokat felkaroló
civil szervezetek folyamatosan hangoztatják,
hogy a hatóságok statisztikái messze nem
fedik a valóságot, ugyanis nagyon sok esetre
nem derül fény, az áldozatok vagy szégyellik,
vagy a fenyegetések hatására nem merik je-
lenteni, ha bajban vannak. Az Országos
Rendőr-felügyelőség adatai szerint 2016-ban
országos viszonylatban több mint 18 ezer
családon belüli erőszaknak minősülő esetet
jegyeztek, 2017-ben pedig már meghaladta a
20 ezret a rendőrség nyilvántartásában sze-
replő esetek száma. Az elkövetők 92 száza-
léka férfi volt. A statisztikák szerint tavaly
háromezer távolságtartási végzést állítottak ki,
és 1011 esetben fordult elő, hogy azt a bántal-
mazó megszegte. Sajnos a mindennapok ta-
pasztalata azt mutatja, hogy a távoltartási
végzés ellenére nagyon sok nőt továbbra is bán-
talmaznak, sőt az utóbbi néhány évben fény
derült arra, hogy volt, akit  megölt a férje,
élettársa. Csép Éva Andrea szerint annak is
betudható az esetek számának a növekedése,
hogy egyre több nő mer segítséget kérni. 

– A Moldovai Köztársaságban 2016 őszén
vezették be a sürgősségi távoltartási rendele-
tet. Tavaly nyáron Bukarestben, a téma apro-
póján megtartott kerekasztal-beszélgetésen,
amelyen az ottani illetékesek is jelen voltak,
elmondták, hogy ezt követően jelentősen
megnőtt náluk a bejelentett esetek száma. A
rendőrségnek az volt a fő célja, hogy bizton-
ságban tudják az áldozatokat, és ezáltal any-
nyira megnőtt a bizalom a rendőrség iránt,
hogy az áldozatok mertek hozzájuk fordulni
segítségért. És bár nőtt a bejelentett esetek
száma, csökkent a halálos áldozatok száma,
illetve jóval kevesebben szorultak hosszas
kórházi kezelésre a bántalmazás következté-
ben. Tehát nem kell megijedni, ha a törvény
életbe lépése után nálunk is jelentősen megnő
a bejelentett esetek száma – fogalmazott a
parlamenti képviselő, aki az RMDSZ Nőszer-
vezetének a NEEM kampánya keretében pró-
bálta felhívni a figyelmet a probléma
súlyosságára. 

Még az idén életbe léphet
Csép Éva Andrea hangsúlyozta: jelentős

előrelépés az ügyben, hogy végre „letörölték
a port” arról a törvénycsomagról, amelyet
másfél évvel ezelőtt, az isztambuli egyez-
mény ratifikálását követően dolgoztak ki az
érintett intézmények, valamint a területen te-
vékenykedő civil szervezetek bevonásával.
Mint mondta, számtalan civil szervezet van,
amelyek ezen a területen dolgoznak, és első-
sorban ők karolják fel az áldozatokat, annak
ellenére, hogy az önkormányzatok is létre-
hozhatnak védett házakat. 

– Sokan az anyagiakra hivatkozva nem
tesznek ennek eleget, ha vannak védett házak,
azokat zömében a civil szervezetek működ-
tetik, és jelenleg Romániában hat megyében
és két bukaresti körzetben egyáltalán nincs
védett ház. A Maros megyei tíz férőhelyes, a
helyszíne titkos, éppen azért, hogy a bántal-
mazottakat biztonságban tudják. A kormány-
programban szerepel, hogy országszerte húsz
védett házat szeretnének építeni, és nyolc
központot az áldozatoknak, ugyanennyit
pedig a bántalmazóknak. De amikor rákér-
deztem, hogy mikor kerülhet sor erre, az volt
a válasz, hogy európai forrásokat szeretnének
lehívni. Ezzel pedig az a probléma, hogy
amíg megtörténik, évek telnek el, és ezekben
az esetekben minden óra, minden perc 
számít. 

Ez a törvénycsomag, amit több mint egy
hete fogadtak el, azt jelenti, hogy a kormány
egy törvénykezdeményezést tesz a parlament
asztalára, az első ház, amely tárgyalni fogja,
az a szenátus, utána a képviselőház. Miután
elfogadja itt is a plénum, megy az államel-
nökhöz kihirdetésre. Hosszú a procedúra, de
abban bízom, hogy a miniszterelnök asszony
és a kormánypárt fogja kérni, hogy sürgőssé-

gileg tárgyalja a két ház, mert
amennyiben ez megtörténik, három
hónapra rövidül a folyamat, és re-
mélhetőleg legkésőbb a nyáron
életbe léphet a törvény – mutatott
rá.
Mellékes, hogy kinek a tervezete,
az áldozat védelme mindent felülír

Kérdésünkre, hogy miután más-
fél éven át a fiókban lapult, miért
éppen most került elő a javaslatcso-
mag, Csép Éva Andrea kifejtette,
úgy véli, az RMDSZ Nőszerveze-
tének a NEEM kampánya is hozzá-
járult ahhoz, hogy végre előkerült a
fiókból ez a törvénymódosító ja-
vaslatcsomag, és úgy tűnik, hogy
az új miniszterelnök nőként szintén
felkarolta az ügyet. Mindemellett
erős volt a nyomás civil részről,
ugyanakkor a januárban történt saj-
nálatos eset, amikor egy fővárosi
óvodában szúrta le feleségét egy
férfi, annak ellenére, hogy a nő ren-
delkezett távoltartási rendelettel,
ismét felborzolta a kedélyeket. 

A parlamenti képviselő által a
NEEM kampány keretében tavaly
júniusban iktatott törvénytervezet,
illetve a kormány javaslatcsomag-

jának a rendelkezései nagyjából megegyez-
nek. Csép Éva Andrea tervezete már a
szenátusban van, de valószínűnek tartja, hogy
a kormány csomagja megy majd át a parla-
menten, mert hát kormánykezdeményezésről
van szó , de elképzelhető, hogy – amennyiben
indokolt – az RMDSZ-es javaslatban sze-
replő jó kezdeményezésekkel kiegészítik
majd a benne foglaltakat. 

– Az áldozatok védelme az egyedüli szem-
pont és a legfontosabb, ezért indokolt, hogy
minél előbb törvényerejűvé emeljük ezeket a
rendelkezéseket, és biztonságban tudjuk az
áldozatokat. Pártok fölötti összefogásra van
szükség ebben az ügyben, hiszen függetlenül
attól, hogy mely párt kezdeményezése, ko-
moly társadalmi problémaként kell kezelni,
amit mielőbb meg kell oldani. Hetvenen írták
alá az én törvénykezdeményezésemet, ami
nagy szám, azt jelzi, hogy van akarat erre,
mindenki, akinek lánya, unokája, felesége
van, kell érezze a felelősséget. Ezért bízom
abban, hogy elég érettek vagyunk ahhoz,
hogy most ne politikai játszmák tárgya le-
gyen ez a törvénytervezet, hanem minél
előbb életbe tudjon lépni – nyilatkozta a kép-
viselő. 
Ne az áldozatnak kelljen menekülnie

A legjelentősebb hozadéka a törvénymó-
dosító javaslatcsomagnak, hogy a bántalma-
zás helyszínére érkező rendőr azonnal
kibocsáthatja a sürgősségi távoltartási rende-
letet. Bár 2012 óta létezik a távoltartási ren-
delet, az volt a gond, hogy hosszú időbe telt
a kiállítása, és sok bizonyítékot kellett fel-
hozni. Sok esetben pedig időközben megijedt
az áldozat és visszalépett. 

– A legveszélyesebb, hogy amikor a bán-
talmazó tudomást szerez arról, hogy feljelen-
tették, mert a távoltartási rendelet igénylése
valójában egy feljelentés, akkor általában ag-
resszívebbé válik, és ezek a helyzetek végze-
tes kimenetelűek lehetnek – mutatott rá a
képviselő. 

A törvénymódosító javaslatcsomagban
szereplő újdonság tehát, hogy a sürgősségi tá-
voltartási rendeletet a helyszínre érkező
rendőr állítja ki, és  azonnali hatállyal ér-
vénybe lép. Ez legtöbb öt napig lesz érvé-
nyes, és indokolt esetben meghosszabbítható
a végleges rendelet kiadásáig. Szintén újdon-
ság, hogy az új törvény előírásai feljogosíta-
nák a rend őreit, hogy vészhelyzetben akár
erőszakkal is, betörve az ajtót, bemenjenek a
lakásba, és eltávolítsák onnan az agresszort,
még akkor is, ha a lakás az ő tulajdona, vagy
a felek közös tulajdonát képezi. A tervezet
szerint lenne egy kockázatfelmérő kérdőív,
ahol meg volna szabva, hogy a bántalmazás
helyszínére kiszálló rendőr mire kell fi-
gyeljen, ugyanakkor kamerával rögzítheti
a beavatkozást, és fényképeket is készít-
hetne. Ha indokoltnak tartja, azonnal eltá-
volíthatja az agresszort a lakásból.
Amennyiben az agresszornak van ahová
mennie, be kell jelentse azt a helyszínt a rend-
őrségnek, ha viszont nincs, akkor elviszik egy
menedékhelyre. 

A parlamenti képviselő úgy véli, fontos
volt megoldást találni arra, hogy ne mindig
az áldozatnak kelljen menekülnie és rejtőz-
ködnie, hiszen dolgoznia kell, a gyerekeknek
pedig iskolába kell járniuk. A védett házak-
ban legtöbb hat hónapig maradhatnak, de
félő, hogy utána hogyan viselkedik majd
velük az agresszor, ezért elektronikus nyom-
követő karkötőt is szeretnének bevezetni,
amelyet mindkét félnek viselnie kell, és
amely jelzi a távolságot, azaz követhető,
hogy közeledik-e az áldozathoz az agresz-
szor. A nyomkövető karkötők bevezetése
évekkel ezelőtt is szóba került, viszont min-
dig az volt a kifogás, hogy nincs rá pénz.
Csép Andrea hangsúlyozta, a statisztikák
szerint tavaly Romániában háromezer távol-
tartási végzést adtak ki, ami azt jelenti, hogy
hatezer karkötőre lett volna szükség. Nem
lehet kifogás, hogy erre nincs pénzforrás – je-
lentette ki. 

Az RMDSZ-képviselő által tavaly benyúj-
tott tervezetben az is szerepelt, hogy a csalá-
don belüli erőszak kapcsán letett feljelentést
csak egy alkalommal lehessen visszavonni
úgy, hogy a büntetőjogi eljárás leálljon.
Amennyiben második alkalommal is jelentik
a bántalmazást, akkor ne álljon le az agresz-
szor ellen indult eljárás, még akkor sem, ha
az áldozat ismét visszavonja a feljelentést. Ez
a rendelkezés nem szerepel a kormány tör-
vénymódosító javaslatcsomagjában, ugyanis
ellentmond a büntető törvénykönyv előírása-
inak. A mindennapok tapasztalata azonban
sajnos arra utal, hogy a bántalmazott nők
nagy része a fenyegetések hatására vonja
vissza a feljelentését, és hiába forog továbbra
is az élete veszélyben, az eljárás azonnal
leáll. 

         

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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Törvénymódosítás a családon belüli erőszak megfékezésére
Jelentős előrelépés az áldozatok védelmében

Az Oktatási Szabad Szakszervezetek Szövet-
sége (FSLI) hétfőn bejelentette: szerdán 13–
15 és csütörtökön 10–14 óra között tüntet a
munkaügyi minisztérium előtt. A szakszerve-
zeti tömb a bérek miatt elégedetlen.

A döntést azt követően hozták meg, hogy az FSLI
több levelet is küldött az oktatási rendszer problémái kap-
csán a munkaügyi minisztériumnak, a pénzügyminiszté-
riumnak, az oktatási tárcának, illetve a kormánynak. 

„Felhívjuk a kormány figyelmét, hogy az oktatásban
dolgozók igen elégedetlenek, és a gondok megoldását
célzó társadalmi párbeszéd hiánya az egész országra ki-
terjedő tüntetéshullámot vonhat maga után” – áll az FSLI
hétfői, a Mediafaxnak is eljuttatott közleményében. 

Az FSLI kéri a kormányt, módosítsa a 2018/3-as
számú, bizonyos adóügyi változásokról szóló sürgős-
ségi kormányrendeletet, amellyel a szakszervezet sze-
rint több ezer betegszabadságon lévő tanügyi dolgozó
jelentős összegeket veszít a fizetéséből. 

„Az FSLI felkéri a kormányt, tárgyalja újra a
2017/153-as számú kerettörvényt, amellyel megállapí-
tásra került, hogy a legmagasabb és a legalacsonyabb

állami fizetés egymással 1/12 arányban áll. Az oktatói
személyzet az 1,67 és a 2,76 között van, a bértábla alsó
harmadában. Hozzátesszük, hogy a 2018. január elsejé-
től érvénybe lépett emelés még az infláció arányát sem
fedezi, aminek következtében az oktatói személyzet élet-
színvonala egyre alacsonyabb” – áll a közleményben. 

A szakszervezet szerint ugyanakkor a kerettörvény
sürgősségi módosítása diszkriminációt okozott mind a
közalkalmazottak, mind az oktatásban dolgozók között,
olyan helyzetek is előfordultak, amikor a szakképzetlen
oktató többet keres, mint az I. vagy II. fokozatú szak-
képzett pedagógus. Emellett a szakszervezeti tagok
kérik a munkaügyi tárcát, módosítsa a nyugdíjtörvényt
úgy, hogy a pedagógusok három évvel a standard nyug-
díjkorhatár betöltése előtt visszavonulhassanak. 

„Az idegi és pszichikai igénybevétel, illetve az egész-
ségügyi problémák, amelyek miatt kollégáink nem tud-
ják normális körülmények között végezni a
tevékenységüket az osztályteremben, megkövetelik az
ennek a szakmának megfelelő törvényi keret létrehozá-
sát” – zárja közleményét a tanügyi szakszervezet. 
(Mediafax)

A munkaügyi minisztérium előtt tüntetnek

Eugen Teodorovici pénz-
ügyminiszter az egységes
formanyomtatvánnyal kap-
csolatban azt nyilatkozta
hétfőn, hogy egy évben egy-
szer egy nyilatkozatot kell
benyújtani és egyszer kell fi-
zetni.

„Egy évben egyszer egy nyilat-
kozatot kell benyújtani és egyszer
kell fizetni. (…) Nagyon fontos
változás, hogy az adóalany attól a
pillanattól számít biztosítottnak,
hogy benyújtotta a nyomtatványt,
és nem attól, hogy befizette a já-
rulékot” – nyilatkozta a miniszter.

A tárcavezető azt mondta: mi-
előtt az új nyomtatvány megje-

lenne, több vitát szándékoznak
szervezni annak érdekében, hogy
ennek végső formája tiszta és vi-
lágos legyen.

A miniszter hozzátette: a
nyomtatványon külön helye lesz
annak a kétszázalékos összegnek,
amit az adófizető átirányíthat adó-
jából civil szervezetek támogatá-
sára. Rendelkezni lehet arról,
hogy egy adott civil szervezet
akár több éven keresztül is meg-
kaphassa adónk két százalékát –
részletezte a tárcavezető.

Eugen Teodorovici részt vett
hétfőn a romániai községek orszá-
gos egyesületének közgyűlésén.
(Agerpres) 

Egységes formanyomtatvány
Évente egyszer kell 

benyújtani

Menyhárt Borbála



Mottó:
„A mesék világa, melyet én bejártam, szí-

nekben pompázó világ…”
(Benedek Elek)

A megyei tanfelügyelőség idénre is
meghirdette a Nagyapó mesefája
mesemondó versenyt. A felmenő
rendszerű verseny részei az osztályi,
iskolai, körzeti és megyei szakaszok.
A február 17-én lebonyolított körzeti
szakaszok egyik helyszíne a maros-
vásárhelyi Alexandru Ioan Cuza Álta-
lános Iskola volt, ahol 15
tanintézmény képviseltette magát. A
verseny kiváló forgatókönyvének és
a helyiek vendégszeretetének kö-
szönhetően bizonyára kedves emlé-
kekkel tért haza a részt vevő 26
versenyző, valamint a kísérő pedagó-
gusok, szülők.

A vendégeket először Tóth Imola, az iskola
aligazgatója köszöntötte, majd néhány mon-
datban bemutatta a közelmúltban felújított,
újabb tantermekkel kibővített oktatási intéz-
ményt. Ezt követően a résztvevők megcso-
dálhatták az égig erő mesefát,
megismerkedhettek Babszem Jankóval és a
gonosz boszorkánnyal. Megtudták, hogy a
boszorka elvarázsolta a mesefát, hogy ne te-

remjen rajta több mese, ezért Jankó elhatá-
rozta, hogy elindul világgá, összegyűjteni a
meséket, hogy megtörje a varázslatot. A zö-
mében székely ruhába öltözött kis mesemon-
dók megígérték, hogy segíteni fognak a
mesehősnek, előadva a tarsolyukban hozott
mesét. 
Színvonalas verseny volt

Aztán megkezdődött a mesemaraton.
Hamar kiderült, hogy tehetséges tanulók ez-
úttal is szép számban jelentkeztek a ver-
senyre. A versenyzők, útravalóul, sorra
Jankó tarisznyájába tették a bejelentkezés-
kor kapott hamuba sült pogácsát, az elhang-
zott mesék címe pedig felkerült a mesefára.
A kis mesemondók elsősorban tréfás vagy
oktató jellegű, tanulságos népmesékkel ké-
szültek a vetélkedőre, de más típusú mesék
is akadtak szép számban. Az elhangzott nép-
mesékben talpraesett legényekkel, kapzsi
menyekkel, fösvény királyapákkal, csoda-
szép királykisasszonyokkal, elszánt király-
fikkal találkozhattunk, miközben együtt
izgultunk a küzdelmet vállaló hőssel, illetve
a mesélővel.

A szünetek ideje alatt Szabó Réka, a Maros
Művészegyüttes tagja játszott együtt a kis
versenyzőkkel, tanított éneket, táncot a gye-
rekeknek. Közben a szomszédos falatozóban

szendvics és kalács, valamint tea várta azo-
kat, akik megéheztek, megszomjaztak. 
Útra való tarisznyák

A kis versenyzők közül többen teljes mér-
tékben betartották a követelményeket, jól
gazdálkodtak a levegővel, hibátlan szövegis-
meretről, tiszta, helyes beszédről tettek tanú-
bizonyságot, mesemondásukat megfelelő
arcjáték kísérte, sikerült kapcsolatot teremte-
niük a hallgatókkal, nem lépték túl az előre
meghatározott mesélési időt.

A vetélkedő végére a mesefa mesékkel lett
tele, Jankó tarisznyája pedig hamuban sült
pogácsával. A mesefa alatt egy kincsesláda
jelent meg, benne batyukkal és egy üzenettel:
„Kedves gyerekek, kedves Jankó! Hálás va-
gyok azért, amit értem tettetek. Újra élek, újra
meséket teremhetek, s ezt mind-mind a ti
szorgalmatoknak köszönhetem.” Miután si-
került elzavarni a gonosz boszorkát, Jankó és
a mesélő kiosztották a kis útra való tarisznyá-
kat, arra kérve a versenyzőket, hogy járják be
a világot, és meséiket vigyék el a világ min-
den gyermekéhez.
Három tanuló jutott tovább

Az elhangzott meséket a bírálóbizottság el-
nöke, Sajgó Melinda magyartanár értékelte.
„Ahány történet, ahány mese itt elhangzott,
annyi megteremtett világ tárult ma elénk. A

mesék végén gyakran hallott Itt a vége, fuss
el véle! felszólítás üzenete, hogy kezdjünk
valamit ezekkel a történetekkel, próbáljuk
megérteni a mesék világát, próbáljunk meg-
küzdeni a külső és belső ellenségekkel, pró-
báljuk meg a gonoszt legyőzni, és ami a
legfontosabb: próbáljunk meg hősként élni.
Köszönöm Nektek, kedves mesemondók,
hogy ma ezt átélhettem, s úgy gondolom,
hogy nemcsak a meséknek voltak hősei,
hanem ti is hősök voltatok. Dicséret minden
mesemondónak, mesehallgatónak, felké-
szítő pedagógusnak” – fogalmazott a zsűri
elnöke. A 26 mesemondó közül három gyer-
mek dicséretben részesült, majd kihirdették
a győzteseket, akik jogot szereztek a mese-
mondó verseny megyei szakaszán való rész-
vételre. A továbbjutók: I. díj: Pataki Barbara
Szabina (Teleki Domokos Általános Iskola –
Gernyeszeg, felkészítő pedagógus: Szabó
Kinga), II. díj: Kodó Andrea Tímea (Al. Ioan
Cuza Általános Iskola – Marosvásárhely, fel-
készítő pedagógus: Tóth Imola Erzsébet), III.
díj: Rigmányi Írisz (Apafi Mihály Általános
Iskola – Nagyernye, felkészítő pedagógus:
Jenei Szenner Szende Emőke).

A részt vevő tanulók emléklapot és aján-
dékot kaptak, a felkészítő pedagógusokkal
együtt. A verseny megszervezésében és lebo-
nyolításában a marosvásárhelyi tanintézmény
minden tanítója kivette a részét. 

Ez év február 25-én és 26-án
ismét bemutatásra kerül A gyertya
könnye című produkció. A Sütő
András műveiből készült dramati-
kus összeállítást Kilyén Ilka és 
Ritziu Ilka Krisztina adja elő, az

esemény mindkét alkalommal 19
órakor kezdődik a Yorick Stúdió-
ban. A gyertya könnye című elő-
adás rendezője a színpadképért is
felelő Kincses Elemér, a jelmeze-
ket Bandi Kati tervezte. 

Amint azt az előadás
ismertetőjében olvas-
hatjuk, „Nem iroda-
lomtörténeti vitaindító,
nem politikai védőbe-
széd vagy vádirat,
nem iskolai jellegű
emlékműsor ez az
összeállítás. A társa-
dalommal perben álló,
gondolkodó ember ví-
vódásai, töprengései,
emlékei, kiszolgálta-
tottsága, az önmagáért
és másokért való fele-
lősségvállalás erős
késztetése, a hú-
sunkba szakító fájdal-
mas igazságok
kimondása ez a műsor.
Minden elhangzott szó
idézet Sütő András va-
lamelyik művéből.
Gyönyörűség volt a
Szavak Nagyfejedel-
mének írásait újraol-
vasni. A mesebeli örök

élet forrása lakozik bennünk”. (Ki-
lyén Ilka)

„Andrásfalva messze van? Az
lehet. De a képzeletbeli András-
falva itt van előttünk, benne élünk.
És Sütő András mártír élete is itt vi-
láglik előttünk. Kétségbeejtő igaz-
ságai ma időszerűbbek, mint
megírásuk idején. Mit szólna hoz-
zánk, ha élne? Nem tudhatjuk. De
művei szólnak, suttognak, üvölte-
nek, kezünkbe vetik magukat a
könyvespolcról. Drága András!
Andrásfalva messze van, de jobbik
felünk, térdig sárban, jogtiprásban
lépeget Andrásfalva felé. Feléd,
András.” (Kincses Elemér)

Az előadásra jegyet foglalni a
0756-332-608-as telefonszámon
lehet, a teljes jegy 25 lejbe kerül, a
nyugdíjas-/egyetemistajegy ára 15
lej. A szöveg válogatásában, össze-
állításában segítséget nyújtott
Lázok János, Markó Béla, Szász
László, Kovács Margit, Böjte
Lídia, Sinkó András és Bölöni Do-
mokos. Az előadás létrejöttét támo-
gatta az Ariel Ifjúsági és
Bábszínház, a Geiger Transilvania
Kft., a Nirvana Excom Kft., Orbán
József és Sántha Tibor – olvashat-
juk az összeállítás alkotóinak köz-
leményében. (Knb.

A gyertya könnye a Yorick Stúdióban
2018. február 20., kedd   __________________________________________KULTÚRA – OKTATÁS _______________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Másodikosok mesemaratonja 

Berekméri Edmond

Nincs mese! – Marosvásárhelyen 
még háromszor

A közkedvelt marosvásárhelyi Hahota színtársulat még három alka-
lommal viszi színre Nincs mese! című zenés szilveszteri kabaré-elő-
adását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében.
A nagy sikerű előadást február 25-én, március 10-én és 11-én tekintheti
meg a nagyérdemű este 7 órától. Fellépnek: Puskás Győző, Székely
M. Éva, Kelemen Barna, Gönczy Katalin, Cseke Péter, Gáll Ágnes és
Szőllősi P. Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente.
Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes (0746-540292) és a Kul-
túrpalota (0265-261-420) jegypénztárában kaphatók.

Szimfonikus hangverseny
Február 22-én, csütörtökön este 7 órakor szimfonikus hangversenyre
várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota nagytermébe. Vezé-
nyel: Fakhraddin Kerimov azerbajdzsáni karmester, klarinéton játszik
Bartha Géza németországi művész. Műsoron: M. Ippolitov-Ivanov-,
Muszorgszkij-, Mozart-, Csajkovszkij-művek. A hangversenyre a 18-as
számú bérletek érvényesek.

Haller József-emlékkiállítás
A Kós Károly Akadémia és a Romániai Képzőművészek Szövetsége
Maros Megyei Fiókja közös szervezésében kerül sor Haller József ma-
rosvásárhelyi képzőművész emlékkiállítására február 27-én, kedden
17 órakor, a Marosvásárhelyi Kultúrpalota Art Nouveau galériájában.
Az elismert művész múlt évben bekövetkezett halála óta ez az egyik
legátfogóbb, a művész teljes munkásságát bemutató reprezentatív
emlékkiállítás. Az emlékkiállításon köszöntőt mond Mana Bucur, a
Romániai Képzőművészek Szövetsége Maros Megyei Fiókjának el-
nöke és Nagy Miklós Kund művészeti író, a tárlatot Markó Béla költő
nyitja meg. Az eseményen verset mond Bogdán Zsolt, a Kolozsvári
Állami Magyar Színház színművésze, hegedűn játszik Székely Le-
vente és Fülöp Orsolya, zongorán kíséri Móriczi Miklós. A kiállítás
rendezője Szepessy László.



Tavaly tizenkilenc
utca aszfaltozását
fejezték be Dicső-
szentmártonban,
ennek ellenére még
nyolcvankét olyan
utca van a megyei
jogú várossá nyil-
vánított települé-
sen, amely sosem
látott aszfaltburko-
latot. Talán ez lehet
az egyik legna-
gyobb hiányosság,
ami a gödrökkel
tele utcákban lakó-
kat és elöljárókat
egyaránt bosszant-
hatja, ugyanakkor
anyagiak hiányá-
ban a helyzet or-
voslása egyelőre bizony-
talannak tűnik – vontuk le 
a következtetést Megheşan 
Sorin polgármesterrel beszél-
getve. 

Hárommillió lejes költségvetési
hiánnyal kezdik az évet – derült ki a
tanácsülést követően, a hiányt a
pénzügyi törvénykönyv módosításá-
val magyarázzák, amelynek nyomán
a települések kevesebb leosztott
pénzösszegből kénytelenek idén gaz-
dálkodni. A tavaly olyan városrésze-
ket, lakónegyedeket is fel kellett
újítsanak, ahol a víz- és csatornahá-
lózat, valamint az aszfaltburkolat hat-
van évvel ezelőtt volt leterítve,
köztük a Sólyom negyedben is, azóta
jelentősebb javítási munkálatokat
nem végeztek. Az elöljáró elégedet-
lenségét fejezte ki amiatt, hogy a vi-
déki települések jóval nagyobb
összegekre pályázhattak és nyertek
meg a fejlesztési minisztériumtól,
ami esetenként azért is érthetetlen,
mert vannak teljesen elnéptelenedő
falvak, ahol az üres utcákat aszfalt-
burkolat borítja, a municípiumi
jogú város mellékutcáiban pedig
2018-ban földúton jutnak otthona-
ikba a lakosok, felháborodásuk
pedig jogos. Arra a kérdésre, hogy
a bábahalmi bekötőút négy és fél
millió lejt meghaladó beruházását
nem lehetett volna-e a dicsői mel-
lékutcák aszfaltozására fordítani, a
polgármester kifejtette, hogy az öt-
százhatvan lakosú település – me-
lyet jó ideje Dicsőszentmártonhoz
csatoltak – bekötőútjának csak fele
van leaszfaltozva, a megyei úttal ösz-
szeköttetést biztosító két kilométeres
szakasz munkálatait azonban be kell
fejezni. 

Áprilisban megkezdik a 4.900
négyzetméter felületű új kulturális
központ – melyben háromszáz férő-
helyes moziterem, konferenciaterem
stb. lesz – építési munkálatait, azt kö-
vetően kerül sor a volt 1-es számú is-
kola sporttermének az építésére,
mindkettőt a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium finanszírozza. A vashíd
tervezési és kivitelezési projektje
közbeszerzési ellenőrzés alatt van, a
napipiac közbeszerzését azonban
újra meg kell hirdessék. Az egyetlen

ajánlattevő a piaci asztalokkal való
felszereltséget nem foglalta bele az
ajánlatába, annak ellenére, hogy a
feladatfüzetben ez is szerepelt.

A városhoz tartozó Borzáson átfo-
lyó patak terve és a korszerűsítés
még várat magára, az ígéretek sze-
rint idén talán elkészül a projekt. A
két évvel ezelőtt egy felhőszakadás
nyomán lezúduló árvíz elvonulása
után a Román Vizek ÖV. vállalta fel
az alárendeltségébe tartozó patak
mederszélesítési munkálatait. Be-
szélgetésünk során körvonalazódott
a környéken lakók felelőssége is,
ami a patakmeder tisztán tartását il-
leti, mert a két évvel ezelőtti, júniu-
sihoz hasonló felhőszakadások
bármikor előfordulhatnak, de a jelek
szerint olyan esetekben a kárnak
nincs gazdája. 
Az ANAF szerint a sport 
és a polgármesterség összeférhetetlen

Február 15-i sajtóközleményében
a polgármester részletesen válaszolt
az Adó- és Pénzügyi Hiavatal azon
jelentésére, amelyet a Feddhetetlen-
ségi Ügynökség honlapján jelentet-
tek meg. Az ANAF-jelentésben a
polgármesteri és a futballbírói mi-
nőség közötti összeférhetetlenséget
jelezték, mindenekelőtt azt, hogy
bírói minőségében a szakszövetség
részéről engedélyezett magánsze-
mélyként kapott juttatásokat. A pol-
gármester véleménye szerint a
sporttevékenység kategóriájába tar-
tozó bírói minőségét nem kellene az
összeférhetetlenséggel egybemosni.
2012-ben az országos labdarúgó-
szövetség döntése nyomán kellett
az időközönkénti sporttevékenysé-
gekre vállalkozást (PFA) nyitnia
annak érdekében, hogy az elszámo-
lás törvényes úton történjék. Az
utolsó összeget egy általa vezetett
mérkőzésért 2013-ban utalta át a
szövetség a számlájára, azt köve-
tően, hogy polgármesteri minőségé-
ben megerősítést kapott. A nevén
szereplő PFA-t 2015. január 27-én
töröltette. Egyébként személyes ér-
tesítést nem kapott, amint megérke-
zik, bíróságon megóvja az ellene
felhozott, szerinte alaptalan váda-
kat.

A Traian Gimnázium felújítását tervezik egy régiós
program keretében, amit a helyi tanács pályázott meg.
Az A épületet teljes felújítanák, a B épületet manzár-
dosítanák, a C épületben konyhát is kialakítanának,
ugyanakkor a sportpályát is korszerűsítenék. A meg-
valósíthatósági tanulmány elkészült, a pályázat folya-
matban van. Az általános iskolába közel kétszáz
magyar diák jár előkészítőtől nyolcadik osztályig.
Nagy részük a városban lakik, ugyanakkor a perem-
településekről is ingáznak, egyre többen íratják be
gyereküket a dicsői iskolába. A kilenc magyar osztály
közül egyik sem összevont, idén huszonöt nyolcadik
osztályos diák végez, ez a líceumi beiskolázás szem-
pontjából fontos, mivel tavaly csak tizenhat nyolca-
dikos végzett a magyar tagozaton, ami rányomta
bélyegét a középiskolai osztályokra, ugyanis az egyik
elméleti középiskolai magyar osztály megszűnt. 

Gagyi Zoltán január elsejétől tölti be az ideiglene-
sen megüresedett aligazgatói állást. A tankönyvekről
kérdezve megtudtuk, hogy akárcsak országosan, is-

kolájukban is visszatérő sláger a tankönyvhiány, ami
diák, szülő, pedagógus számára egyaránt nehézséget,
pluszköltséget és időveszteséget jelent. A legnagyobb
gond a harmadik osztályosoknál van, ahol csak ide-
gen nyelvet tanulhatnak tankönyvből, az V. osztályo-
soknak román, magyar és idegennyelv-tankönyvük
van, a negyedikesek a hét tankönyv helyett kettőt
kaptak, román nyelv és irodalom, valamint idegen-
nyelv-tankönyvet. 

Mind a mostani ötödikeseket, mind a 6., 7., 8. osz-
tályosokat – akik tizenvalahány éves programokat kö-
vetve ósdi tankönyvekből tanulnak –
áldozatgenerációnak nevezi a földrajz-történelem
szakos tanár. Ennek ellenére a kilenc magyar osz-
tályba járó 194 diák előkészítőstől nyolcadik osztá-
lyosig egyaránt részt vesz és szép eredményeket ér el
a körzeti, megyei és országos tantárgyversenyeken.
Az idei felmérések szerint ősszel huszonkét óvodás
érkezik az előkészítőbe, de a vidéki településekről ér-
kező apróságokkal is számolnak. 
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A betegek szolgálatában
Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Nyolcvankét utca 
aszfaltburkolatra vár

Felújítanák az iskola épületét

eldöntötték, hogy mire van 
leginkább szükség, elkészítet-
ték a feladatfüzetet, az echo-
gráf beszerzését pedig a
megyei tanács finanszírozta.
Ottjártunkkor dr. Oláh János
szülész-nőgyógyász szakor-
vos épp egy várandós kis-
mama magzati ultrahang-
vizsgálatát végezte. Elmondta:
Marosvásárhelyről ingázik,
elégedettnek mondta magát,
mivel minden lehetőség adott,
hogy szakszerű ellátásban ré-
szesítsék az általuk kezelt
nőket. Csak a veszélyeztetett
pácienseket – rákos daganat,
koraszülés – kell a megye-
székhelyre küldeniük. „Az
említett esetekben nem azért
nem láthatjuk el a beteget,
mert nincs mivel, hanem a
protokoll ezt írja elő” – fej-
tette ki a szakorvos. A kör-
nyékről érkező, szülés előtt
álló nők számára jó hír lehet
az új szülőasztal beszerzése
is, amellyel a szülészet felsze-
reltsége korszerűbbé és barátságo-
sabbá vált, ugyanakkor az
egészségügyi intézményt igénybe
vevő kismamák biztonságérzete is
növekvőben.

Az influenzajárvány kapcsán az
intézményvezető hangsúlyozta,
hogy egyelőre csak vírusos tüdő-
gyulladással kezelnek betegeket. A
február 9-étől foganatosított intéz-
kedés nyomán a látogatási időt
kedd, csütörtök és vasárnapra kor-
látozták, amit a menedzser legszí-
vesebben a továbbiakban is
alkalmazna, ez ugyancsak a bete-
gek érdekét szolgálná, hisz a kór-
házat nem „sétatérként” kellene
használni. Az intenzív terápián,
belgyógyászaton kezeltekhez,
akárcsak a szülészetre, csak egy lá-
togatót engednek be a naponta du.
3-5 óra közötti, valamint vasárnap
a 14 órakor kezdődő látogatási idő
alatt. 
Komputertomográf (CT), 
elhanyagolt osztályok felújítása

Tavaly egymillió lejes támoga-
tást kaptak a Romgaz vállalattól
egy CT megvásárlására. Ezt köve-
tően közbeszerzési eljárást írtak ki,
és a versenytárgyaláson nyertes
cégtől megvásárolták a berende-
zést, ami szeptemberben érkezett
meg. A sugárhatással járó tevé-
kenységeket felügyelő országos bi-
zottság (CNCAN) ellenőrei a
helyszínen elvégezték a szükséges
méréseket, ezt követően megadták

a berendezés működtetéséhez
szükséges engedélyt, így a megye-
székhelyre való utazástól mente-
sülhetnek a városi és környékbeli
betegek. Jelenleg egy radiológus
szakorvosnak van megfelelő képe-
sítése a CT kezelésére, további két
radiológust alkalmaznak azzal a
feltétellel, hogy megszerzik a szük-
séges képesítést, mert mindhárom
szakembernek kezelnie kell a CT-t
is. Amint a komputertomográf mű-
ködését ismertető Muntean Dani-
ela asszisztensnő kérdésünkre
elmondta, a gép december 12-
étől működik, azóta százötven
beteget vizsgáltak meg. Az eltelt
időszakban zömében koponya-,
de hasi és medencevizsgálatot is
végeztek. 

Az igazgató kifejtette: ötven-
hatvan éve egyáltalán semmit fel
nem újítottak a pszichiátrián, ez ta-
valy részben sikerült – sorolja
örömmel ezt a megvalósításukat is.
A női 2-es és 4-es részleg teljes
belső felújításával a kórtermek új
és tiszta arculatot kaptak, a fürdő-
szobákat felújították, olasz ado-
mányból új kórházi ágyakra
cserélték a több évtizedes rozoga
fekhelyeket. Idén az 1-es, 3-as fér-
firészleg és a neuropszichiátria fel-
újítását tervezik, ezt a megyei
tanács 900 ezer lejjel finanszí-
rozza. Régi vágyát is sikerült va-
lóra váltani, adományokból
felújították a harmincágyas gyer-
mekkórházat. A teljes belső felújí-

tás során új fűtésrendszert, kisá-
gyakat, fürdőkádakat, új padlósző-
nyeget kapott az apróságokat
kezelő egészségügyi intézmény.
Mindezek ismeretében talán nem
véletlen, hogy a dicsőszentmártoni
kórház betegei között a város kör-
zetéhez tartozó betegeken kívül
egyre többen érkeznek Medgyes-
ről, Balázsfalváról és Gyulafehér-
várról. A visszajelzések szerint az
ellátással, az orvosok szakértelmé-
vel, de a felszolgált ételek minősé-
gével és mennyiségével is
elégedettek.

Azok a régóta esedékes beruhá-
zások, amelyeket a rendszerváltás
után egymást váltó menedzserek
nem tartottak prioritásnak vagy
csupán halogatták, a Kis-Küküllő
menti kórház jelenlegi vezetőjé-
nek irányításával sorra megvaló-
sulnak. Számára a legfontosabb
a dicsői és a környező települé-
sek lakosainak minőségi egész-
ségügyi szolgáltatást nyújtani.
Külső szemlélőként ez a minőség
lassan a megyeszékhelyen élők
számára is kívánatossá válhat.
Arra a kérdésre, hogy a beruhá-
zások közül mit tart a legfon-
tosabbnak, ami kiemelten emlí-
tésre méltó, Megheşan Zsu-
zsanna gondolkodás nélkül
válaszolt: „Minden egyes meg-
valósítást egyaránt fontosnak tar-
tok. Ha egy fát elültetünk 
az udvaron, már az is örömmel
tölt el…”

(Folytatás az 1. oldalról)

Megheşan Zsuzsanna és Muntean Daniela asszisztensnő Fotó: Nagy Tibor



Szászkézd 
Szászkézden érdemes egy napot

eltölteni. Miután megtekintettük a
központban levő templom érdekes-
ségeit, érdemes felsétálni a falu fe-
lett jó állapotban megőrzött
parasztvárba is, ahonnan gyönyörű
kilátás nyílik a környékre, majd be
lehet térni az Adept alapítvány által
működtetett turisztikai irodába, ahol
a Károly herceg által támogatott
alapítvány jóvoltából a faluban lét-
rejött feldolgozóüzem helyi termé-
keit (befőttek, dzsemek, méz stb.) is
megkóstolhatjuk. Majd a várral
szemben levő dombra is felgya-
logolhatunk, a magasból szép 
képet készíthetünk a vár uralta tele-
pülésről. 

Szászkézd nevének második
része a magyar Keszi törzsnévből
való. A X. században székelyek lak-
tak itt, akikről már 1161-ben is em-
lítést tettek. A székelyeket a 13.
század elején a mai Kézdiszékre
költöztették, amely korábbi telepü-
lésükről kapta a nevét. Helyükre
szászok települnek. 1308–1310 kö-
zött Kizd néven írják az oklevelek.
1345-ben Kezd, Kyzdy, 1459-ben
Zaazkezd, 1460-ban Zazkizd for-
mában fordul elő. Az első templo-
mát bizonyító adat 1309-ből
ismeretes, amikor György kézdi
plébánost említik. Első említésétől
fogva szász dékánátus székhelye
volt, ez kiderül abból, hogy Bert-
hold kézdi dékán a Benedek erdé-
lyi püspök megválasztásának
körülményeit kivizsgáló perben
szerepelt. 1422-ben Péter Nicolaus
a plébános, akinek V. Márton pápa
teljes búcsút engedélyez. 1448-
ban a kézdi plébános név nélkül
szerepel. 1455-ben Bertalan pres-
biter, Georgius Zaz de Enyed a
kézdi plébánia javadalma mellett
más javadalmak elnyerését kéri a
pápától. 1439-ben Bolognában
tanul, 1448-ban Páduában. Ekkor
már gyulafehérvári kanonok. 1337

és 1440 között a település az ún.
Szászkézdszék székhelye is volt, ki-
rálybíróval. A 15. század közepén a
szék központját Kőhalomra helyez-
ték át. 1419-ben városként („civita-
tis nostrae Zaazkyzd”, később
oppidum) említik. Egy 1450-es do-
kumentumban a városi esküdtek ta-
nácsáról írnak. 1479-ben
szabadalomlevelet kapott a szász-
kézdi szűcsök céhe. 1467-ben Má-
tyás király itt adott ki egy oklevelet,
s ez is jelzi, hogy Szászkézd milyen
rangos település volt a középkor-
ban. 1488-ban 209 gazdát, nyolc
pásztort, hét szegényt, két malmot
és egy iskolamestert írtak össze.
1508-ban már létezett a vargák,

1535-től a kovácsok céhe. A 17.
század elejéről a kádárok és a faze-
kasok céhét is említik. 1570-ben is-
potálya (kórháza) is volt. 1577-ben
háromnapos országos vásár tartá-
sára kapott szabadalmat. 1663-ban
I. Apafi Mihály országgyűlést is tar-
tott a szászkézdi templomban. Se-
gesvárral egyenrangú település volt,
ezért évszázadokon keresztül ver-
sengett vele. A 15. század második
felétől Segesvárszékhez csatolják.
1673-ban a szászkézdiek fellázad-

tak Segesvár ellen, amiért a város
nem tartotta tiszteletben bíráskodási
és bíróválasztási jogukat. Delegáci-
ójukat, amely bejelentette, hogy
ezentúl saját magukat kívánják
igazgatni, a segesvári szenátus bör-
tönbe vetette. A konfliktus több évig
tartott, végül 1677 decemberében
katonaságot vezényeltek Szász-
kézdre, majd egy évvel később az

országgyűlés megerősítette azt,
hogy a település Segesvárszékhez
tartozik. 1876-ban Nagy-Küküllő
vármegyéhez csatolták. 1899 és
1913 között az egyik olyan erdélyi
község volt, ahonnan a lakosság a
legnagyobb arányban vándorolt ki
Amerikába – szászok és románok
egyaránt. 1883 óta a mai napig a
komlótermesztés központja. Szász
lakossága a kommunizmus alatt,
majd azt követően vándorolt ki Né-
metországba. 

A Szent István evangélikus
(erőd)templom 

Szász evangélikus temploma
1493 és 1525 között épült egy, az
1100–1120 között emelt római szé-
kesegyház romjaira. Az építkezés
idejéről több segélyről van adat:
1494-ben 50 forint, majd 1497-ben
újabb segélyt kapnak a szebeni ke-
rülettől és a kézdi széktől. 1492-ben

a templomépítés idejére a lakosok
felmentést kapnak a háborús terhek
alól. Egy másik oklevél 1493-ban
börtönt és vagyonelkobzást helyez
kilátásba azok ellen, akik kivonják
magukat az építkezés terhei, mun-
kálatai alól. 1503-ban Poldner Jo-
hann plébános kérésére felmentést
kapnak a katonaság alól, amiért vál-
lalják az erődítés munkáját. 
1507-ben a Szent Test Társulat ké-
résére búcsúengedélyt kap a temp-
lom. Ebből azt is megtudjuk, hogy
Szent István tiszteletére volt fel-
szentelve. 

Megépítésekor hajóját gótikus
bordázat díszítette, bordái tíz osz-
lopra futottak. Ezek gyámkövein
más-más faragás volt. Az oszlopok-
ból csak kettő maradt meg. A záró-
köveket címerpajzsok díszítették,
melyekből csak a szentély záródá-
sánál levők őrződtek meg. 

1521-ben és 1525-ben a szász-
kézdiek újra segélyt kapnak a sze-
beni kerülettől 15 és 16 forint
értékben. Ekkorra jutnak el a befe-
jezéshez, sőt ebben az időben már
az erődítési védemelet építése is el-
kezdődik, illetve az egész építkezés
szem előtt tartja a védelem biztosí-
tását. A védőfalakat a 19. században
lerombolták. A templom nagyterme
késő gótikus stílusú. A termet és a
karzatot 22 tartóoszlop övezi. Ba-
rokk oltára 1735-ből, szószéke és
szenteltvíztartója 1709-ből, míg or-
gonája 1788-ból való. Az épület
nagyarányú bővítése és átépítése
1840–1878 között zajlott. Ekkor a
szentély boltozatát egyszerű donga-
boltozattal váltották fel, a hajó új

gyámköveken új bordázott boltoza-
tot kapott. A templom és a torony
körüli védőfal meglétét részleges
régészeti ásatások igazolták. Az
ásatásokkor a templom udvarán
több csontvázat is találtak. Feltéte-
lezik, hogy valamely nagyobb jár-
ványban elpusztultakat hantoltak el
a templom köré, ahol a középkori
szokás szerint temető állt. Tornyát a
15. században bástyának építették,
később megerősítik, megemelték
két emelettel, és a falán lőréseket
képeztek ki, a két méter vastag falak
mögött pedig védőfolyosót alakítot-
tak ki. 1677-ben harangtoronnyá
alakították át. 1714-ben és 1791-ben
a tornyot pusztító tűzvész égette ki.
A toronysisak 1830-ban nyerte el
mai formáját. 1986-ban a földrengés
súlyosan megrongálta, ezért látszik
rajta a hosszanti repedés. A szentély
külső falán kivehető egy csonka fel-
irat: „Ihesus Vrist ? 1496?” 
A parasztvár

Az 536 m magasan álló, késő kö-
zépkorban épült szászkézdi paraszt-
vár romjaihoz a polgármesteri
hivatal gondoskodásának köszönhe-
tően ma már jól járható szerpentinút
vezet, amelyen mintegy 30 perc
alatt kényelmesen felérhetünk. A
várat a 15. század első éveiben
kezdték építeni. Először a falakat
csak három torony (Kaputorony, Is-
kolatorony és Fejedelemtorony)
őrizte, a 17. században ehhez még
kettőt (Paptorony, Lőportorony)
építettek. A Kaputornyot külső őr-
toronnyal és egy építménnyel erősí-
tették meg. Az Őrtonyot a
Kaputoronnyal összekötő falhoz
külső támpilléreket építettek. A
felső szinten gyilokjárót és lőrése-
ket is kiképeztek. A falak közti te-
rületet szűk járat kötötte össze az
elővárral. A torony aljában árkádí-
ves átjáró vezetett a vár belsejébe,
ezt függőlegesen felvonható fakapu
védte, fölötte szuroköntővel és lőré-
sekkel. A vár közepén téglalap
alakú, északkelet–délnyugat tájo-
lású épület maradványai találha-
tóak. A kutatások szerint  valamikor
a 17. században épülhetett. Úgy
vélik, hogy kápolna lehetett, de ez
nem bizonyított. Udvarán egy mély
kút van, ahonnan vízzel látták el a
vár védőit. Azt is állítják, hogy lé-
tezik egy alagút, amely a települést
összeköti a várral. Sem alaprajz,
sem dokumentum nem maradt fenn
róla, egyetlen korabeli írott forrás
említi, egy 1470-ben kelt oklevél,
melyben az erdélyi vajda meg-
hagyja, hogy háború esetén a szász-
kézdiek fele otthon maradhat a vár
védelmére. Ásatásokat 1999–2000-
ben végeztek. Az önkormányzatnak
szándékában áll konzerválni és tu-
risztikai forgalomba helyezni az
egykori várat. A parasztvár  kapubástyája

A falu fölötti vár

Szászkézd központja az evangélikus templommal Fotó: Maros Megyei Tanács

Szerkeszti: Vajda György

A szász örökség (2.) 
Folytatjuk barangolásunkat az egykori szász településeken.

Szászrégen után olyan falvakba látogatunk el, amelyek erődtemp-
lomaikról ismertek, és megcsodálhatjuk a szász közösség mentali-
tását is tükröző egykori lakóházakat és gazdasági épületeket,
várakat. 
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Jászapáti Petra a pontszerző hatodik
helyen végzett a rövidpályás gyorskor-
csolyázók 1500 méteres versenyében a
pjongcsangi téli olimpia szombati nap-
ján. Ezzel ő a második magyar pont-
szerző a dél-koreai játékokon, egy hete
Liu Shaolin Sándor ötödik lett ugyan-
ezen a távon. Azt megelőzően legutóbb
a 2006-os, torinói játékokon volt egyé-
niben magyar pontszerző, akkor 
Knoch Viktor ötödik, míg Huszár 
Erika éppen ebben a számban negyedik
lett.

A 19 éves magyar sportoló a világ
legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázó-
ival állt rajthoz a hétfős futamban, hogy
harcba induljon az ötkarikás érmekért.
A pjongcsangi bajnok olasz Arianna
Fontana és a holland Jorien ter Mors, a
világbajnok dél-koreai Csoj Min
Dzsong, vagy éppen az 500 méteren
bronzérmes kanadai Kim Boutin is esé-
lyes volt a végső sikerre, de a kínai Li
Csin-jüt, vagy a másik hazai gyorskorcsolyázót, Kim
Alangot sem lehetett leírni.

A magyar versenyző a négyes pozícióból rajtolt, és
a hatodik helyet foglalta el az első körökben, amikor
viszonylag lassú tempóban haladtak a versenyzők.
Tízzel a vége előtt fokozódott az iram, Jászapáti hete-
dikként „vonatozott”, nem kockáztatott semmit. Akkor
próbálkozott előrelépéssel, amikor az utolsó négy
körre öldöklővé vált a harc az élbolyban, a tempó
pedig a lehető legnagyobb volt. Jászapáti végül az ere-

jével teljesen elkészülő Fontanát utasította maga
mögé.

A győzelem Csoj Min Dzsongé lett, aki hat világ-
bajnoki címe után ért a csúcsra, ráadásul fölényesen,
mert az utolsó körben megnyugtató előnyt szerzett ma-
gának. Másodikként Li, harmadikként Boutin haladt át
a célvonalon.

„Minden futamra úgy mentem fel, hogy ez lesz az
utolsó, és arra gondoltam, hogy majd holnap ráérek pi-
henni” – mondta Jászapáti a döntő után. Hozzátette: az
elődöntőben nyolc körrel a vége előtt azt hitte, hogy –
a kimerültségtől – elhányja magát, „de az nagyon ciki
lett volna”. A végén aztán sikerült megelőznie a kínai
lányt és nagyon boldog volt, hogy meglesz a B döntő.
„Aztán szinte el se hittem, hogy a fináléban futhatok a
bukás miatt” – emelte ki. 

Hozzátette: a döntős szereplésre bónuszként tekin-
tett, illetve az egész felkészülése megkoronázását látta
benne.

Olimpiai pontszerző Jászapáti Petra

Swaney Elizabeth a 24 induló-
ból utolsóként zárt a síakrobaták fél-
cső selejtezőjében a pjongcsangi téli
olimpia hétfői napján, így nem jutott
a keddi fináléba. A kvalifikáció során
a pályán minden versenyző kétszer
csúszott le, majd mindenkinek a
jobb eredménye alapján a legjobb
12 került a döntőbe.

A legjobbak akár több mint két
méter magasra ugrottak fel a félcső
két végén, és különböző forgáso-
kat, szaltókat, trükköket mutattak
be a közönség hangos ovációja kö-
zepette. Az igen látványos kvalifi-
káció első körében viszont ketten
is estek: egy francia szabadstílusú

síző a kifejezetten dinamikus és
közönségszórakoztató menete
végén egy szaltót követően túlpör-
dült, így arccal érkezett a hóba, de
nem esett baja. Rajta kívül egy
japán versenyző bukott még.

Az amerikai születésű Swaney,
akinek édesanyja magyar, jószeri-
vel trükkök bemutatása nélkül tel-
jesítette a pályát, amelynek aljára
már annyira elfogyott a lendülete,
hogy a félcső tetejéig sem ért fel,
így az alul helyezkedő fotósoknak
képet sem sikerült készíteniük róla.
Ennek ellenére néhányan megtap-
solták Swaneyt, de ez inkább
olyannak tűnt, mint amikor a sífu-

tók férfi 15 kilométeres számában
az utolsó mexikói versenyző
zászlóval a kezében beért a célba.
A teljesítményére végül 30 pontot
kapott, amelynél csak a két elesett
rivális produkciója volt rosszabb.

A második körben is hasonló sí-
zést mutatott be a 33 éves Swaney
– aki előzőleg venezuelai szkeleto-
nosként próbált kijutni az olimpiára
–, annyi különbséggel, hogy az
utolsó elrugaszkodását követően
háttal csúszott a célba. Az öt bíró
közül négy 31, egy pedig 33 ponttal
jutalmazta, így 31,40 ponttal zárt.
Mivel az első körben elesett verseny-
zők másodjára javítottak, a francia
Anais Caradeux például a 12. helyen
még döntőbe is jutott, így Swaney
utolsó lett. Az utolsó előtti ellenfele
45 ponttal zárt.

„Kisebb részben elégedett va-
gyok, mert örülök, hogy itt lehetek
az olimpián, nagyobbrészt viszont
nem, mivel tudok ennél jobban is
síelni, ha nem vagyok ennyire ide-
ges. A célom az volt az indulással,
hogy inspiráljam a jövő nemzedé-
két ebben a sportágban, illetve sze-
retném, hogy Magyarországon is
népszerűbb legyen ez a sport” –
mondta a vegyeszónában Swaney,
aki néhány külföldi újságíró érdek-
lődését is felkeltette, minden bi-
zonnyal a Calgaryban szerepelt brit
síugrót, Michael Edwardsot vagy
ismertebb nevén Eddie, a Sast lát-
ták benne.
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Egyik előző lapszámunkban már
beszámoltunk arról, hogy a 22 éves
marosvásárhelyi Szőcs Bernadett
nemrégiben megnyerte az asztalite-
niszezők Európa Top 16-bajnoksá-
gát a svájci Montreux-ben, miután
a döntőben 4-1-re (12-10, 8-11, 11-
6, 11-5, 11-7) legyőzte a címvédő
holland-kínai Jie Lit (a negyeddön-
tőben a magyar Póta Georginát, az
elődöntőben pedig a svéd Matilda
Ekholmot verte 4-0-ra). Ezzel Ber-
ninek régi álma vált valóra: immár
képes a kínai riválisokat mintegy
„menetrendszerűen” nemcsak meg-
szorongatni, de le is győzni.

Szőcs Bernadett készségesen vá-
laszolt a Népújság néhány kérdé-
sére a montreux-i Európa Top 16
után, de még az elmúlt hét végi,
Horvátországban tartott Bajnokok
Ligája-mérkőzéssorozat előtt,
ahová klubcsapatával, a francia szu-
perligában szereplő Club Pongist
Lyssois Lille Metropollal volt hiva-
talos.

– Berni, gratulálok a Top 16-on
elért sikerhez! Milyen volt a torna?

– Köszönöm! Az európai Top 16
kontinensünk legnagyobb versenye,
amelyen Európa legjobbjai vesznek
részt, korábban Top 12 néven volt
ismert. Én a 8. kiemeltként, ugyan-
akkor a torna legfiatalabb verseny-
zőjeként vettem részt a viadalon, a
döntőben egy kínai származású,
hollandiai színekben versenyző já-
tékos ellen diadalmaskodtam, aki
ellen eddig még soha nem nyertem.
Ő első számú kiemeltként vett részt
a rendezvényen, ugyanakkor a világ
jelenlegi 10. női legjobbja az eddigi
eredményei alapján.

– Mi a sikered titka? Az utóbbi
hónapokban láthattuk, bombafor-
mában játszol.

– A felkészülésemnek köszönhe-
tem, hogy formában vagyok. Az
utóbbi évben a német Bundesliga 2-
ben szereplő Werder Bréma csapa-
tának fiúegyüttesében edzek
rendszeresen, ahol csapattársam
többek közt bátyám, Hunor, és egy-

kori besztercei csapattársam, Ovi-
diu Ionescu is. Az edzőnk nem más,
mint a volt besztercei edzőnk, Cris-
tian Tamaş (egyébiránt Besztercén
is a fiúk olimpiai csapatával edz-
tem). Amióta Brémában készülök,
javultak az eredményeim, hiszen
többek közt megvertem a világ 4.
kiemeltjét a szingapúri T2 Asia-Pa-
cific Table Tennis League verse-
nyen, és más világversenyeken is
jól teljesítettem – habár nem voltam
az első kiemeltek között –, és
Hunor segítségét is elfogadtam, ami
hasznos volt számomra. Amúgy
Brémából ingázok a francia
klubcsapatom mérkőzéseire. 

– Testvéredről, Hunorról kevés
dolgot tudunk. Milyen hírek vannak
róla?

– Huni két újabb évre írt alá az
észak-németországi Werder Bre-
men együttesével, amely a legjobb
négy közé jutott a Német Kupában,
a bajnokságban pedig a 2. helyen
áll. 

– Mikor jössz Marosvásárhelyre?
2017-ben kevés időt töltöttél itthon,
úgy tudjuk, egy hetet voltál itthon
decemberben és egyet nyáron.

– Mielőtt a február végi indiai vi-
lágversenyre indulnék, haza kell
mennem Vásárhelyre – útlevelet
újítani…

– Milyen világverseny lesz?
– Majdnem két hétig tart, ame-

lyet India több nagyobb városában
rendeznek, ahol részt vesz többek
közt Ázsia, Afrika, Ausztrália,
Észak- és Dél-Amerika női bajnoka
is. Én mint újdonsült Európa-baj-
nok – azaz Top 16-győztes – és Ro-
mánia együttesével is
Európa-bajnoki minőségemben ve-
szek részt. 

– Szüleid mindig támogattak
téged és Hunort, az edzők mellett ők
is hozzájárultak, hogy belőletek
bajnok legyen. Mit jelenthet szá-
mukra, hogy gyerekeik világhírűek? 

– Valóban, nagyon sokat köszön-
hetünk nekik! Gondoljuk, hogy
büszkék ránk, a belénk fektetett
energiát és főleg az anyagiakat a jó
eredményeinkkel igyekszünk meg-
hálálni.

Szőcs Bernadett Európa 
legjobb női asztaliteniszezője

Czimbalmos Ferenc Attila

Eredményjelző
Rövidpályás gyorskorcsolya, női 1500 méter,

olimpiai bajnok: Csoj Min Dzsong (Koreai Köz-
társaság) 2:24.948 perc

2. Li Csin-jü (Kína) 2:25.703
3. Kim Boutin (Kanada) 2:25.834
...6. Jászapáti Petra 2:26.138

Megütközést keltett 
a magyar versenyző produkciója

Jászapáti Petra (b2) a rövidpályás gyorskorcsolyaverseny női 1500 méteres táv döntő-
jében. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A magyar színekben induló Swaney Elizabeth Marian a női síakrobaták félcső versenyszá-
mának selejtezőjében a pjongcsangi téli olimpián a Phoenix Havas Parkban, február 19-
én. MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

A Top 12 korábbi romániai nyertesei
1971-ben rendezték meg először a Top 12-t. Nyertesei között van

az ugyancsak marosvásárhelyi Nemes Olga (1983, 1989), Emilia
Ciosu (1993) és Otilia Bădescu (1995). A szintén vásárhelyi illetőségű
Nemes 1983 februárjában alig 15 évesen nyerte meg az angliai Cle-
velandben a Top 12-t, a Top 16 elődjét. 

Röviden
* Két mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok

Ligája nyolcaddöntőjének első felvonása: a Bayern München
a Besiktast fogadja, míg a Chelsea az FC Barcelonával ját-
szik otthon, utóbbi mérkőzést a Pro TV élőben közvetíti 21.45
órai kezdettel.

* Az utolsó hosszabbításpercben szerzett góllal mentett
pontot a Bukaresti FCSB a Dinamo elleni összecsapáson, a
25. fordulóban rendezett mérkőzésen, vasárnap este.

A Dinamo 2-0-ra vezetett Ivan Pesic (20.) és Gabriel Torje
(57.) góljával, a FCSB csak a 84. percben talált be a félidőben

beállt Dennis Man révén. Filipe Teixeira a 90+3. percben
egyenlített, amikor az ellenfél védői hagyták átvenni a lab-
dát a büntetőterületen, és a lövésbe sem „álltak bele”. Az
eredmény: Dinamo – FCSB 2-2. Ugyancsak vasárnap ját-
szották: Temesvári Poli ACS – Jászvásári Politehnica CSM
1-2.

* Kapust vált a FCSB a Dinamo elleni, vasárnapi mérkő-
zést követően, miután a télen eladott Florin Niţă helyén mély-
vízbe vetett Andrei Vlad nem felelt meg a várakozásoknak. A
Dinamo elleni találkozón mindkét gólban vastagon benne
volt a portás, ezért a fővárosiak Cristian Bălgrădeant szer-
ződtetik, akit nemrégiben a második csapathoz száműzött

klubja, az 1. ligás Concordia Chiajna vezetősége, és jelenleg
Firenzében szabadságol. A FCSB 50 ezer eurót fizet a kapu-
védőért.

* Románia rögbiválogatottja 22-10-re kikapott Spanyol-
országtól Madridban, a Rugby Europe International Cham-
pionship 2. fordulójában. A vb-kvalificáiónak is beszámító
sorozatban Románia az utolsó helyet foglalja el a rangsorban,
5 ponttal, és immár csak elméleti esélye van, hogy részvételi
jogot szerezzen a 2019-es japán vb-re. A tabellát Grúzia ve-
zeti 10 ponttal, a 8 pontos spanyolok és a 6 pontos oroszok
előtt. Románia március 3-án Oroszországot fogadja Kolozs-
váron.

Fotó: Facebook
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Kis közösség a harcói magyarságé. Ma, amikor
arról szólnak az elméletek, hogy csak a nagyoknak
van jövőjük, mi mégis hiszünk a jövőben. Ellentét-
ben az óriási közösségekkel, nálunk mindenki is-
meri a másikat. És ebben rejlik az erőnk! Nem
nagy ez az erő, nem világrengető, de éppen elég
arra, hogy úgy tudjunk élni, hogy bizakodással te-
kintsünk a jövőbe.

Harcó élni akart és élni akar. Minden korból vannak
erre bizonyítékaink. Ezeréves templomunk van! –
mondhatjuk büszkén. Igaz, hogy ebben a kijelentés-
ben van némi felkerekítés, de mégis figyelemre méltó,
hogy valamikor az 1100-1200-as években épülhetett.
Akárhogy is számolunk, akik e völgynek ezen a ré-
szén laktak, 800 évvel ezelőtt is a távoli jövő számára
építettek. A templom közel egyméteres fala repedés
nélkül bírja az évszázadok megpróbáltatásait.

Nemcsak a távoli dicső múltban volt jellemző ránk
a megmaradás akarása, hanem az elmúlt száz év vi-
harai idején, és a jelenben is. A harcói református gyü-
lekezet építő gyülekezet. Amikor nem épített, akkor
javított, megőrizte azt, amit őseitől kapott. Jelen pil-
lanatban is építjük a jövőnket. Igaz, világviszonylat-
ban nem haladunk óriási lépésekkel, de igyekszünk
mindig előre tenni a lábunk, mert tudjuk, hogy amit
szilárdan megépítünk, az a jövőnk támaszának bizto-
sítéka lesz.

2016-ban egy sajnálatos félreértés miatt megtor-
pant a haladásunk, de a rövid tétovázás arra volt jó,
hogy kipihenjük magunkat, és újult erővel lendüljünk
a munkába. Váratlan gondnokcsere történt a gyüleke-
zetben. A falu felkért, hogy vállaljam el a gondnoki
feladatot. Tudtam, hogy nagy kihívások elé állok, ha
elfogadom a tisztséget. Az előttem járók egytől egyig
tevékenyek voltak. Példaértékű kitartásuk felbátorí-
tott, hogy merészen álljak a közösség élére. Láttam és

megértettem, hogy csak akkor tudom méltóan végezni
a feladatot, ha a példákból tanulva folytatom az elkez-
dett építő tevékenységeket.

Eltelt két év a hátam mögött. A múlt év végén visz-
szatekintettem az eltelt időszakra. Biztatást adtak az
apró sikerek. Ismétlem, csak a kívülállók számára je-
lentéktelenek, amiket sikerült véghezvinnem társaim
segítségével. Ezek a sikerek nekünk nagy elégtételt
jelentenek. Terveim között szerepelt az imaházunk
hibás cserepeinek kicserélése és ablakainak újrafes-
tése – sikerült. A terem belső festésre szorult – ezt is
megoldottuk. A kerítés javítását még az elődöm
kezdte el – most közel állunk a teljes befejezéshez. A
harangok villamosítása folyamatban van.

És mikor mindezekkel elkészülünk, akkor sem áll-
hatunk meg. Nagy álmunk az Árpád-kori templo-
munk teljes restaurálása. Ez már óriási kihívás: sok
pénz és utánajárás az ára. Reméljük, lesz elég erőnk
végigjátszani ezt a bonyolult folyamatot, és azt is re-
méljük, akadnak segítőtársak és támogatók!

A múlt hagyatékának megőrzése mellett tovább
szeretnénk folytatni az építkezést. A jelen követelmé-
nyeihez igazodva ravatalozó építését is fontolgatjuk.
Tudom, mennyi fáradozással jár egy ilyen munka, azt
is tudom, hogy lesznek, akik rosszallják majd ezt a ki-
adásokkal járó munkát, de nem torpanhatunk meg,
mert akkor az idő elszalad mellettünk.

Erőnk a múlt példája, reményünk a jövő. Így érde-
mes élni!

Keresztesi Csaba gondnok

Élni és előrelépni!

Igyekszünk minél jobban odafi-
gyelni és megőrizni hagyománya-
inkat, szokásainkat, amelyek
olyannyira beleolvadtak életünkbe,
hogy rítusokként ismétlődnek
évről évre. Valójában mindannyian
aktív tagjai és részesei vagyunk a
kultúrának, és mindez átöröklődés
során történik. A hagyományok
nem csak átöröklődés során kell el-
jussanak hozzánk, hanem minden
nemzedék újra meg újra birtokába
kell vegye ahhoz, hogy valóban to-
vább tudjanak élni. Fontos lenne
megértetni a fiatal generációval,
amelynek tagjai nincsenek ennek
tudatában, hogy a népi kultúra
nem egy elavult dolog, aminek fi-
ókban a helye, mert akinek nincs
múltja, hite, és nincsenek erkölcsi
értékei, jövője sem lesz. Legin-

kább az ünnepek alkalmával ápol-
hatjuk őseink hagyatékát, így nem
maradt el az idén sem a hagyomá-
nyos kosaras bál, amely már na-
gyon sok alkalommal került
megrendezésre. 

A gondos héderfáji szervező
csoport tagjai február 10-én immár
hagyományszerűen rendeztek ko-
saras bált a néhány éve felújított
helybeli kultúrotthonban, amely-
nek főszervezője Szakács Béla
polgármester volt. Az ünnepséget
a polgármester úr felkérésére jó-
magam nyitottam meg köszöntő
beszéddel, amelyet az ötletesen
díszített kosarak, majd a szokás-
hoz híven a legidősebb és legfia-
talabb pár díjazása követett, 
végül pedig sor került a tombolák
kisorsolására is. A rendezvényt ér-

dekes játékok tették még színe-
sebbé és szórakoztatóbbá, tehát
meglepetésekben sem volt hiány. A
nyerteseket különféle – a szerve-
zők által vásárolt – ajándékokkal
jutalmazták. 

A bálon hozzávetőleg 140-en
vettek részt, fiatalok és idősek
egyaránt, akik – a farsangi kosaras
bálokhoz híven – ettek-ittak, látha-
tóan jól mulattak. Az est folyamán
a fergetes hangulatról az Express
zenekar gondoskodott, amely a talp-
alávalót húzta. A táncra hívogató
zene mindenkit megmozgatott, a
tánctér szinte folyamatosan tele
volt táncos lábúakkal, akik hajnalig
ropták. Sokan az alábbi mondattal
távoztak: „Reméljük, jövőben sem
fog elmaradni a kosaras bál!”

Köszönet mindazoknak, akik
mindennapjaikból időt szántak
arra, hogy a 2018-ban is legyen ko-
saras bál, többek közt azért, hogy
felemeljük, illetve kiemeljük ön-
magunkat a rohanó világban mo-
noton hétköznapjainkból, és kis
időre félretegyük a mindennapok
küzdelmeit. 

Peti Renáta tanárnő,
Marosvásárhely

Kosaras bál Héderfáján

Ünnepelt 
a Magányosok Klubja 

Talán soha nem volt olyan idő-
szerű megemlékezni a betegek világ-
napjáról, mint ma, amikor ország- és
városszerte tombol az influenza. 

A Máltai Szeretetszolgálat ráérzett
arra, hogy a testi fájdalom átsugárzik
a lélekre is, és ilyenkor jólesik a vi-
gasztalás és a simogatás. Ezekkel a
gondolatokkal csatlakoztak munka-
társai II. János Pál pápa határozatá-
hoz, amely február 11-ét a betegek
világnapjává nyilvánította. A váro-
sunkban működő Máltai Szeretet-
szolgálat február 12-ére a Deus
Providebit Ház nagytermébe hívta
mindazokat, akik betegségükből fel-
épültek vagy éppen folyamatban van
a gyógyulásuk. A rendezvény szent-
misével kezdődött a Keresztelő Szent
János-templomban, ahol lelkileg fel-
készítették a híveket az isteni szeretet
mélységeinek a felismerésére. Ez a
gondolat hatotta át Palkó Ágoston
atya, a szentmise főcelebránsa homí-
liáját. A mise keretében kiszolgáltat-
ták a betegek szentségét azoknak,
akik ezt igényelték. A szentmise után
a máltaiak által bemutatott kis műsor
is a keresztyén lelkületet tükrözte.
Ágoston atya, aki a máltaiak lelki ve-
zetője is, ismertette a pápai határozat
előzményét és lényegét, majd konk-
rét példák felsorolásával hitelesítette
a lourdes-i események (a csodás
meggyógyulás) valódiságát. Az atya
vezetésével elénekeltük a betegek
imáját. És akkor az elcsendesedett
hangulatba berobbant a fiatal málta-
iak vidám műsora, éspedig Piroska
és a farkas modern változata, majd A
kamasz lázadása. Előadták: Baranka
Katalin, Kovács Dóra, Török Ágota,
Molnár Zsófi tanulók. Jókedvükkel,
ügyességükkel mosolyt csaltak az ar-
cunkra. De nem maradt el az idősebb
máltai tagok szereplése sem, az alka-
lomnak megfelelő verseket szavalt
Tövisi Éva tanárnő és Princz Mária.
Ugyancsak Princz Mária pár szóban
ismertette a torna fontosságát minden
korosztály számára, sőt néhány
könnyű gyakorlatot is bemutatott a
helyszínen. Felajánlotta, hogy a mál-
tai székházban szívesen látnak min-
den mozgás iránt érdeklődőt hétfői
napokon 10 órai kezdettel. Záró-
számként Unger Lilla, a Művészeti

Líceum 11. osztályos diákjának a he-
gedűjátéka kápráztatott el. A műsor-
számokat Szász Anikó magyar
szakos tanárnő konferálta. Az ünnep-
ség utáni agapét a Máltai Szeretet-
szolgálat és a helyi Caritas
biztosította. Másnap folytatódott a
betegekről való megemlékezés, a
máltai önkéntesek kis csoportja fel-
kereste a Tudor negyedbeli idősott-
hont. Már amikor beléptünk, éreztük,
hogy nem egy intézménybe, hanem
egy igazi otthonba érkeztünk. Barát-
ságos mosollyal fogadott az igazga-
tónő, a személyzet, és nagy tapssal a
társalgóban összegyűlt bentlakók. A
szépen megterített asztalokra a máltai
önkéntesek édességekkel megrakott
tálakat helyeztek. 

Tekintettel arra, hogy a jelenlévők
között magyarok és románok egya-
ránt voltak, műsorunkba román szá-
mokat is beiktattunk. Ágoston atya a
betegek imáját szakaszonként, fel-
váltva, magyar és román nyelven is
énekelte velünk együtt. Román ver-
set szavalt Princz Mária és Csatlós
Mária. A bemutatott tornagyakorla-
toknak itt is nagy sikere volt. Rövid
ottlétünk alkalmával úgy éreztük,
hogy házigazdáink a szívükbe zártak,
mert egymás után léptek a mikrofon-
hoz, és vidám kis versikékkel meg
tréfás mondókákkal viszonozták a lá-
togatásunkat. Tulit Viktória máltai
vezető egy máltai kendővel ajándé-
kozta meg az otthon igazgatónőjét,
annak jelképeként, hogy a máltai ön-
kéntesek és az otthon lakói között
szereteten alapuló őszinte barátság
jött létre. Az igazgatónő megkö-
szönte a látogatásunkat, és reményét
fejezte ki, hogy ez a barátság nem
csak az év egy napjára fog korláto-
zódni. Sajnos az otthonban fekvőbe-
tegek is voltak, a máltai önkéntesek
őket is meglátogatták betegágyuk
mellett, hogy ők is érezzék a gondos-
kodó szeretetet. Ez a gondoskodó
szeretet nyilvánult meg a betegek vi-
lágnapja minden mozzanatában, és
megerősített mindannyiunkat abban,
hogy a testi és lelki szenvedések nyo-
mában ott lépked mindig az isteni ke-
gyelem által irányított gyógyító
szeretet.

Radványi Hajnal

Február 13-án ünnepelte fennál-
lásának XXVII. évfordulóját a Ma-
gányosok Klubja. Minden
meghívott és klubtag kapott egy
emléklapot, amin a következő idé-
zet található: „Aki nem tudja, ön-
maga mit akar, tudjon legalább
annyit, hogy mit akarnak a többiek”
(Robert Musil). Kopacz Imola klub-
vezetőnk üdvözölte a meghívotta-
kat és a klubtagokat, majd felkérte
Nagy Lászlót, a Bolyai téri unitá-
rius templom lelkészét, hogy tarton
áhítatot. A lelkész a Bibliából idé-
zett, a szeretetről és az összetarto-
zásról beszélt. A szeretet soha el
nem fogy, és életünk folyamán bár-
milyen megpróbáltatásban Isten
mindvégig velünk van. Arra kérte
Istent, hogy áldja meg közösségün-
ket és nemzetünket, majd elmond-
tuk a miatyánkot. Klubvezetőnk
röviden megemlékezett az eltelt
évek fontosabb eseményeiről. Az
alapítvány szerepe nagyon sokrétű,
a meghívott előadók az élet minden
területéről érkeznek. Vallásos ünne-
peinket minden egyes alkalommal
rövid kulturális műsorral ünnepel-
jük, adventi előadásaink ismertek
Marosvásárhely temlomaiban. Ki-
rándulunk az ország minden ré-
szébe. A hagyományőrzés egyik
legfontosabb feladatunk, amihez
szorosan kapcsolódnak nemzeti ün-
nepeink. A gulyásfőző versenyeink-
nek olyan nagy híre van, hogy
néhány évre előre be vannak je-
gyezve a naptárba a különböző te-
lepülésekről érkező meghívások. 

Az ünnepi alkalmat a klubtagok
kulturális műsora tette színesebbé,

versek és kórusművek hangzottak
el, amiket klubvezetőnk állított
össze és tanított be.

Verssel örvendeztette meg az ün-
neplőket: Czerán Erzsébet, Cseh
Júlia, Biró Irénke, Gálfi
Margit,Varga Irén és Berei Árpád.
A műsor a Csángó miatyánk szív-
hez szoló soraival indult, majd fel-
csendültek a kórus szebbnél szebb
dalai és a végén a Csángó himnusz
verssorai, valamint a Boldogasz-
szony anyánk kezdetű dal csodála-
tos hangjai simogatták a lelkünket. 

Előadásunk nagy sikernek örven-
dett, vastapsot kaptunk. Külön kö-
szönet Veres Irén klubtagunknak,
aki a meghívók, emléklapok és ok-
levelek sokszorosításában vett
részt; az énekek sokszorosítását
Szabó Marika és Simó Emese vál-
lalta. Ezután az alapító tagok dísz-
okleveleket és kitüntetést vehettek
át. Klubvezetőnk felolvasta az ala-
pító tagok nevét: Gyepesi Rozália,
Némety Ibolya és Székely Árpád, a
hosszú évek folyamán a kilencven
alapító klubtagból ők hárman ma-
radtak. Ezután a veteránok kerültek
sorra, akik húsz évnél régebben tag-
jai a klubunknak. Ők is díszokleve-
let és kitüntetést kaptak.

Klubvezetőnk díszoklevelet adott
át támogatóinknak, majd az ünnep-
lőket szeretetvendégségre hívta. A
hosszú asztal roskadozott a szebb-
nél szebb tálaktól és a sok finom-
ságtól. Köszönjük klubvezetőnknek
a kitűnő szervezést és a sok-sok be-
fektetett munkát,valamint a klubta-
gok hathatos segítségét.

Czerán Erzsébet

A betegek világnapja a máltaiaknál

Szerkesztette: Menyhárt Borbála



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ szoba a Kövesdombon diák-
lánynak vagy nőnek. Tel. 0784-356-
617. (6935-I)

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. (sz.-I)

ELADÓ héjatlan tökmag, valamint
kukoricafejtő gép. Tel. 0747-480-255.
(6907)

ELADÓK takarmánybálák (szarvas-
kerep). Tel. 0744-707-934. (6830)

ELADÓK 10-15 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (sz.)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707-
713. (6764)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-538-578.
(6764)

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(6793)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0746-189-919.
(6930)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Székely Veronica
névre szóló autóbuszbérletemet.
Semmisnek nyilvánítom. (6938)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)

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

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

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (6721)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat
garanciával. Tel. 0722-846-011. (6823)

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

NYUGDÍJAS férfiakat keresek ügynöki
tevékenységre. Tel. 0744-843-857.
(19861)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatorna-
javítás. Nyugdíjasoknak 30% ked-
vezmény. Tel. 0721-156-971. (6855)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk: cse-
répforgatás, tetőjavítás, csatornajavítás.
Nyugdíjasoknak 30% kedvezmény. Tel.
0740-651-354. (6857)

VÁLLALUNK: tetőjavítást, festést,
szigetelést, giszkartonozást, padló- és
falicsempe-lerakást. Komolyságot
várunk el és ajánlunk. Tel. 0751-471-
965. (6940)

TAKARÍTÁST vállalok, heti 4 órát. Tel.
0726-371-662. (6960)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó szülőkre, KOLCSÁR 
ROZÁLIÁRA halálának 5. évfor-
dulóján és KOLCSÁR GYULÁRA
halálának 20. évfordulóján. Emlé-
küket őrzi fiuk, Tibi, menyük,
Emese, unokáik: Tibike és Pe-
tike. Emlékük legyen áldott, nyu-
galmuk csendes! (6813-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 20-án ANTAL SÁMUELRE
halálának 3. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (6899-I)

Fájó szívvel emlékezem február
20-án a székesi születésű KALI
ILONÁRA (Lenke) halálának 22.
évfordulóján. Akik ismerték, gon-
doljanak rá kegyelettel. Nyugodj
békében, drága jó édesanyám!
Fiad, Jóska. (6920)

Minden zord tél után jön egy
szép tavasz, de a mi szívünkben
örök tél marad. Utunk a temetőbe
vezet, hogy ott halkan beszélhes-
sünk veled, de fájó szívünk fele-
letet nem kap, mert a fekete föld
előlünk eltakar. 
Megtört szívvel emlékezünk 
SZÖVÉRFI KÁLMÁNRA halálá-
nak 11. évfordulóján. Szerettei.
(6946-)

Szomorú szívvel emlékezünk
február 20-án MÁTYÁS ANNÁRA
szül. Păcurar halálának harmadik
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (6929)

Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó gyermekre, testvérre és édes-
apára, BÖGÖZI CSABÁRA halá-
lának 23. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Bánatos szívű édesanyja,
testvére, Attila és lánya, Annamá-
ria. (6951)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel, de Isten akaratát el-
fogadva tudatjuk, hogy a szere-
tett édesanya, nagymama,
dédmama, testvér, 

VITUS KATALIN 
született Nyíri 

2018. február 19-én, életének 80.
esztendejében átadta lelkét Te-
remtőjének. 
2018. február 21-én 13 órakor a
marosvásárhelyi református te-
metőben kísérjük utolsó földi út-
jára.
Emlékét szeretettel őrizzük: gyer-
mekei és családjuk, unokái és
dédunokája. (6931-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, testvér,
rokon és jó szomszéd, a holtma-
rosi születésű 

özvegy SZÉKELY MARGIT 
életének 83. évében február 18-
án hosszú, de türelemmel viselt
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Temetése február 21-én
12 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 
Búcsúznak tőle: bánatos fia,
Imre, lányai, Jutka és Enikő csa-
ládjukkal együtt. (6949-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédi, rokon és jó
szomszéd, 

özv. FÜLÖP ÁGNES 
szül. Városi 

91 éves korában csendesen
megpihent. Virrasztása a nyárád-
karácsonyfalvi cinteremben lesz
2018. február 20-án du. 6 órakor,
temetése a nyárádkarácsonyfalvi
református temetőben 2018. feb-
ruár 21-én du. 2 órakor. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

Gyászoló szerettei. (6961-I)

Fájdalommal veszek búcsút sze-
retett 

ÁGNIS MAMÁTÓL. 
Dalma és a dédik. (6961-I)

„Ha emlegettek, köztetek leszek,
szeressétek egymást, ahogy én
szerettelek.” 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

id. NAGY KÁROLY 
a szeretett férj, édesapa és test-
vér, életének 72. évében, hosszú
betegség után visszaadta lelkét
Teremtőjének. Drága szerettünk-
től 2018. február 21-én 14 órakor
veszünk végső búcsút a sárom-
berki temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
(-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk sze-
retett barátunktól, osztálytár-
sunktól, JAKAB ÁRPÁDTÓL, az
erdőszentgyörgyi líceum 1966-
ban végzett öregdiákjai. Emléke
legyen áldott, nyugodalma
békés! Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak.
Temetése 2018. február 21-én
14 órától Gyulakután lesz,
református szertartás szerint.
(6937)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki Bárdosi Ilona tanító néninek
szeretett ÖCCSE elvesztése
miatt érzett mély fájdalmában.
Vigasztalódást kívánunk a
családnak. Isten nyugtassa
békében! A kirándulócsoport.
(6962-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak a szeretett
feleség, anya, nagymama,
BORSA MÁRIA elhunyta al-
kalmával. Anyatársa, Éva és
apatársa, Laci. (6942)

Őszinte részvétem, és vigasz-
talódást kívánok dr. Uifălean
Gabrielának ÉDESAPJA el-
hunyta alkalmából. Kollé-
ganője, Corina Tothpál a Maros
Megyei Közegészségügyi Igaz-
gatóságtól. (6941)

Együttérzésünket fejezzük ki
Dănăilă Katalinnak szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában, és egyben
őszinte részvétünket nyilvánítjuk
az egész családnak. Isten
nyugtassa! Dorina, Aurel és Raul
Sărmăşan. (6957-I)

Együttérzünk kolléganőnkkel,
Dănăilă Katalinnal ezekben a
nehéz napokban szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett mély fájdalmában. Őszinte
részvétünk a gyászoló
családnak. Isten nyugtassa! A
Marosvásárhelyi 12-es Napközi
Otthon munkaközössége. (6958-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

„Ha pedig meghaltunk
Krisztussal, hisszük, hogy vele
együtt élni is fogunk.”

(Róm. 6,8)
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága
testvérem, GÁBOS ERZSÉBET
szül. Puskás temetésén részt
vettek, bánatunkban osztoztak.
Testvére, Mancika és családja.
(6933)

„Én világossággal jöttem a
világba, hogy aki hisz énbennem,
ne maradjon sötétségben.”

(Jn. 12)
Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága szerettünk,
GÁBOS ERZSÉBET szül. Puskás
eltávozásakor gyászunkban
osztoztak. Dalma és családja.
(6934)

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
INCZE MIHÁLY temetésén részt
vettek, fájdalmunkban osztoztak
és sírjára virágot helyeztek. A
gyászoló család. (6948)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Áldott maradjon a hely, a perc, amelyet
megosztottunk e rendíthetetlen, önzet-
len szeretettel és segítőkészséggel
felvértezett személyiséggel. 
Megtört szívvel, bánatos lélekkel
tudatjuk, hogy a szeretett és tisztelt 

DĂNĂILĂ ERZSÉBET 
született Lakatos (Bözsi) 

volt szovátai lakos, az IIB volt titkárnője, 
csendesen megpihent 2018. február 17-
én, 89 éves korában. Drága halottunk
földi maradványait 2018. február 21-én,
szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi
katolikus temető alsó kápolnájából, református szertartás szerint.
Reméljük, megtalálja kiérdemelt szerepét a fény útján, és őrködik
fölöttünk. 

Gyászoló szerettei. (6965-I)

A MAURER IMOBILIARE KFT.
meghívja az érdekelteket, a „Lakónegyed építése 
Marosvásárhelyen a Băneasa utca 2. szám alatt – 

övezeti városrendezési terv” 
nyilvános közvitájára.

A tárgyalás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 45-ös termében
lesz 2018. március 6-án 14 órakor.  A dokumentáció megtekinthető a
polgármesteri hivatalban február 19-től március 6-ig 8-12 óra között. 
A lakosság megjegyzéseit, észrevételeit a hivatal székhelyén

március 6-ig nyújthatja be. (19866)
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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.)
POSTÁSOKAT alkalmazunk. Érdeklődni a  0725-902-396-os telefonszámon, naponta 8-16 óra között.
(sz.-I) 
POSTÁST alkalmazunk Szentiványra és Kebelébe. Érdeklődni a 0265/213-648-as telefonszámon. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek
magas szintű kiszolgálása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és román nyelvű kom-
munikáció, varrónői készség. Fényképes önéletrajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy
hívj minket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.-I)
AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0740-801-365. (6715-I)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓ RAKTÁROST alkalmaz vonzó fizetéssel. Tel. 0744-707-550.
(19810-I)
KÉSZRUHAGYÁR MUNKÁSNŐKET alkalmaz lineáris varrógépekhez. Nagyon jó munkafeltételeket,
ösztönző fizetést és étkezési jegyeket ajánlunk. Tel. 0769-670-858. (19856)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR sürgősen alkalmaz TARGONCAKEZELŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk.
Tel. 0724-989-092, 0720-071-432. (19851)
TÁPGYÁRTÁSSAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG munka-
társakat keres: RAKODÓMUNKÁST, ELÁRUSÍTÓT és RAKTÁROST. Tel. 0725-578-030. (sz.-I)
SZESZES ITALT FORGALMAZÓ CÉG RAKTÁROST keres marosvásárhelyi munkapontra. Érdeklődni
a 0755-030-896, 0753-091-673-as telefonszámon. (19865-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK C, E kategóriás SOFŐRÖKET attesztáttal belföldi szállításra, billenős félpótkocsikra.
Tel. 0744-572-812. (6963-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A KIS-KÜKÜLLŐ MENTI SZŐLÉSZETI TÁRSULÁS 
és BORLOVAGREND

2018. február 28. és március 3. között
tartja a XXII. nemzetközi borversenyt.
Helyszín: Balavásár, Romantik vendéglő.

Program: 
– február 28-án 10-16 óra között: borminták begyűjtése
– március 1-jén: a borok besorolása
– március 2-án: a borok bírálata
– március 3-án: a borok értékelése, díjazása és közös ebéd 10.30 órától.

Egy borminta három 0,7 l-es palack bor. A palackokat felcímkézve kell beküldeni, a címkén fel kell tüntetni
a jeligét, a bor fajtáját és az évjáratot. Egy minta benevezési díja 15 lej.

Az ebédjegyeket a vendéglő recepcióján lehet kifizetni,  65 lej. Zenél a csávási zenekar.
Bővebb információ a 0722-148-210-es és a 0723-227-369-es telefonszámon kapható.

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda 
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám, 
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény
A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az alábbi
eladósodott cégek javait:
– MARK EDY PAN KFT. – adószám 32023592, Magyaró 98. szám, Maros megye, végrehajtói dossziészám: xx 
– RAI TRANS JUNIOR KFT., adószám 27088161, Marosoroszfalu 11. szám, Maros megye, végrehajtói dossziészám RM 61
– CHAMPION AP KFT., adószám 1236370, Szászrégen, Pandúrok utca 23., Maros megye, végrehajtói dossziészám C 25
Az árverés 2018. március 12-én 11 órától lesz a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti
székhelyén az xx, RM 61 és C 25 számú végrehajtói dossziék alapján. 
A MARK EDY PAN KFT. eladásra szánt ingósága:
– Matador kenyérsütő fás kemence öt tűzhellyel, kikiáltási ár 6.930 lej. 
A RAI TRANS JUNIOR KFT. eladásra szánt ingósága:
– 2004-es gyártású BMW 346X/ED71 330XD személygépkocsi, rendszáma MS-11-SWT, kikiáltási ár 7.800 lej
A CHAMPION AP KFT. eladásra szánt ingatlana:
– 2047 négyzetméteres kültelek – szántóföld –, telekkönyvszáma 50332, kikiáltási ár 13.703 lej. 
A kikiáltási ár a felbecsült ár 50%-a (III. árverés), héa nélkül. A javak nincsenek megterhelve. 
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés
napja előtt. 
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és legkésőbb egy nappal az
árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni,
adószám 4322637; az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által
kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai
magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem
közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen. 
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior utca 33. szám alatt vagy a 0265-512-592-es
telefonszámon. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2018. február 20. 

Zogorean Florin hivatalvezető
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A Népújság   

hirdetési irodájában

felveszünk  

APRÓ-
HIRDETÉST 

a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 

HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi

HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 

NYUGATI  JELENBE.


