
Több száz fehér köpenyes hallgató szolidarizált a tárgyalókkal 
A magyar tagozat sorsáról tanácskoztak 

Hétvége

Változatos és mozgalmas, kellemesnek nem igazán mondható
hétvége van mögöttünk. Nagy dolgok történtek az országban, a vi-
lágban, de nálunk, Marosvásárhelyen is. Óriási, jogos felháboro-
dást váltott ki a hír, hogy az orvosi és gyógyszerészeti egyetem
szenátusa még áprilisban arról döntött, hogy a vizsgák tesztkér-
déseinek azonosoknak kell lenniük mind román, mind magyar,
mind angol nyelven.

Ezt a szabályzatot januárban, két héttel a vizsgaidőszak előtt
hozták nyilvánosságra, ami arra kötelezi a magyar oktatókat, hogy
a román kollégáik által megfogalmazott tesztkérdéseket fordítsák
le, és azok alapján történjen a számonkérés. Emellett kötelezi a
közös bibliográfiát, ami azt jelenti, hogy a magyar nyelvű szak-
könyvekből a továbbiakban nem lehet tanítani. Ennek nyomán
pedig, ahol nem a közös tételek szerint vizsgáztattak, nem fogadták
el. 

A másik, a magyarság számára fontos esemény az RMDSZ mi-
niparlamentjének marosvásárhelyi ülése volt, amelyen megerősí-
tették: a magyar emberek érdeke, hogy Európa megerősödjék, és
ezáltal Erdély tovább fejlődjék. Az is kiderült, hogy szövetségkötés
nélkül az RMDSZ elszigetelődne a belpolitikában, enélkül kisebb-
ségiként lehetetlen az érdekérvényesítés.

A törvényes előírások figyelmen kívül hagyásával január 14-
én végleges formában megjelentetett „műveleti eljárásmód”
a vizsgák egységes írott tesztek alapján való lebonyolítására
jogos felháborodást váltott ki a magyar mellett az MOGYTTE
román és angol nyelven tanuló hallgatóinak körében is, ami
a január 25-i tüntetéshez vezetett. A január 15-én tartott
szenátusi ülésen pedig két diszkriminatív döntés született. A
szenátus, amely az érvényben levő oktatási törvény előírása
ellenére korábban nem szavazta meg az önálló magyar kar
megalakítását, január 15-én egy önálló angol kar létrehozá-
sáról döntött. A szóban forgó ülésen egyetértettek azzal is,
hogy az egyetem G. E. Palade román kutató nevét vegye fel. 

A történtek után január 28-án került sor a régen kezdeményezett meg-
beszélésre az egyetem rektorával. Miközben a magyar tagozat több száz
fehér köpenyes diákja és tanáraik a törvénytelenségek elleni tiltakozásuk
és a tárgyaláson részt vevő oktatókkal való szolidaritásuk jeléül ellepték
az egyetem lépcsőházát és folyosóit, a megbeszélést a megyei tanács
székhelyén tartották meg.

A tárgyaláson prof. dr. Szabó Béla, a magyar oktatók csoportjának ve-
zetője, dr. doc. Nagy Előd rektorhelyettes, prof. dr. Szilágyi Tibor, prof.
dr. Benedek Imre, az általános orvosi kar, prof. dr. Sipos Emese, a gyógy-
szerészeti, dr. doc. Mártha Krisztina, a fogorvosi kar képviselője és Mar-
ton László, a magyar diákszövetség elnöke, továbbá Novák Csaba Zoltán
képviselő és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke vett részt. A megbe-
szélés lapzártakor még zajlott. 

Kisgyermekes 
családoknak 
támasz
Jelenleg az önkénteseket toborozzák,
ingyenes felkészítő tanfolyamra vár-
nak olyan Maros megyében élő szülő-
ket, nagyszülőket, akik vállalnák, hogy
heti egy-két alkalommal baráti, gya-
korlati-lelki segítséget nyújtanak kis-
gyerekes családoknak.
____________2.
Még nincsenek 
új bérletek
Nem kerül a marosvásárhelyi tanács
csütörtöki ülésének napirendjére az in-
gyenes tömegszállításról szóló határo-
zattervezet. Az RMDSZ-
frakció vezetője, dr. Magyary Előd
szerint februárban várható döntés ez
ügyben, amely jó ideje felkapott téma
a közösségi médiában. 
____________4.
Hiánypótló kötet
Erdély múltjáról
Kivételes jelentőségű, gyönyörű kivite-
lezésű kötet jelent meg nemrégiben.
Szalai Béla Iconographia locorum
Transsylvaniae című könyve már kö-
tése méreteinek okán is rendhagyó,
ám ezen kiadvány esetében a belbecs
a külcsínnél is értékesebb: a valóban
hiánypótló jellegű kötet eleddig a
nagyközönség által nem látott, nem is-
mert képeket és adatokat tesz ismét
közös kultúrkincsünk részévé. 
____________5.
Ha feszt hó, 
akkor Hófeszt
Érdekes ötlettel rukkolt elő Szovátán
az országos turisztikai információs és
népszerűsítő központ helyi irodája,
ami egyrészt unaloműző, másrészt új
programpontot hozhat a helyi téli turiz-
mus terén. 
____________10.(Folytatás a 4. oldalon)
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Erdély több városában, Maros-
vásárhelyen is kiépülőben van a
Magyarországon több mint más-
fél évtizede sikeresen működő
Otthon segítünk szolgálat. Je-
lenleg az önkénteseket toboroz-
zák, ingyenes felkészítő
tanfolyamra várnak olyan Maros
megyében élő szülőket, nagy-
szülőket, akik vállalnák, hogy
heti egy-két alkalommal baráti,
gyakorlati-lelki segítséget nyúj-
tanak kisgyerekes családoknak. 

Szülők segítenek szülőknek – egy
mondatban talán így lehetne összefog-
lalni az Otthon segítünk szolgálat te-
vékenységét, amelynek keretében
képzett, felkészített önkéntesek ingye-
nesen, hetente felkeresik azokat a kis-
gyerekes családokat, ahol igénylik ezt,
és baráti támaszt vagy gyakorlati segít-
séget nyújtanak számukra. Ha az édes-
anya egyszerűen csak beszélgetni
szeretne, akkor az önkéntes beszélget
vele, esetleg besegít a takarításba,
vagy segít két-három gyermekkel le-
menni sétálni az emeleten lakónak.
Kisgyerekes és főként többgyermekes
anyukák gyakran érzik úgy, hogy ösz-
szecsapnak fejük fölött a hullámok.
Manapság már nem él együtt több ge-
neráció, így sok édesanya egyedül
marad a gyerek körüli és a háztartási
teendőkkel, ugyanis a férj napközben
dolgozik, nagyszülők pedig nincsenek,
vagy éppen dolgoznak, esetleg távol
élnek. 

A Marosvásárhelyért és környékéért
felelős önkénteskoordinátor, Szövérffi
Melinda lapunk érdeklődésére el-
mondta, az önkéntes segítők olyan csa-
ládoknak kínálják fel a segítségüket
hetente egyszer-kétszer, ahol legalább
egy iskoláskorúnál kisebb gyermeket
nevelnek. A cél megerősíteni a csalá-
dokat, az önkéntesek abban segítenek,
amire a család kéri őket, de nem he-
lyettük, hanem mindent velük együtt
csinálnak.

Anyaországi mintára most Erdély
több városában (Marosvásárhelyen,
Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön és
Nagyváradon) is folyamatban van a
segítőhálózat kiépítése, az erdélyi ön-
kéntes koordinátorokat már kiképezték

Magyarországon. Jelenleg önkéntese-
ket toboroznak, akik majd február fo-
lyamán negyvenórás, ingyenes
képzésen vesznek részt. Fontos felté-
tel, hogy önkéntes segítők csak szülők
és nagyszülők lehetnek, akik maguk is
megtapasztalták a gyermeknevelés ne-
hézségeit. 

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni,
hogy a segítség baráti, az önkéntes
nem házvezetőnői, nem bébiszitteri te-
endőket lát el, és elsősorban olyan kis-
gyerekes családok támogatása a cél,
akiknek nincs a közelében nagymama,
közeli rokon, akire számíthatnának a
mindennapokban. Szövérffi Melinda
rámutatott, egyrészt kitolódott a nyug-
díjkorhatár, másrészt sok nagyszülő
nyugdíjba vonulás után is vállal mun-
kát, mert szükség van a pénzre, és nem
tudnak ott lenni a fiatalok mellett, tá-
maszt nyújtani, ahogy azok elvárnák.
A fiatal anyukáknak nagyon nehéz, ha
reggeltől estig egyedül vannak a kis-
gyerekkel, esetleg, első gyereknél,
nem is igazán tudnak mit kezdeni adott
helyzetekben, ezért sok esetben már az
is nagy segítség, ha valaki ott van mel-
lettük pár órára, akihez hozzászólhat-
nak, akitől tanácsot kérhetnek, amíg
apuka dolgozik. Ugyanakkor előfor-
dul, hogy két-három kisgyerek mellett
például el kell menni fogászatra, or-
vosi vizsgálatra. Ilyenkor kérhetik az
önkéntes segítségét, az pedig elkíséri

őket, miközben figyel a gyerekekre.
Viszont nem marad otthon a gyerekek-
kel, amíg az édesanya távol van. De
olyankor is lehet az önkéntesre számí-
tani, ha például görcsös a kisgyerek,
az anyukának pedig emiatt hetek óta
nem volt egy nyugodt éjszakája, és
egyszerűen ki szeretné aludni magát,
vagy nyugodtan zuhanyozni egyet.
Kérheti az önkéntest, hogy azalatt vi-
gyázzon a gyerekre – sorolt fel néhány
konkrét helyzetet az önkénteskoordi-
nátor. 

Érdeklődésünkre, hogy vannak-e
már jelentkezők, akik vállalták, hogy
besegítenek a kisgyerekes családok-
nak, Szövérffi Melinda elmondta, a
közösségi oldalon tettek közzé felhí-
vást, az egyházaknál szórólapokon ke-
resztül is próbálkoztak a toborzással,
és eddig 7-8 önkéntes jelentkezett a
marosvásárhelyi csapatba. Bár első
körben főként nyugdíjasokra számítot-
tak, ugyanis nekik a több a szabadide-
jük, eddig többnyire 40-50 év körüli
értelmiségiek jelezték, hogy segítené-
nek. Vannak közöttük pedagógusok,
akiknek már egyetemista gyerekeik
vannak, és vállalnák, hogy könnyebbé
teszik kisgyerekes családok minden-
napjait. Marosvásárhelyen, Maros me-
gyében a 0745-822-682-es
telefonszámon lehet jelentkezni az ön-
kéntesképzésre Szövérffi Melindánál. 
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Ma ADÉL, 
holnap MARTINA napja.
MARTINA: a latin eredetű
Márton női párja. Jelentése:
merész, bátor, Mars istenhez
hasonló.
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Áradás- és kőomlásveszély 
a Maros völgyében

A nagy mennyiségű hó és a felmelegedés következtében
áradásveszély áll fenn a Déda–Maroshévíz völgyszoros-
ban, ugyanakkor sziklatömbök és faágak zuhanhatnak az
útra – állapította meg helyszíni terepszemléje során a
Maros Megyei Tanács január 25-i 56-os számú rendeleté-
vel kinevezett, lavinaveszélyt felmérő bizottság. A bizottság
egyebek mellett a veszélyt jelentő fák azonosítására, a
Maros Vízgyűjtő Medence Ügykezelőségének tájékoztatá-
sára, illetve arra tett javaslatot, hogy az országút-karban-
tartó vállalat (SDN) marosvásárhelyi részlege állítson fel
figyelmeztető táblákat az említett útszakaszon – olvasható
a Maros Megyei Prefektúra sajtóirodájának közleményé-
ben. 

Jogi tanácsadás
Az idei első jogi tanácsadást január 30-án, szerdán délután
4 órakor tartja előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szer-
kesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9.
szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az ér-
deklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szel-
vényüket, illetve az ügyükkel kapcsolatos minden iratot. 

Medvenapozoo az állatkertben
Február 2-án, szombaton déli 12 órakor időjóslásra várják
a gyermekeket és felnőtteket a marosvásárhelyi állatkertbe
a medvék kifutójához. A résztvevők 13 órakor az amfiteát-
rumban játszva tanulhatnak a medvékről.

Régiségvásár a Promenadában
A hét végén, február elsejétől 3-áig művészeti és régiség-
vásárt tartanak a marosvásárhelyi Promenada Mall bevá-
sárlóközpontban. Az érdeklődők több mint ötven –
különböző megyékből érkezett – kiállító kínálatából, antik
bútorokból, festményekből, ékszerekből, ikonokból, régi
könyvekből, bélyegekből, jelvényekből és más, múlt szá-
zadi kincsekből válogathatnak. A vásáron kortárs művé-
szek alkotásai is megtekinthetők.

Tűz a Hidegvölgyben
Tegnap délelőtt a marosvásárhelyi Hidegvölgy utcában ki-
gyúlt egy 20 négyzetméteres ideiglenes építmény. A hely-
színre két tűzoltóautó érkezett ki. A lángokat sikerült
megfékezni, így a tűz nem terjedt tovább, az épület viszont
leégett. Személyi áldozatok nem voltak – tájékoztatott a
Maros Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség.

Közúti baleset
Vasárnap este Segesváron, a Mihai Viteazul utcában egy
kisbusz egy személygépkocsival ütközött. A buszban ki-
lencen utaztak. A balesetben hárman súlyosan megsérül-
tek, egy személy könnyebb sérülést szenvedett.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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7 óra 50 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 21 perckor. 
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hátravan 336 nap.
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Megyei hírek

Menyhárt Borbála

Önkénteseket toboroz az Otthon segítünk szolgálat
Kisgyermekes családoknak támasz

Forrás: Otthon segítünk alapítvány

Sorsolás szerdán, 30-án 15 órakor!
A Népújság szerdán, 30-án 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges

előfizető – JANUÁR nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

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

Hahota-kabaré Marosvásárhelyen
A Hahota Színtársulat továbbra is várja a nevetni vágyó-
kat a Hülyeség nem akadály! című zenés szilveszteri
kabaré-előadására a Maros Művészegyüttes előadóter-
mébe. Legközelebb február másodikán, szombaton és
harmadikán, vasárnap, majd 9-én, szombaton és 10-én,
vasárnap este 7 órától lehet a nagy sikerű kabarét meg-
tekinteni. Fellépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva,
Cseke Péter, Gönczi Katalin, Kelemen Barna, Gáll
Ágnes, Szőlősi P. Szilárd és Halmágyi Éva. Énekel Bo-
doni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővétel-
ben a Maros művészegyüttes és a Kultúrpalota
jegypénztárában kaphatók. Műsorrend: www.hahota.ro. 

II. rendkívüli szimfonikus 
tangóhangverseny

Milonga de mis amores címmel január 30-án, szerdán
rendkívüli szimfonikus tangóhangversenyt tartanak a Kul-

túrpalota nagytermében. Vezényel Horváth József, énekel
Analia Selis, bandoneónon játszik Omar Massa (mindket-
ten argentínai művészek), zongorán kísér László Cristina.
Műsoron Julian Caeiro-feldolgozások. A hangversenyt ja-
nuár 31-én, csütörtökön 19 órakor megismétlik.

Lecke- és nevelőhangversenyek
Február elsején, pénteken déli 12 órakor román, 13 óra-
kor magyar nyelvű leckehangversenyt, 17 órakor
román, 18 órakor magyar nyelvű nevelőhangversenyt
tart a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zenekara a
Kultúrpalota nagytermében. Téma: gyermekek utószil-
vesztere J. Strauss-zenével. Bemutatják Carla Gliga és
Fülöp Klára tanárnők. Vezényel Matei Pop. 

Karikatúra-kiállítás a könyvtárban
Január 30-án, szerdán 18 órakor Cartoon Expo – Tety
Collection címmel Boros Tety karikaturista új kiállítása
nyílik meg a Maros Megyei Könyvtár földszinti helyisé-
gében. A kiállítást Karácsonyi Zsigmond, a Népújság fő-
szerkesztője és Ion Sfâriac karikaturista méltatja. 

RENDEZVÉNYEK



Románia támogatja az EU bővítését és a csatalako-
zási tárgyalások megkezdését Észak-Macedóniával
még az idei év első felében, a román uniós elnökség
mandátuma idején.

Erről George Ciamba, a román uniós elnökség lebonyolítá-
sával megbízott tárca nélküli miniszter beszélt hétfőn Buka-
restben Bujar Oszmani európai ügyekért felelős macedón
miniszterelnök-helyettessel közösen tartott sajtóértekezletén.

Ciamba üdvözölte a Macedónia és Görögország közötti
csaknem három évtizede húzódó névvitát lezáró preszpai meg-
állapodás macedón és görög ratifikálását. Úgy vélekedett: az
EU bővítésének „konkrét eredménye” az, hogy a két fél meg-
oldást talált történelmi nézeteltéréseire.

A román tisztségviselő kiemelte, hogy a megállapodás pén-
teki, athéni becikkelyezése után a szkopjei kormány képvise-
lőinek első külföldi útja Bukarestbe vezetett. A macedón
miniszterelnök-helyettes hivatalosan is értesítette az EU soros
elnökségét: elhárult az akadály Macedónia uniós csatlakozása
elől. Ciamba felvázolta: amint eljuttatják a preszpai megálla-
podás mindkét fél általi ratifikálásáról szóló dokumentációt az
ENSZ-nek, a balkáni ország hivatalosan is felveszi az Észak-
Macedónia nevet. Románia számára fontos, hogy Észak-Ma-

cedónia a román uniós elnökség idején kezdje meg a csatlako-
zási tárgyalásokat ez EU-val – jelentette ki a miniszter.

Oszmani országa európai elkötelezettségét hangoztatta,
megemlítve, hogy 15 éve várnak a csatlakozásra. Úgy érté-
kelte: Macedóniának és az egész nyugat-balkáni térségnek ki-
váló lehetőséget jelent az, hogy egy baráti ország látja el az
unió soros elnökségét ebben az Európa és Macedónia jövője
szempontjából meghatározó fél évben.

A miniszterelnök-helyettes szerint a macedón csatlakozási
tárgyalások megkezdése az EU-val az egész nyugat-balkáni
térség integrációs törekvéseinek lendületet adhat. A bukaresti
sajtóértekezleten Szerbiát és Koszovót is olyan „bátor” lépé-
sekre biztatta, amelyek lehetővé teszik az egész térség csatla-
kozását az Európai Unióhoz.

Bujar Oszmani bukaresti látogatásán Viorica Dăncilă kor-
mányfővel és Teodor Meleşcanu külügyminiszterrel is tár-
gyalt.

A görög parlament pénteken hagyta jóvá a Macedóniával
kötött, úgynevezett preszpai megállapodást ez utóbbi nevének
megváltoztatásáról Észak-Macedóniára, pontot téve egy több
évtizedes vita végére a két ország között, és megnyitva az utat
Macedónia euroatlanti integrációja előtt. (MTI)

Már 43 haláleset 
Három férfi és egy nő halt meg influenzában, amivel
a halálesetek száma elérte a negyvenhármat. Vala-
mennyiüknek voltak más egészségügyi problémái is,
ám nem oltatták be magukat a vírus ellen. Sorina Pin-
tea egészségügyi miniszter pénteken bejelentette,
hogy influenzajárvány küszöbén állunk, a járvány ki-
hirdetéséhez azonban arra van szükség, hogy ezen
a héten is meghaladja a becsültet a megbetegedések
száma. A szaktárcavezető közlése szerint az adato-
kat ma hozzák nyilvánosságra. (Mediafax)

Hatalmas károkat okozott 
a rossz idő

Az utóbbi három nap 20 megye 54 településén, va-
lamint Bukarestben okozott kárt a rossz idő – közölte
hétfőn Monica Dajbog belügyminisztériumi szóvivő.
Elmondta, a belügyi alakulatok – rendőrök és tűzoltók
– több mint 2200 kidőlt fát és 44 földre zuhant oszlo-
pot távolítottak el az elmúlt három nap alatt. A kitört
fák és oszlopok 363 személygépkocsit rongáltak
meg. Pénteken az időjárás több utat járhatatlanná
tett, többek közt két autópályát – az A2-est, illetve az
A3-ast – is le kellett zárni a forgalom elől. A hegyi
csendőröknek 23 turistát kellett megmenteniük, és
biztonságos helyre kísérniük ezekben a napokban. A
jegesedés késést okozott a vasúti, valamint a légi
közlekedésben is. Ialomiţa megyében szombaton kö-
rülbelül 50.000 fogyasztónál szünetelt az áramellátás
a rossz idő miatt. Továbbra sincs áram az ország 34
településén, összesen 22.000 háztartásban.
(Agerpres)

Vita a költségvetés-tervezetről 
Iulian Bulai alsóházi titkár, a Mentsétek Meg Romá-
niát Szövetség (USR) képviselője a Facebookon kö-
zölte, hogy telefonon beszélt Florin Iordache ügyvivő
képviselőházi elnökkel a 2019-es államháztartási tör-
vényről. Bulai azt írta vasárnap, hogy képviselőházi
titkári minőségében beszélt telefonon Florin Iorda-
chéval, és legkésőbb január 31-én, csütörtökön a
kormány jóvá fogja hagyni a 2019-es állami költség-
vetés tervezetét. Február 4-én kezdődik a parlament
tavaszi ülésszaka, és február 5-én megkezdik a par-
lamenti vitát az idei költségvetés-tervezetről – tájé-
koztatott a képviselő. (Agerpres)

Erősödött a lej
Erősödött a lej az euróhoz képest, a Román Nemzeti
Bank (BNR) által hétfőn közzétett árfolyam szerint
egy euró ára 4,7628 lej. Ez 0,20 banival, azaz 0,04
százalékkal kevesebb, mint pénteken volt. Teret nyert
a lej az amerikai dollárral szemben is, a pénteki
4,2034 lejről hétfőn 2,95 banival (-0,70%-kal) csök-
kent, 4,1739 lejre esett az amerikai valuta értéke. A
svájci frankhoz képest szintén erősödött a lej, hétfőn
egy svájci frank 4,2076 lejt ért, míg a pénteki árfo-
lyam 4,2213 lej volt (-0,32%). Egy gramm arany 1,21
lejjel, azaz 0,70 százalékkal kerül többe, a pénteki
173,4522 lejről hétfőn 174,6695 lejre emelkedett az
ára. (Agerpres)
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Eközben a Regátban tombol a tél, Bukarestben több
mint ezer fa dőlt ki a ráfagyott jég súlya alatt, több száz
gépkocsi ment tönkre a kidőlt fák alatt.

A politikusok? Ők élték megszokott életüket. A volt
„technokrata” miniszterelnök, aki újabban az államfői
bársonyszéket húzná ki a jelenleg fungáló elnök alól, és
akiről az a hír kering, hogy volt szekusok és nagy-ro-
mániások (ő maga is a Nagy-Románia Pártban kezdte
el politikai pályafutását) veszik körül, új pártot alapí-
tott, és megtartotta első – botrányos – kongresszusát.
És pártelnök lett.

És mit csinált az ország első embere? Elment síelni.
Utána meg templomba. Bizonyára bűnbocsánatért kö-
nyörgött, hogy miatta az egyszrű turisták meg sem kö-
zelíthették egy időre a parkolókat vagy az előre lefoglalt
panziókat. Mert az elnök sízett.

Itt jön be a képbe Maria Ghiorghiu látnok, aki azt jó-
solta a hét végén, hogy valami nagyon rossz vár Romá-
niára. 

Nos, nem kell ahhoz látnoknak lenni, hogy tudjuk,
rossz irányba haladnak a dolgok ebben az országban.
Erre nem a hét végén jöhettünk rá. A nehéz tél csak hab
a tortán a gazdasági, politikai visszásságok, visszaélé-
sek mellett.

Az erdélyi magyaroknak ráadásul még a nacionaliz-
mussal is meg kell küzdeniük, és arra is vigyázniuk kell,
hogy bár a már megszerzett jogok ne csorbuljanak.
Mert hiába vannak törvények, ha nem tartják be őket.
Ezért valóban fontos lesz, hogy az elkövetkezőkben erős
magyar képviselet legyen Brüsszelben, a helyi önkor-
mányzatokban és a törvényhozásban. Mert különben
sok, az elmúlthoz hasonló hétvégére számíthatunk.

Hétvége
(Folytatás az 1. oldalról)

Bulgáriában legkorábban 2022 januárjában beve-
zethetik az eurót, az ezzel kapcsolatos előkészüle-
tek jól haladnak – jelentette be Vladiszlav Goranov
bolgár pénzügyminiszter hétfőn.

Valdis Dombrovskis, euróért és szociális párbeszédért fe-
lelős alelnök tíz napja azt mondta, hogy az EU-hoz 2007-ben
csatlakozott Bulgáriának legalább 2022 közepéig kell várnia
az euró bevezetésére.

A pénzügyminiszter hétfőn reményét fejezte ki, hogy Bul-
gária még a nyáron csatlakozhat a bankunióhoz és az euró elő-
szobájának tartott ERM-2 árfolyamrendszerhez. 

Bulgária már mintegy két évtizede az euróhoz rögzítette
nemzeti valutáját, a levát.

Bulgária teljesíti az euró bevezetésének főbb kritériumait,

államháztartásában többlet van, ellenőrzés alatt áll az infláció,
és az Európai Unió egyik legkevésbé eladósodottabb országa,
ugyanakkor az EU legszegényebb állama és az egyik legkor-
ruptabb is.

Az euróövezeti belépés előtt két évig kötelező ERM-2 ár-
folyamrendszerben egy valuta plusz-mínusz 15 százalékkal
ingadozhat az ország és az EU-beli pénzügyi hatóságok által
közösen megállapított sávközép körül. Az árfolyamrendszer-
hez történő csatlakozáshoz az euróövezet valamennyi tagál-
lamának, az Európai Központi Banknak és az Európai
Bizottságnak a beleegyezésére van szükség.

Ezt megelőzően az EKB stressztesztnek vet alá hat bolgár
bankot, aminek az eredményét várhatóan idén júliusban hoz-
zák nyilvánosságra. (MTI)

Bulgária legkorábban 2022 januárjában 
vezeti be az eurót

Ország – világ

Törökország olyan biztonsági övezeteket tervez ki-
alakítani Szíriában, ahová hazatérhet az a közel
négymillió szíriai menekült, aki még mindig Török-
országban él – közölte Recep Tayyip Erdogan török
elnök hétfőn Isztambulban egy nyilvános felszóla-
lásában.

Erdogan rámutatott: eddig mintegy 300 ezer szíriai tért visz-
sza Törökországból az Eufrátesz folyótól nyugatra fekvő te-
rületekre, amelyeken Ankara felszámolta az általa
terrorszervezeteknek tartott fegyveres csoportokat, köztük az
Azáz, Dzserablúsz és Báb város alkotta háromszögbe, vala-
mint Afrín körzetbe.

A török államfő bizakodását fejezte ki arra vonatkozóan,
hogy a Donald Trump amerikai elnök által január közepén fel-
vetett, az Eufrátesztől keletre létrehozandó szíriai ütközőöve-
zetbe akár milliók is visszatelepülhetnek.

Mivel Erdogan a beszédében először többes számot hasz-
nálva „biztonsági övezetekről” beszélt, részletekbe pedig nem
bocsátkozott, megfogalmazásából nem
vált egyértelművé, hogy mely térségekre
gondolt pontosan. Érthette alattuk a török
haderő ellenőrizte két területet és a 
Washington által kilátásba helyezett ütkö-
zőövezetet, de akár további vidékeket is.
A török bevándorlásügyi főigazgatóság
legutóbbi, január 17-i adatai szerint Török-
országban 3 millió 632 ezer regisztrált szí-
riai állampolgár tartózkodik.

Erdogan múlt pénteken jelezte: várha-
tóan néhány hónapon belül létrejön az a
nagyjából 30 kilométer széles biztonsági
övezet a török-szíriai határ mentén, amely-
nek elgondolását Trump tűzte újból napi-
rendre. A török elnök már akkor
leszögezte: ha az ígéret ellenére, amelynek
értelmében az övezet – mely Törökország
védelmét szolgálná a Népvédelmi Egysé-
gek (YPG) szíriai kurd milíciával szemben
– mégsem jönne létre, Ankara maga ala-
kítja azt ki.

Törökország terrorszervezetnek és nemzetbiztonsági fenye-
getésnek tekinti az YPG-t, amely több száz kilométer hosszan
tartja fennhatósága alatt a török határ menti területeket az Euf-
rátesz folyó és az iraki határ között. Ankara úgy tartja, hogy
az YPG a Délkelet-Törökországban évtizedek óta fegyveres
felkelést folytató, nemzetközileg is terrorszervezetnek minő-
sített Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) szövetségese. Törökor-
szág neheztelése ellenére az Egyesült Államok a
leghatékonyabb partnerét látja az YPG-ben az Iszlám Állam
dzsihadistái elleni harcban, és fegyverekkel látja el a kurd mi-
líciát.

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter múlt csütörtökön
közölte, hogy egyelőre semmit nem tisztáztak kellően az öve-
zettel kapcsolatban, miként az sem egyértelmű, hogy 
Washington mit ért pontosan ütközőövezet alatt. A miniszter
kiemelte: Ankara és Washington még egyeztetéseket folytat
arról, hogy az Egyesült Államok milyen mértékben szakítja
meg kapcsolatait az YPG-vel. (MTI)

Törökország olyan biztonsági övezeteket tervez 
kialakítani, ahová a szíriaiak hazatérhetnek

Az EU még a román uniós elnökség idején megkezdheti 
a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával

Recep Tayyip Erdogan Forrás: Edem Altan/AFP via Getty Images



Nem kerül a marosvásárhelyi
tanács csütörtöki ülésének
napirendjére az ingyenes tö-
megszállításról szóló határo-
zattervezet. Az RMDSZ-
frakció vezetője, dr. Magyary
Előd szerint februárban vár-
ható döntés ez ügyben, amely
jó ideje felkapott téma a kö-
zösségi médiában. 

A tervezet kezdeményezője, dr.
Magyary Előd lapunknak elmondta,
hozzávetőleg a tavalyi költségvetési
keretben képzelik el idén is a köz-
szállítási vállalat működtetését. 
Vagyis mintegy 30 millió lej jut a
bérekre, üzemanyagra, karbantar-
tásra, a díjmentes utazás költségeire
és egyéb kiadásokra. Olvasóinkat
leginkább az érdekli, hogy a január
31-ig érvényes utazási bérleteiket
február 1-től milyen más, kedvez-
ményes utazásra feljogosító bérlet
váltja fel. Magyary Előd tegnap
megkeresésünkre azt mondta, mind-
addig, amíg a tanács nem dönt az in-
gyenes tömegszállítás ügyében, a
kedvezményezettek nem kell új bér-
letet kiváltsanak, a januári utazási
feltételek érvényben maradnak. 

– Mindaddig változatlanul lehet
használni a meglévő bérletet, amíg
az önkormányzat határozatot nem
hoz a tömegszállításról. Aki febru-
ártól lesz nyugdíjas, kedvezménye-
sen utazhat, a diákok szintén. A
tervezet lényege, hogy díjmentesen
buszozhatnak a város területén a
marosvásárhelyiek. 60 lejes bérletet
– amit az önkormányzat fizet ki a
buszvállalatnak – lehet majd kivál-
tani nemcsak a nyugdíjasoknak, di-
ákoknak, hanem mindenkinek, aki
személyi igazolványával bizonyítja,
hogy marosvásárhelyi lakos. Java-
solni fogom, hogy terjesszük ki a

Marosvásárhelyre ingázó, 5–12
osztályos diákokra is ezt a támoga-
tást – nyilatkozta a közgyűlési kép-
viselő. A tervek szerint a szóban
forgó  bérleteket a jegyirodáknál
lehet majd kiváltani, csakúgy, mint
eddig, illetve ott, ahol az időseknek
osztják a heti két alkalommal járó
ebédet: az Ifjúsági Háznál, a Sârgu-
inţei utcai élelemosztó központban,
a Tudor negyedben, illetve az Állo-
más téren is tervezünk egy ilyen ét-
keztetőpontot, ahol szintén
kiváltható lesz a bérlet. 

– Mivel indokolja a tervezetet? –
kérdeztük a képviselőt. Magyary
Előd szerint az egyik előny, hogy
jobban ellenőrizhető a közszállítási
vállalat tevékenysége, és kiküszö-
bölhető a hamis jegyek, a sofőrök-
nek visszaadott jegyek miatti
bevételkiesés, jobban követhető az
üzemanyag-fogyasztás. 

– A rendőrségi statisztikák szerint
jelenleg a jegyek mintegy egyhar-
mada visszaadódik, illetve hamis.
Ott voltam egy rendőrségi ellenőr-
zésen, és higgye el, döbbenetes: a
hamis jegyek jobban néztek ki, mint
az eredetiek. A fentiekkel párhuza-
mosan a közszállítás minőségét

akarjuk javítani. Továbbá nem lesz
szükség annyi jegykezelőre, ellen-
őrre, átcsoportosíthatjuk a személy-
zet egy részét például a tervbe vett
karbantartóműhelybe – tette hozzá. 

Mint megtudtuk, tavaly 33.500
kedvezményezett személy (nyugdí-
jas, diák) utazott a tömegszállítási
járműveken Marosvásárhelyen, ami
több mint fele a mintegy 55 ezres
utasszámnak. Ha a tanács megsza-
vazza a Magyary Előd által kezde-
ményezett tervezetet, a pénzt a
polgármesteri hivatal a bérletek ki-
váltásával párhuzamosan folyósítja
a közszállítási vállalatnak.

– Lehet, hogy ha ingyenesen 
utazhatnak a marosvásárhelyiek az
autóbuszokon, kezdetben 5-10 szá-
zalékkal csökken a gépkocsival
közlekedők száma, ami tisztább le-
vegőt, környezetet eredményez. A
tömegszállítás minőségén a jármű-
park megújításával is tudunk javí-
tani, hiszen 13 darab 3-4 éves,
használt, de kiváló állapotban levő
autóbuszt már vásároltunk, még hét
hasonlót szeretnénk venni.

– Mi lesz a Siletina–Közszállítási

Rt. társulási szerződésével? Fel-
bontják?
– A nyárig még érvényben van a

társulási szerződés. Akkor szűnik
meg, amikor teljesen fel lesz újítva
az autóbuszpark. Ha a Siletina hol-
nap kivonulna, csődbe menne a
közszállítás, hiszen a közszállítási
vállalatnak nincs elegendő autóbu-
sza. A polgármesteri hivatal össze-
sen 20 használt autóbuszt vásárol.
Ha most szerződést bontanánk,
bérbe vett autóbuszokkal kellene
megoldani az utaztatást, és a bérleti
díj ugyanannyi, mintha megven-
nénk egy 5-6 éves használt, jó álla-
potban levő buszt. 

– Milyen útvonal-alternatívákat
lehet kialakítani, hogy gördüléke-
nyebbé tegyék a tömegszállítást,
hiszen sokan amiatt nem utaznak
autóbusszal, mert sokat kell várni
rájuk, és a forgalmi dugók miatt
lassan érnek célba. 
– Parkolókat kell építeni, a lakó-

negyedekbe pedig emeletes parko-
lóházakat. Ez egy nagyon érzékeny,
ugyanakkor távoli terv. Szó van a 4-
es iskola épületének megvásárlásá-
ról, az épület mögött meglehetősen
nagy területe van az önkormányzat-
nak, ahova parkolóhelyeket lehetne
kialakítani. Nem emeleteseket. A

Horea utca ezt követően egyirányú
lenne a főtér felé, a Kultúrpalotánál
a forgalmat visszairányítanák a
Cuza Vodă utcába. Nagyon fontos
lenne a városközpontban a parkolás
megoldása. Nem látom akadályát,
hogy a 2019-es építkezési techno-
lógiával megvalósuljon a főtér
alatti mélygarázs, ahol 450 autó is
elférne. Élő példa a Luxor alatti
parkoló. Ha a városnak lenne 7 mil-
lió eurója, az lenne egy nagy pro-
jekt, ha a Mureş Mallt
megvásárolhatná a polgármesteri
hivatal. Az épületben elférnének az
irodák, a Mall alatt garázs, föld
alatti parkoló van.

A közszállítás minősége attól is
függ, hogy sikerül-e megoldani a
parkolást, felszámolni a forgalmi
dugókat a városban. Ugyanakkor  a
forgalmat tehermentesítené, ha az
autópályához megépülne a bekö-
tőút, a forgalmat kivinné a városból.
És ott van a Dózsa György utca
végén a Promenada-probléma. Há-
romszor ültünk le tárgyalni a Pro-
menada képviselőivel, hogy
adjanak még egy sávot, hogy ne
okozzon annyi kellemetlenséget a
forgalmi dugó az ünnepek idősza-
kában.

A megbeszélést megelőzően a
magyar tagozaton tanuló diákok ja-
nuár 18-án az évfolyamfelelősök
aláírásával állásfoglalást nyújtottak
be az egyetem vezetőségéhez.
Ebben azt kifogásolják, hogy az
egységesített tételek alapján történő
vizsga rendszabályzatát a hatályban
levő jogszabály szerint az egyetemi
év kezdetén kellett volna a tudomá-
sukra hozzák, továbbá, hogy az
egységesített vizsgatételekre vonat-
kozó előírások mindhárom fél szá-
mára hátrányosak, mivel
korlátozzák a tanárok szabadságát,
és a diákokat arra kötelezik, hogy
mindkét nyelvű könyvészetből ta-
nuljanak, az osztályozási szabályok
megváltoztatása pedig igazságtalan-
ságokat szülhet. A karok dékánjai-
val és évfolyamfelelőseivel tartott

egyeztetésen jelezték fenntartásai-
kat és javaslataikat. Az új rendsza-
bállyal egyet nem értő tanárok
pedig értesítették a szenátust, hogy
az általuk megadott könyvészet
alapján állítják össze a vizsgatétele-
ket.
Tanári vélemény 

Időközben a nagyotmondásban
és a valóság elferdítésében „jeles-
kedő” Paşcan Marius parlamenti
képviselő sem ült tétlen. A tőle
megszokott valótlanságokkal és a
nacionalista kifejezéstár elkoptatott
szókapcsolataival tarkított nyilatko-
zatában az általános felháborodást a
magyar diákok és tanárok államel-
lenes összeesküvésének láttatja.
Ezért is ajánljuk figyelmébe a pén-
teki tüntetés román és angol nyelvű
feliratait, amit az egyetem bejára-

tára tűztek ki a feltételezhetően nem
magyar hallgatók. 

A képviselő etnikai jellegű fel-
bujtásról beszél, mivel véleménye
szerint már áprilisban döntött a sze-
nátus az egységes tételekről, arról
azonban elfelejtkezik, hogy a na-
pokban megjelent rendszabályzatot
a törvényes határidőt betartva kel-
lett volna a tanárok és a hallgatók
tudomására hozni. Abból a mondat-
ból, hogy a magyar oktatók a jó mi-
nőségű magyar szakirodalmat is

felhasználták, arra következtet,
hogy a nyilatkozó tanár szerint a
román és az angol szakkönyvek
gyengébbek. Nos, vannak tantár-
gyak, ahol sokkal színvonalasabb, a
legújabb kutatási eredményeket is
magába foglalja a magyar és angol
nyelvű szakirodalom, anélkül, hogy
tagadnánk, hogy vannak kiváló
román szakkönyvek is. 

Ha valaki szembeszáll a szenátus
döntéseivel, amit egy szervezet, egy
intézmény aláaknázásának tart,
annak adminisztratív és büntetőjogi
következményei kellene hogy le-
gyenek – állítja. A történteket pedig

a magyar politikusok autonómia-
párti, szeparatista, etnikai felbujtó
támadásának nevezi, amelynek
célja az egyetem belülről történő
meggyengítése. 

Miközben az egyetem tanárának
nevezi magát, felmerül a kérdés,
hogyan tartják be az UMFST-n a
politikamentességről szóló törvé-
nyes előírást, ha ilyen alpári állítá-
sokba bocsátkozó tanárt
alkalmaznak. Nyilatkozata utolsó
mondatának utolsó részével azon-
ban egyet kell értenünk: „a szubkul-
túra és a középszerűség szörnyeket
szül”. 

Fotó: Nagy Tibor
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Antalfi Imola

Ladányi Emánuel (felvételünkön) hatodéves orvostanhallgató,
a magyar diákszövetség volt elnöke arra kérte a hétfőn délután
az egyetem folyosóin és a rektori hivatal előtt tiltakozó diáktár-
sait, hogy ne vonuljanak át a városon az egyetem rektora és a ma-
gyar kar vezetőinek utolsó percben megváltoztatott tanácskozási
helyszínére. Arra a kérdésünkre, hogy milyen eredményt várnak
a vezetők tanácskozásától, azt válaszolta: 

– Úgy gondoljuk, hogy nyolc év óta talán most vagyunk az
egyik legütősebb helyzetben. Az a diáktömeg, amely idegyűlt,
reménykedik abban, hogy végre megalakul a magyar kar, és bí-
zunk abban, hogy amit nekünk megígértek ezelőtt nyolc-kilenc
évvel, az most be fog teljesedni.

– Miért csak most mozdult meg a diákság? Az elmúlt években
is volt olyan alkalom, amikor a diákok egy része szükségét
érezte akár az utcai demonstrációnak is. 
– 2013-ban is szerveztünk már egy nagyméretű flashmobot, és

azután is még néhányszor nyilatkozatok, különféle állásfoglalá-
sok szintjén hangot adtunk a véleményünknek. Arra a kérdésre,
hogy miért pont most vonultunk ide, nagyon egyszerű a válasz.
Ha megalakították az angol kart a MOGYE-n, akkor milyen
indok marad még, hogy ne alakuljon meg a magyar kar is a
MOGYE-n? Nem látunk egyetlenegy észérvet sem, hogy most már ne teljesedjen be az, amit megígértek. 

– A diákok idegyűltek a rektor szobája elé, és közben kiderült, hogy nem itt zajlik a tanácskozás. 
– Két órával ezelőtt értesültünk, hogy megváltozott a tanácskozás helyszíne, de mi arra ösztönöztük diák-

társainkat, hogy maradjunk itt. Azon az egyetemen, ahol elkezdtük tanulmányainkat. Fejezzük ki itt a véle-
ményünket, és várjuk meg a magyar tanári kar vezetőségét, akik azt ígérték, eljönnek hozzánk, nyilatkoznak
a tanácskozáson történtekről. (karácsonyi) 

A diákság bízik a magyar kar megalakításában 

Februárban határoznak az ingyenes tömegszállításról Marosvásárhelyen
Még nincsenek új bérletek

A magyar tagozat sorsáról tanácskoztak 

Dr. Magyary Előd

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Karácsonyi Zsigmond



Kivételes jelentőségű, gyö-
nyörű kivitelezésű kötet je-
lent meg nemrégiben. Szalai
Béla Iconographia locorum
Transsylvaniae című könyve
már kötése méreteinek okán
is rendhagyó, ám ezen kiad-
vány esetében a belbecs a
külcsínnél is értékesebb: a va-
lóban hiánypótló jellegű kötet
eleddig a nagyközönség által
nem látott, nem ismert képe-
ket és adatokat tesz ismét
közös kultúrkincsünk részévé. 

Az 1000 év Erdélyben, 100 év
Romániában program keretében ké-
szült 380 oldalas, színes könyv a
kolozsvári Iskola Alapítvány, az
ArtPrinter Könyvkiadó, valamint a
Székely Nemzeti Múzeum közös
gondozásában jelent meg, és Erdély
településeinek 1544–1800 között
készült grafikus ábrázolásait gyűjti
egybe és mutatja be. Szalai Béla az
erdélyi településeket ábrázoló látké-
peket, hadi rajzokat, festményeket,
adományleveleket, emlékérmeket,
emléklapokat, céhleveleket gyűj-
tötte össze, azonosította, rendsze-
rezte és magyarázta meg, így
összesen 65 település felkutatott és
részletesen leírt ábrázolása szerepel
a kötet lapjain.

A kiadvány több könyvbemutatót
is megélt, ezek közül a sorrendben
legutóbbi, marosvásárhelyi könyvis-
mertetőre múlt hét péntekén került
sor a Kultúrpalota kistermében, telt
házas közönség előtt. A bemutatón
Markó Béla, a Kós Károly Akadé-
mia Alapítvány elnöke, Kelemen
Hunor, a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség elnöke, illetve dr.
Tamás Sándor, Kovászna Megye Ta-
nácsának elnöke beszélt a kötetről,
közülük Tamás Sándor személyes
vonatkozásban is: térképgyűjtő szen-
vedélyének köszönhetően számos,
általa gyűjtött látkép szerepel a kötet
lapjain (és annak borítóján is). 

Az est moderátoraként Markó
Béla üdvözölte a megjelenteket. –
Bizonyos értelemben rendhagyó
könyvbemutatón vagyunk, hiszen
egy igen fontos könyvről, régi idők-
ről, múlt évszázadokról van szó. A
kötet Erdély múltjáról egy új feje-
zetet nyit, városképekben, grafikák-
ban, metszetekben mutat be több
évszázadnyi időszakot. Az erdélyi
ikonográfiát 1800-nál, mintegy
mesterségesen, a könyv kiadói,
szerkesztői és Budapesten élő, szé-
kelyföldi származású szerzője zárta
le. Torlódnak az utóbbi időkben az
évfordulók, és mindegyik esetében
rájövünk, hogy a szabadságot
ugyan a jövő alakításának szabad-
ságaként fogjuk fel, de nálunk leg-
alább ennyire fontos a múlt

szabadsága is, hogy legyen jogunk
fölmutatni, értelmezni a múltat. E
kettő egymásba épül. E kötet nem
az első azok között, amelyek Tamás
Sándorék bábáskodásával jelentek
meg, és az erdélyi múltat mutatják
fel. Nagy élvezettel nézegettem,
rengeteg mindent megtudtam belőle
– például azt, hogy a városképek
háborús alkalmakkor születtek, nem
véletlen, hogy a legkevesebb Beth-
len Gábor hosszú, békés időszaká-
ból maradt fenn közülük. 

Kelemen Hunor első körben a
kötet megjelenésének kontextusai-
ról szólt. – 2018-ban, a centenárium
miatt mi is, sűrítetten próbáltuk be-
mutatni, hogy kik vagyunk, honnan
jöttünk, milyen elvárásaink vannak
és mit gondolunk a jövőről. Ez is az
újrakezdés története, fontos elhe-
lyezni a múltunkat, a jelenünket, a
jövőnket. Az 1000 év Erdélyben,
100 év Romániában programunk
egy újabb kezdeményezés, kísérlet
arra, hogy a román politikával, ér-
telmiséggel párbeszédet folytas-
sunk, és próbáljunk közös
jövőképet kialakítani. Ide tartozik a
közösségépítés is, amelynek lebo-
nyolításával az Iskola Alapítványt
bíztuk meg. Terveztünk dokumen-
tumfilmet, megjelentettünk kiadvá-
nyokat. Ért olyan vád, hogy csak a
múlttal foglalkozunk, de a múlt be-
mutatása, megértése fontos, és ezt
nem győzzük hangsúlyozni. Évtize-
dekig nem beszélhettünk a múl-
tunkról, ezt sokunk nemzedéke még
mindig nem tudta feldolgozni, és
ezért sok munkát most, utólag kell
elvégeznünk. Ilyen szempontból is
szükségszerű, hogy olyan progra-
mokat indítsunk, amelyek a múlt
feltárását segítik elő. Eljött hozzám
Tamás Sándor, és hozott egy zsák
olyan kéziratot, amelyek megjelen-
tetéséhez támogatásra volt szükség.
És ki kellett adnunk könyv formá-
ban őket, mert a történelmünk hosz-
szú és jelentős időszakára
vonatkoznak. A kötetben szereplő

képek a háború és a hadászati stra-
tégia nélkülözhetetlen részei – a vá-
rakat le kellett rajzolni, hogy a
hadvezérek ütközeteket tervezhes-
senek. Az, hogy ezeknek mind-
egyike művészi szempontból is
értékelhető teljesítmény, egy hatal-
mas bónusz, mert ekképpen az ösz-
szes városról készültek hadászati
szempontból használható, művésze-
tileg is élvezhető alkotások. Ezek
most együtt, egy kiadásban először
jelennek meg. És ez pontosan bele-

illik abba a kontextusba, amelyet
említettem. A kötetet többször kel-
lett nyomtatni (az első gyűjtői pél-
dány lesz, mert hibás volt), és
ekkora könyvhöz megfelelő, minő-
ségi nyomdát találni sem volt köny-
nyű. Végül megjelent, és Tamás
Sándort mint térképgyűjtőt, a régi
metszetek gyűjtőjét is ismertté teszi.
Olyan gyűjteménnyel rendelkezik,
amely Erdély történetének kevésbé
ismert tárgyi dokumentumait is fel-
vonultatja. Hasznunkra válik, hogy
támogathattuk e könyv megjelené-
sét, amelyből a múlt megértése és a
jövőformálás is lehetséges lesz
talán. 

Markó Béla a cente-
nárium felületességé-
ről, a román–magyar
viszony többségi ke-
rülgetéséről szólt, és
hozzátette, e centená-
rium akaratlanul
mindannyiunkat arra
késztetett, hogy erdé-
lyiségünkről gondol-
kozzunk, e száz évet
végiggondoljuk. Mint
mondta, e könyv azért
is fontos, mert a há-
romnyelvű Erdélyt
mutatja fel, a szöve-
gek háromnyelvűek, a
képek szándékoltan
Erdély több nemzeti-
ségének kultúráját is
bemutatják. – Az erdé-
lyiséget többletnek
vélem, az erdélyiséget
értékként kéne szem-

lélni. E transzszilvanizmusnak a
magunk számára is meg kell fogal-
maznunk a követeléseit – mondta,
majd arra kérte a jelenlévőket, hogy
a kötet kapcsán erről is beszéljenek.

– E vállalás legfontosabb célja,
hogy feltérképezzük, rendszerez-
zük, megmutassuk Erdély történetét
nem csak saját magunk számára,
hanem más nemzetek jó szándékú
fiai számára is – válaszolta Tamás
Sándor. – Ez vezérelt akkor is, ami-
kor pár évvel ezelőtt arra biztattuk
Petelei Klárát, a Teleki Téka levél-
tárosát, hogy amit összegyűjtöttünk,
írjuk le. Abban a korábbi, Descrip-
tio Transylvaniae címet viselő kö-
tetben kiadtunk minden olyan
térképet, amelyet felleltünk, de csak
azokat, amelyek önállóan ábrázol-
ják Erdélyt az 1500-as évektől az
1800-as évekig. Szép gyűjtemé-
nyem van régi térképekből, ezek
gyűjtése a szenvedélyem. Az első
komoly bankhitelemet kivittem Pá-
rizsba, és megvásároltam egy ha-
gyatékot egy ottani térképgyűjtőtől.
Rendkívül büszke vagyok arra,
hogy a külföldön vásárolt darabokat
hazahoztam Erdélybe, a kötetben
szereplő térképek nagy része a saját
tulajdonom. E mostani kötet, az
ikonográfia egy picivel másabb,
1544-től, az első ismert városképtől
1800-ig tart, és a jelenlegi ismere-
teink szerinti Erdélyben lévő váro-
sokat ábrázolja. Adtak ki már
korábban is látképgyűjteményeket,
de ilyen nagyságrendben, szerkesz-

téssel, pontossággal még soha nem
jelent meg egy sem, és valószínűleg
egyhamar nem is fog. 

– Nem volt mindig harmonikus
az együttélés, voltak nagyon súlyos
problémák, de ami bennünk él, az
az utolsó 100 év, amelynek során
megfogalmaztuk, hogy mire van
szükségünk – tette hozzá Kelemen
Hunor. – Fontos a kölcsönös tiszte-
letre épülő, nyitott kultúra, egymás
elfogadásának kultúrája. Az én
nemzedékem ezzel a transzszilva-
nizmussal az iskolákban nem talál-
kozhatott, és ezért 1989 után
rengeteg mindent be kellett pótol-
nunk, meg kellett értenünk. Egy
székelyföldi kis faluban az ember
románt nem lát, ahogy transzszilva-
nizmust sem, így mi nem ebbe nőt-
tünk bele, beleemeltük magunkat
később. Sokszor beszélünk erdélyi
identitásról, amelyre a másik részről
vagy van nyitottság, vagy nincs.
Mégis úgy tapasztaltam, hogy az
utóbbi öt évben az erdélyi románok
részéről is van ebben változás. Az
erdélyi identitás a köreikben kezd
megerősödni, és egyre inkább kez-
dik elfogadni ennek a magyar részét
is. De még nagyon sokat kell dol-
goznunk azért, hogy elfogadtassuk
a számos erdélyi – magyar, román,
szász, zsidó, örmény – identitást. Ez
nem volt mindig magától értetődő,
hiszen nem mindenhol élt szervesen
együtt a három kultúra. Ezt kell él-
tessük, számomra ebben áll a
transzszilvanizmus. Mert tesznek
mások arról, hogy folyamatsan új-
rafogalmazzuk magunkat, és a nyi-

tottságra magunkat is ráneveljük. 
A könyvbemutató utolsó felvoná-

saként a kötetben szereplő látképek
egy részét bemutató, érdekes, szak-
mailag is kiváló előadást tartott a
képekről és az ábrázolt helyekről,
városokról a gyűjtőként felszólaló
Tamás Sándor. – A „sorozatunk”
első könyve Petelei Klára korábban
említett kötete volt. A térképek után
következtek a látképek: Szalai Béla
a magyar nyelvterületen e téren ki-
emelkedő tudással rendelkezik,
munkája hiánypótló és felbecsülhe-
tetlen: a kötet egyedülálló kataló-
gusa a feldolgozott ikonográfiának.
Korábban öt kötetet jelentetett meg,
a Kárpát-medence összes területét
felvonultatta, sorozataiból román
szerzők is feldolgoztak részeket. De
az Iconographia locorum Transsyl-
vaniae mégis egyedülálló: a mai Er-
délyt, Bánátot és Partiumot érinti,
és minden, amit fel tudtak kutatni –
az emlékérmektől a térképekig –
szerepel a lapjain: 65 helység és ka-
tonai jelentőségű külterületi hely,
640 felkutatott és részletesen leírt
helyszín 550 ábrázolása található
benne. Betűrendben, magyar,
román és angol nyelvű szöveggel
ellátva. Ezek a települések akkor
váltak figyelemre méltóvá, amikor
területükön politikai vagy hadászati
változások következtek be. Sok
esetben a látképeket festő és rajzoló
hadmérnökök azt rajzolták, hogy mi
lesz a miénk, és nem azt, ahol vol-
tunk. Ez magyarázza, hogy miért ta-

lálható a legtöbb kép például
Nagyváradról és Temesvárról, Er-
dély kapuiról. Háromszékből
ugyanezen okból csak az Ojtozi- és
a Bodzai-szoros szerepel. A kötet
lapjain kirajzolódik Erdély önállóvá
válásának folyamata, a 15 éves há-
ború kérdése, a törökellenes hadjá-
ratok, Temesvár visszafoglalása.
Ezek mindegyike fontossá tette a
pontos katonai felméréseket. A szá-
szok fontos szerepet játszottak
ebben, az első, 1544-es ábrázolást
Münsternek köszönhetjük. Az első,
reális ábrázolás Szatmár váráé
(1564), amelyet Nicolo Angielini
olasz hadmérnök készített (színezett
rajz), de a kötetben megtaláljuk pél-
dául Aegidius van der Rye gyö-
nyörű, hiteles rajzát Kolozsvárról
(1600), amely szintén pontos és
fontos forrás, megjelenik rajta a
város latin, magyar és szász elneve-
zése is. 

A könyv komoly támogatással je-
lent meg, és készül a következő
kötet is. Megtaláltunk a budapesti
egyetemi könyvtárban egy jezsuita
hagyatékból származó, kéziratként
készített térképgyűjteményt. Re-
méljük, hogy az idén ki tudunk adni
belőle egy olyan könyvet, amelynek
tartalma még sehol sem látott nap-
világot – zárta előadását Tamás
Sándor, a könyvbemutató pedig
Bod Péter szavaival ért véget: ,,Il-
lendő dolog az, sőt szükség, hogy
aki idegen országokat akarja meg-
látni, elsőben tudja a maga Hazá-
ját”.
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Markó Béla, a Kós Károly Akadémia Alapítvány elnöke, Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és dr. Tamás Sándor       Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Dr. Tamás Sándor 

Hiánypótló kötet Erdély múltjáról
Iconographia locorum Transsylvaniae 

Kaáli Nagy Botond



Koronkán, a Csere-erdő aljá-
ban megszámlálhatatlan sok
ház épült. Mondhatni, egy tel-
jesen új falurész. Azonban a
gomba módra szaporodó
házak között olyan is van,
amelyiket építési engedély
nélkül húztak fel. Ezek vitás
és peres helyzetéről érdeklőd-
tünk Takács Szabolcs polgár-
mestertől, aki a helyszínre is
elkísért.

– Két vállalkozó három külön te-
rületen kezdett építkezni. Az egyik
cég a Maco Construct, a másik a
Jako Prest. Az egyik vezetője Cris-
tian Oprea, a másiké a nyárádszere-
dai Jakob András. Az építők
kérelmezték a megyei tanácsnál,
hogy készítsék el az övezetre vonat-
kozó területrendezési tervet, a 
PUZ-t, ami köztudottan hosszadal-
mas folyamat. Tudni kell, hogy ha
adott területre nem készült el terü-
letrendezési terv, akkor nem bocsát-
ható ki az építkezési engedély sem,
és nem lehet elkezdeni az építést.
Ahogy a vállalkozók kérelmezték a
PUZ-t, még engedély nélkül hozzá
is fogtak az építkezéshez, nem vár-
ták meg, hogy a terv elkészüljön.
Ezt a kihágást nem lehetett elnézni.

Behívatták őket a polgármesteri hi-
vatalba, ahol felszólítást kaptak.
Jelen volt Takács Olga akkori pol-
gármester asszony, jelen voltam én,
és az akkori urbanisztikai osztály
volt vezetője, Moga Hortenzia. A
hivatalban hiába szólították fel az
építőket, hogy hagyják abba az épít-
kezést, büntetést is kiróttak, ennek
ellenére folytatták a munkát. Az ak-
kori tanácsban felvetődött, hogy
milyen lehetőség volna arra, hogy
az építkezést törvényessé tegyük, de
nem találtak megoldást.

– Hol találhatók ezek a házak? 
– Három helyen. A Jako Prest két

helyen kezdte el az építkezést.
Egyet fent a Csere-erdő alatt, a Cse-
realja utcán, a Koronka panzió mel-
lett lehet oda feljutni. Ott nyolc ház
épült. A másik telep a Toyota autó-
szalon mellett van, ahol 17 alapot
öntöttek. A Maco Construct szintén
az erdő alatt nyolc duplexet épített,
azaz 16 lakást. 

– Időközben jöttek a választások.
Mi történt azután?
– Miután beiktattak a polgármes-

teri tisztségbe, megjelent az urba-
nisztikai osztály vezetője a
dossziékkal, hogy írjak alá közel
negyven építkezési engedélyt. Ha

aláírtam volna, akkor most nem len-
nék itt. Pont az a személy tett volna
feljelentést ellenem, aki úgymond
az emberek mellé állt és védte az ér-
dekeiket.

2016 nyarán behívattam az építő-
ket, a beszélgetésen jelen volt a pol-
gármesteri hivatal akkori ügyvédje
is. Megkértem őket, ne dolgozzanak
tovább, ellenkező esetben köteles-
ségem bűnügyi feljelentést tenni.
Akkor még az épületek különböző
stádiumban voltak, némelyikre már
a tető is felkerült, másoknál a falak
álltak. De egyetlen épület sem volt
készen. Az építők nem reagáltak a
felszólításra. Meg kellett tennem a
kötelező lépéseket. Mindkét építő
ellen hivatalból bűnügyi feljelentést
tettünk. A Jako Prest esetében csak
az erdő alatti házak miatt, mert a
másik építőtelepen, a Toyota szom-
szédságában leálltak a munkával. 

A feljelentések ellenére az épüle-
teket befejezték, nyolc lakóházat a
Jako Prest és 16 lakást a Maco
Construct. Sőt, bevezették a villanyt,
gázt, vizet, kanalizálást. Ezekre sem
volt semmilyen engedélyük. 

– A házak eladódtak, a lakók be-
költöztek. Mi lesz ezután? 

– A 17 alap esetében a Jako Prest
beperelt amiatt, hogy nem akarjuk
kibocsátani az építési engedélyt. A
pert megnyerték, így kiadtuk az épí-
tési engedélyt. Ezekkel rendben va-
gyunk, építkeznek tovább. A másik
két házcsoport esetében ugyancsak
peres úton próbálták meg, hogy arra
kötelezzen a bíróság, adjam ki az
építési engedélyt. Ezeket a pereket
viszont elvesztették. Ha nem tudnak
egy bizonyos idő után eleget tenni
a törvényességnek, akkor kötelessé-
gem kérni a szóban forgó lakóházak
lebontását. Ez az ősz folyamán
megtörtént. El kell mondanom,
hogy nem körömszakadtáig hajtot-
tam arra, hogy bekövetkezzen a
bontás, de ezeket a törvényes lépé-
seket véghez kellett vinni. 

– A bíróság kimondta, hogy le
kell bontani az épületeket? 
– Még nem. Múlt kedden volt

egy tárgyalás a Jako Presttel, 29-én
(szerk. megj.: ma) lesz a Maco
Constructtal. 

– Miközben a tárgyalások foly-
nak, a beköltözött családoknak,
akik jelentős összeget fizettek ki a
házakért, mindennap a buldoex-

kavátorok megjelenésétől kell tar-
taniuk? 
– Beszélgettünk a lakókkal, a

megoldásokról érdeklődtek, de a
törvényességet nem tudjuk kike-
rülni. Ők abban a hiszemben vásá-
rolták a lakásokat, hogy a
vállalkozók intézkednek, ahogy
más esetekben. Most minden a bí-
róságtól függ. Ha a bíróság úgy
dönt, hogy ezeket a házakat meg
kell hagyni, és be kell jegyezni a te-
lekkönyvbe, bejegyezzük. 

– Más gondok is vannak a Maco
Construct által épített lakások-
kal?
– A Maco Construct által épített

házak mellett 20-30 méterre húzó-
dik egy gázvezeték. A házakat be-
tonkerítéssel vették körbe, amit
engedély nélkül építettek! Rá a ve-
zetékre! Ha már a házra nem kell
engedély, a kerítésre sem – gondol-
ták. Az erdő mellett laknak, állatok
járnak – hivatkoznak a kerítés szük-
ségességére, azonban a Transgaz
felszólította őket, hogy bontsák le a
kerítéseket, s ezeket minden való-
színűség szerint le is bontják. 

Igazi téli, havas időben Takács
Szabolcs polgármester foga-
dott a hivatalban, hogy a vá-
rosközeli község idei
költségvetéséről, a tervekről
és az aktuális problémákról
számoljon be olvasóinknak.

– Most véglegesítjük a költség-
vetést, a község az idén 15 millió
lejből fog gazdálkodni. Ez elég
szép összeg. Huszonhét teljesen
kész tervünk van, amelyek „csak”
pénzre és megvalósításra várnak.
Az egyik legfontosabb és legna-
gyobb költségvetést igénylő pro-
jektünk a székelybósi víz- és
csatornahálózat kiépítése, hisz
ennek a falunak is igénye van a
korszerű életvitelre.

– Milyen költségvetéssel valósul
meg ez a beruházás?
– Pályáztunk a kivitelezésre, de

a pályázatunk nem volt sikeres.
Több mindent számba vettek, töb-
bek között a lakosság számát, s
köztudottan ez a falu nem nagy lé-
lekszámú. De most lehetőség nyí-
lik egy újabb pályázatot leadni,
ami, reméljük, sikeres lesz. Ettől
eltekintve, önerőből nekifogunk a
munkálatoknak. Az erre elkülöní-
tett összeg 570 ezer lej. Mivel nagy
az összeg, a terv elkészítését az
elektronikus közbeszerzési rend-
szeren (SEAP) kellett megrendelni,
és most következik a munkálatok
meghirdetése.

– A további tervekről is szóljunk.
– Koronkán a víz- és csatornahá-

lózat gerince kiépült, de több ki-
sebb utca vagy az újabb utcák
nincsenek bekötve. Idénre minden-
hová beterveztük a hálózat bővíté-
sét. Ezután következik az
aszfaltozás. Telekelési problémá-
ink voltak. Magánszemélyek nem
hagyták meg az utcák szélességét,
„rátelekeltek” az utcára. Ez a mai
napig gondot jelent, hisz nem tu-
dunk munkálatokat végezni, mert
az önkormányzat csak közterületre
fektethet be. Különböző fejleszté-
seink vannak. Székelybósban épül

egy sportpálya, amire a LEADER
program keretében pályáztunk. Ez
lenne a községi sportpálya. A Tol-
dalaghi Mihály Általános Iskola
udvarán levő műfüves pályát fel-
újítjuk, és ha a tanács úgy dönt,
akkor ezt teljesen átadjuk az isko-
lának.

Nem titok, hogy itt több projektet
megtámadtak, hiszen vannak olya-
nok, akik azért „dolgoznak”, hogy
néhány tervet ne lehessen véghez-
vinni, hogy ne legyen sikeres a
mandátum. Ez folyt az előző pol-
gármester idejében is, ez van most
is – fogalmazott a polgármester. 
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Szerkesztette: Mezey Sarolta

Tervek az új évre

Bölcsődét létesítenek 
Az egyház tíz évvel ezelőtt kapta vissza a falu központjában
álló százéves felekezeti iskolát. Miután megépült a falu kor-
szerű iskolája, s az itt működő osztályok kiköltöztek, az épü-
let többnyire üresen állt. Rövidebb ideig használták ugyan,
különböző rendezvényeket tartottak benne, azonban igazán
hasznos rendeltetést most találtak neki – tájékoztatott 
Rigmányi Arnold, a református gyülekezet lelkésze. 

Körülbelül nyolc évvel ezelőtt
Kató Béla, az Erdélyi Református
Egyházkerület püspöke, akkori fő-
jegyző azt ajánlotta, hogy az épüle-
tet pályázati forrásokból a Sapientia
Egyetem bentlakásává alakítsák át.
Erre nem került sor, mert közben
megépült az egyetem campusa.
Most adódott a lehetőség, hogy az
erdélyi bölcsődeépítési program ke-
retében pályázzanak.

– Ahogy tudomást szereztem a
programról, felkerestem Kató Béla
püspök urat, s felvázoltam, hogy Ko-
ronkán is van igény a bölcsődére.
Ötven 1-3 év közötti kisgyerek adatait
gyűjtöttem össze, amivel alátámasz-
tottam az igénylésünket. A püspök tá-
mogatta kérésünket. Ezután a
marosvásárhelyi Multinvest cég elké-
szítette az épület átalakítási és korsze-
rűsítési tervét. Decemberben a megyei

tanácsnál kérvényeztük az építés en-
gedélyezését, lévén, hogy Koronkán
jelenleg nincs urbanisztikai szakem-
ber. A dokumentációt ki kellett egészí-
teni, amit a Multinvest megtett.
Reméljük, hamarosan megkapjuk az
építési engedélyt, és elkezdődik a ki-
vitelezés, ami az egyházkerület köz-
vetlen irányításával történik majd –
fogalmazott a lelkész. 

A beruházás 520 ezer lejbe kerül.
A munkálatok során nagy átalakítá-
sok lesznek, a tetőt például teljesen
ki kell cserélni. Az épületben 475
négyzetméter hasznos felület van,
az alagsorban kap helyet a hőköz-
pont, itt lesznek a szolgálati termek,
a mosókonyha. A földszinten három
nagy terem lesz, amely egyenként
15 kisgyermek befogadására lesz
alkalmas. Tervek szerint hatfős sze-
mélyzettel fog működni.

Fotó: Nagy Tibor

Bírósági döntéstől függ az engedély nélkül épített házak sorsa



A Maros Művészegyüttes éle-
tében a 2019-es évad az ed-
digi legmozgalmasabbnak
ígérkezik – legalábbis ezt ál-
lítja Barabási Attila-Csaba igaz-
gató, aki felvázolta idei
terveiket, amelyek között né-
hány újdonság is van. Ezekről
beszélgettünk a napokban az
igazgatóval. 

– A korábbi évadokhoz viszo-
nyítva a Maros Művészegyüttesnek
az utóbbi időben sikerült sokszí-
nűbbé tenni műsorát. Nemcsak az
autentikus folklórt előtérbe helyező
előadásokat mutatott be, hanem
táncszínházi, prózai színházi kísér-
lettel is próbálkozott. Az idén pedig
egy nagyszabású, nemzetközi folk-
lórfesztivált szeretnénk szervezni
más kulturális intézményekkel, a
marosvásárhelyi és a megyei önkor-
mányzattal közösen – foglalta össze
terveiket az igazgató, majd kifej-
tette: 

– A prózai színházi előadást nép-
táncokkal fűszerezve, a Maros Mű-
vészegyüttes, a Spectrum Színház
és a Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház Tompa Miklós társulatával kö-
zösen december elején bemutatta
Tamási Áron Tündöklő Jeromos
című darabját. Három előadásunk
volt, a közönség visszajelzéséből
ítélve van igény rá, így szeretnénk
folytatni. A tavasszal azonban a
három intézmény saját programja
miatt nem lesz egyszerű a darabban
részt vevő színészek, táncosok fel-
lépésének egyeztetése. Erre kere-
sünk megoldást. Továbbra is
műsoron tartjuk a Kicsi Svejk hábo-
rúja táncszínházi produkciót. Ezt az
előadást az erdélyi magyar hivatá-
sos néptáncegyüttesek találkozóján
a közönség szerette és a szakma is
jól fogadta. Már készülünk egy
olyan autentikus folklórelőadással,
amelyet falu- és városnapokra, kü-
lönböző néptáncfesztiválokra vi-
szünk el. Ez nem annyira a színpadi

technikán alapszik, mivel nappal,
szabadtéri színpadokon lépünk fel,
emiatt inkább a néptáncra és a mu-
zsikára, énekre helyezzük a hang-
súlyt. Valószínű, hogy március 8-án
mutatjuk be Varga János rendezésé-
ben hat tájegység (Kalotaszeg, Só-
vidék, Bukovina, Mezőség,
Küküllőmente, Nyárádmente) tán-
caiból összeállított produkciónkat. 

Márciusban többállomásos ma-
gyarországi turnéra készülünk.
Március másodikán Budapesten
szervezik a székely bált, amelynek
a házigazdája Maros megye, így itt
is jelen leszünk egy előadással. Ha-
zajövünk, majd a már említett be-
mutatót követően március 10-étől
kéthetes turnén veszünk részt Nyu-
gat-Magyarországon. Az új autenti-
kus előadáson kívül még két
előadást, a Kicsi Svejk háborúját és
a Szép Palkót elvisszük többek kö-
zött Zalaegerszegre, Zala megye
több településére, majd Celldö-
mölkre és Budapestre is. Az idén a
március 15-én Pápán tart ünnepi
előadást a Maros Művészegyüttes. 

Áprilisban itthon is játsszuk a
már említett produkcióinkat, és fel-
újítjuk a Tündöklő Jeromost.
Ugyanakkor – ugyancsak Varga
János rendezésében – hozzáfogunk
egy másik folklórelőadás előkészí-
téséhez, amelyet szeptemberben
mutatunk be. 

Májusban a negyedik alkalom-
mal szervezik meg Budapesten a
Székely Fesztivált, amelyen három
megye kulturális együttesei vesznek
részt. Tavaly mi voltunk a házigaz-
dák, az idén is részt veszünk az igen
népszerű rendezvényen. Közben a
május 23. és 26-a közötti időszakra
meghívást kaptunk a Manchester-

ben megrendezendő Góbé feszti-
válra. Tavaly a Hargita megyei kol-
légák vettek részt, az idén a Maros
Művészegyüttest várják. A rendez-
vényt Magyarországról, de legin-
kább Erdélyből származó magyarok
szervezik. Mivel sok a vegyes csa-
lád, így várhatóan több angol is
megtekinti a műsorunkat, ezért ez
jó alkalom arra, hogy megismerjék
népi kultúránkat. 

Mint ismeretes, hagyományos
szervezői, fellépői vagyunk a Csűr-
színháznak. A tavaly jól sikerült a
gyereknapi rendezvényünk, az ide-
inek is mi leszünk a házigazdái. Az
idén a pápalátogatás miatt való-

színű, hogy június másodikán egész
napos programra várjuk nemcsak a
gyerekeket, hanem a felnőtteket is.
A tavalyi rendezvényhez képest ki-
bővítjük a kínálatot. A színpadi elő-
adás mellett néptánc-, népdaltanítás,
vetélkedő, kézműves-foglalkozás,
táncház várja majd az érdeklődőket.
Egy előadással részt veszünk a
Csűrszínházi Napokon is, majd ez-
után következik a jól megérdemelt
szabadság. Ez idő alatt viszont nem
mindenki pihen. Nagyon sok kol-
léga ilyenkor részt vesz oktatóként
különböző néptánctáborokban. A
nyári vakációt követően augusztus
második hetétől folytatjuk a tevé-
kenységet, amikor intenzívebben
készülünk a szeptemberi bemuta-
tóra. Ezt az előadást visszük majd el
októberben az erdélyi magyar hiva-
tásos néptáncegyüttesek találkozó-

jára, amely az idén Csík-
szeredában lesz. 

Az említett turnékon kívül meg-
hívtak Németországba és Ciprusra,
ahova immár több éve hagyományo-
san visszatérünk. Az idén a magyar
társulatot várják. Mérlegeljük, hogy
hova tudunk eljutni, mivel olyan
zsúfolt a műsortervünk, hogy elég
nehezen tudunk eleget tenni a felké-
réseknek. Mivel szeretnénk minden
korosztályt megszólítani, azt is ter-
vezzük, hogy felújítjuk a Mátyás ki-
rály álruhái című, legsikeresebb
gyerekelőadást, és azt is bemutatjuk
az említett produkciókon kívül. 

Hogy előadásaink anyagi fedeze-
tén javítsunk, többéves mérlegelés
után úgy döntöttünk, hogy létreho-
zunk egy egyesületet, amelyen ke-
resztül pályázhatunk. Így született
meg a Pro Folk Dance Egyesület,
amellyel immár sikeresen pályáz-
tunk a Tündöklő Jeromos költsége-
inek fedezésére. És ez ösztönzött

arra is, hogy többéves tervünket az
idén valóra váltsuk. A budapesti
Hagyományok Házával közösen
szeretnénk többnapos, nagyszabású
hagyományőrző folklórfesztivált
szervezni májusban a marosvásár-
helyi várban. Ezen román, magyar,
roma és szász néptáncot, hagyomá-
nyokat mutatnánk be. Az előadások
mellett néprajzi fórumok lennének,
kézművessátrakat állítanánk fel,
ahol interaktív módon ismerkedhet-
nek meg az érdeklődők a különböző
hagyományos foglalkozásokkal, de
gondoltunk fotó- és népviselet-kiál-
lításra is. Meghívnánk autentikus
adatközlőket, akiktől az érdeklődők
elleshetik a figurákat, egyéni nép-
zenei és népdalelőadókat, és vendé-
gül látnánk a szabadkai
néptáncegyüttest is. Természetesen
táncházzal várnánk esténként ven-

dégeinket, és az igazi csemege a
gasztronómiai bemutató lenne.
Egyelőre átirattal fordultunk a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
talhoz, amelyben kérjük, hogy
bocsássa rendelkezésünkre a hely-
színt. Szeretnénk partnerként be-
vonni a megyei múzeumot, a Visit
Mures turisztikai irodát. Remélem,
potenciális partnereink támogatnak,
és jól fogadják majd ezt a kezdemé-
nyezést, amely a város egyik már-
kajegye, turisztikai vonzerővel bíró
fesztiválja lehetne és felzárkózna a
Marosvásárhelyi Napok, a Forga-
tag, az őszi fesztiválok sorába. 

Néhány szót a román társulatról,
amely a tavaly, a centenáriumi
évben nagyon sok meghívást ka-
pott, és majdnem mindenhova az
idén is visszavárják a csapatot, így
szeretnénk minden meghívásnak
eleget tenni. A társulat igen nép-
szerű Beszterce-Naszód, Bihar,
Brassó megyében, valamint Buka-
restben is. Tagjai az idén egy újabb
autentikus folklórelőadással készül-
nek. Eltérően az előző műsoroktól,
amelyekben helyet kaptak többek
között dobrudzsai, olténiai, havasal-
földi táncok, az idén az erdélyi folk-
lórkincset – többek között az igen
eredeti máramarosi táncokat – mu-
tatják be. A rendező és a koreográ-
fus Marin Barbu. A társulat vezetője
Teodor Ţogorean aligazgató, zene-
karvezető Bámbó Zoltán, tánckar-
vezető Cerghedi Florin. Nem
készülnek újabb – táncszínházi jel-
legű – műsorral, viszont azon igye-
keznek, hogy az autentikus néptánc
bemutatása mellett a műsorban
megjelenjenek különböző szoká-
sok, úgymint a téli ünnepkör, a la-
kodalmas menet, amelyet a román
népi kultúrát szerető emberek ked-
velnek és elvárnak. Így ezt a vonalat
igyekszünk megtartani az idén a
román társulatnál, és természetesen
mindenki jelen lesz a már említett
tavaszi marosvásárhelyi folklór-
fesztiválon, amely közös ügyünk. 

Mozgalmas évad a Maros Művészegyüttesnél 
Folklórfesztivál a várban 

Barabási Attila-Csaba          Forrás: Facebook

Vajda György
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Kellemesen lepett meg, hogy
végre sokévi csend után megint va-
lami történni fog a nyárádmenti tu-
rizmus fellendítésében, jelen
esetben kerékpárutat építenének.

Ez az út a jelenleg nem használt
kisvasút nyomvonalán lenne. Tény-
leg hamar ki lehet egy kerékpárnak
megfelelő utat építeni, felszedve a
megmaradt talpfákat és síneket,
majd egy vékony aszfaltréteggel
járhatóvá tehető a vasúti töltés.
Egyévi munka után át lehet adni a
kerékpárosoknak, lehet szalagot
vágni, kipipálni a statisztikákból a
hiányzó kerékpárutat, csak van egy
kis gond az útvonallal, amivel a ter-
vezők nem számoltak: ki fog közle-
kedni ezen az úton?

Feltehető, hogy a tervezők, akik
már több mint 10 éve kigondolták
ezt a tervet, vagy soha nem jártak a
Nyárádmentén, vagy az „olcsó
munka – nagy látvány” jelige alatt
gondolták el az egészet. 

Egy vasútvonalat azért építenek,
hogy minél hamarabb és kevés költ-
séggel elvigyék az utast és az árut
két helység között. Így volt 110
évvel ezelőtt, amikor kijelölték a
kisvasút nyomvonalát, amely a
Nyárád völgye közepén halad át, és
amely nem érint egyetlen települést
sem Lukafalva és Nyárádszereda
között. Az állomásokat úgy jelölték
ki, hogy a Nyárád ártere lehetőleg

ne érintse a töltést, és a települések
terjeszkedését ne akadályozza, emi-
att a vasút nyomvonala a völgy kö-
zepére került. A települések és a
vasútvonal között ott van a Nyárád
medre. Ha erre a töltésre kiépítenek
egy kerékpárutat, hogyan fogják
használni a települések lakosai, ha
Ákosfalva és Szereda között csak
hét híd található a Nyárádon? Felté-
telezem, nem gondolja senki komo-
lyan, hogy például a gálfalvi Pista
bácsi szerdánként el szeretne kari-
kázni a szeredai vásárba, 1 km-t ke-
rékpározik a vasútvonalig, majd a
töltésen Demeterfalvát megkerülve
a szentannai úton visszatér a főútra,
így egy jó 4-5 km-es hosszabb ke-
rülővel elmegy a vásárba, majd
ugyanezen az úton hazakerekezik.
Mert jelenleg 10 perc alatt a tompai
elágazásnál van a főúton, és 5 perc
után a vásárban, de a kerülővel 30
percet veszítene. Csibáról sem fog-
nak Karácsonyfalvára kerekezni,
hogy átkeljenek a hídon és a vasút
töltésén menjenek az újfalusi malo-
mig, majd onnan vissza a lukafalvi
központba, ha dolguk van a község-
házán. Akkor inkább autóba ülnek,
mert nem mindenkinek van fölösle-
ges ideje. Kíváncsi vagyok, melyik
kerékpáros kirándulna nyáron 30
fokos melegben, tűző napsütésben
a völgy közepén, gabona-
táblák között? 

Tudomásom szerint egy kerék-
párút akkor van kihasználva, ha
minél több települést érint. Így van-
nak kialakítva a szomszédos Ma-
gyarországon is. Ahogy átlépjük a
borsi határt, végig az út mellett lát-
ható szinte Debrecenig. 

Amikor több mint 10 éve ezt a
kerékpárúttervet készítették, még
nem voltak készen a Nyárád folyó
védőgátjai. Kérdem én, miért nem
lehet azt a kerékpárutat ráépíteni a
folyó jobb oldali gátjára, amikor a
Nyárád Lőrincfalvától Nyárádsze-
redáig szinte minden települést
érint? 

Előnyösebb volna, mint a jelen-
legi terv.

Először is, közelebb van a házak-
hoz, mint a vasútvonal. Van, akinek
a kertje végében van a töltés, majd-
nem minden utca, amely merőleges
a főútra, a Nyárád partján ér véget.
Egy, a gátra épített úton lehet rolle-
rezni is, vagy akár gördeszkázni, a
gyerekeknek a házak közelsége
miatt biztonságosabb, mint a Nyá-
rádtól elválasztott úton játszadozni.
Például Backamadarast kettévágja
a Nyárád, ott mind a két gátat ki le-
hetne használni egy-egy belső út
gyanánt, a töltésen 5 perc lenne Bá-
lintfalvára jutni. Nyárádszentbene-
deken és Nyárádszentlászlón is a
panziók végében van a Nyárád
medre. 

Másodszor: a töltés védve lesz a
fák, bokrok elszaporodásától, így
nem kell attól félni, hogy a gyöke-

rek meglazítják a töltést. Az aszfalt-
réteg súlya nem károsítja az épít-
ményt, Magyarországon már évek
óta kerékpárutak vannak a Tisza és
a Duna védőgátjain. Ráadásul az ár-
térben levő fák, ahol még megvan-
nak, kellemes árnyékot nyújtanak a
nyári 30 fokos melegben, a folyó
vize pedig lehűti a levegőt.

Harmadszor: hiába van hétvége-
ken szemételvitel, egyesek még
most is a Nyárád medrébe hordják
a szemetüket. Egy kerékpárút, ame-
lyen bármikor megjelenhet egy ke-
rékpáros, meggátolja a nyugodt
szemételdobást. Most minden tele-
fonnal lehet fényképezni, nagy a le-
bukás veszélye.

A világhálón található műhold-
felvételeken látható, hogy hol húzó-
dik a gát vonala Lőrincfalva végétől
Nyárádszeredáig. Az útvonalat itt
be lehet vinni a városkába a deme-
terfalvi úton egészen a központig,
onnan az Ebháton át, a jobbágyfalvi
út melletti gáton Jobbágyfalváig, az
első utcán jobbra térve a volt tégla-
gyár hídjáig (ott van 100 m-re a
Tündér Ilona panzió!), a vasútvo-
nallal párhuzamos földúton a búza-
házi országútig, amely a régi római
út nyomvonalán van, azon pedig
Deményházán keresztül a mikházi
római castrumig lehetne karikázni.
Mikházától a kolostor mellett talál-
ható földúton egészen Nyárádse-
lyéig lehet menni, ahol két
választható útvonal vezet Szová-
tára, egyik a Bekecsen keresztül, a

másik Nyárádmagyarós felé. A bú-
zaházi úton alig van gépkocsiforga-
lom, emiatt fölösleges egy új
kerékpárút kialakítása.

A kisvasútról most csak annyit,
hogy október végén kétnapos talál-
kozó és megbeszélés helyszíne volt
egy szovátai panzió, amelyen négy
hivatalosan bejegyzett kisvasúti
egyesület (nagyszebeni, besztercei,
Fehér és Hunyad megyei egyesüle-
tek) és több vasútbarát, kisvasutat
működtető személy vett részt. Ez a
találkozó, amelynek a szovátai kis-
vasutat működtető cég volt a há-
zigazdája, a második volt Románi-
ában. Itt szó esett az erdélyi és bu-
kovinai kisvasutak helyzetéről,
többek között a marosvásárhelyiről
is, és felvetődött a közös fellépés
az illetékes hatóságoknál a kisvas-
utak megmentése és kihasználása
terén.

Hogy megváltoztatják-e a jelen-
legi kerékpárúti tervet vagy nem, az
még a jövő titka. Az is érdekes,
hogy sehol sem olvastam vagy hal-
lottam erre vonatkozó nyilvános vi-
táról vagy megbeszélésről. De
érdemes lenne elgondolkozni, hogy
kevés pénzzel, gyorsan megépíte-
nek egy alig használható kerékpá-
rutat, amely a mezőn van, vagy lesz
egy költségesebb útvonal, a ka-
nyargó Nyárád miatt, amely telepü-
léseket érint, mint egy normális
kerékpárút.

Virág Sándor 
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A versmondó verseny egyik kör-
zeti szakaszát január 19-én a Dés-
falvi Általános Iskolában tartották.
A harmadikosok lírai verset vagy
elbeszélő költeményt, verses mesét
mutathattak be. 

A versenyen tizenöt tanuló volt
jelen a körzet (Dicsőszentmárton,
Héderfája, Magyarsáros, Széplak,
Vámosgálfalva és Désfalva) hat kü-
lönböző iskolájából.

Az értékelés feladata a Küküllő-
dombói Általános Iskola (Molnár
Annamária tanítónő), a szászcsá-
vási Belle József Általános Iskola
(Szabó Piroska és Szász Rozália ta-
nítónők) és a Szőkefalvi Elemi Is-
kola (László Tünde tanítónő)
tanítóira hárult. 

A pontszámok alapján a megyei
szakaszon a következő tanulók fog-
ják körzetünket képviselni: Szabó
Zsófia és Jakob Éva Nikolett, mind-
ketten a dicsőszentmártoni Traian
Általános Iskola tanulói, felkészítő
tanítójuk Székely-Varga Béla. 

Minden diák emléklapot és aján-
dékot, a felkészítő tanítók és zsűri-
tagok emléklapot, a továbbjutók
könyveket is kaptak. A harmadik és
különdíjban részesített tanuló is
könyvjutalomban részesült. 

A verseny farsangi hangulatban
zajlott, lelkesen vártuk a kis boszor-
kány megjelenését, éneket tanul-
tunk, a szünetben pedig a
jelenlevőket kaláccsal, teával,
szendviccsel és kávéval kínáltuk
meg. 

Köszönet az iskola vezetőségé-
nek valamint kedves tanár kollégá-
inknak, hogy besegítettek. 

A meghívó idézetének szavaival
élve, sikeresen életre keltek a szép
versek, verses mesék. A kis gyere-
kek bátran mutatták be ezeket, nem
maradt a vers „néma”. Hangja volt
és életre kelt, ezáltal is gazdagabbá
téve szavalót és hallgatót egyaránt. 

Gagyi Erika 
és Szentgyörgyi Ildikó-Tünde 

tanítónők

Versmondó verseny 
a magyar kultúra jegyében Szerkeszti: Mezey Sarolta

Kerékpárút a Nyárádmentén

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

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

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Életem a színház – könyvbemutató 
1989 óta január 22-e a magyar

kultúra napja. A marosvásárhelyi
Magányosok Klubjában ezen a
napon klubvezetőnk, Kopacz
Imola meghívására Ferencz Éva
könyvbemutatót tartott. Klubveze-
tőnk köszöntötte a szerzőt és Bálint
Örs Hunor színművészt, valamint
a szép számban megjelent vendé-
geket.

A szerző a decemberben megje-
lent színháztörténeti kötetét, az
Életem a színház című Kőszegi
Margit-emlékalbumot ismertette.

Az egykori Székely Színház le-
gendás művésze, Kőszegi Margit
1902. március 11-én született Má-
ramarosszigeten, férje Borovszky
Oszkár színész volt.1924-ben lé-
pett először színpadra operaéne-
kesnőként és 1933-tól a kolozsvári
Thália, majd a Nemzeti Színház
tagja lett. 1946-ban a marosvásár-
helyi Székely Színházhoz szerző-
dött, 1980-ban vonult vissza a
színpadról, 86 évesen, 1988-ban
hunyt el.

Ferencz Éva a művésznő és férje
hagyatékából, valamint a színház
kutatóközpontjában található gaz-
dag képanyagból szerkesztette az
emlékalbumot. E munkában hatha-
tós segítséget nyújtott a Nemzeti
Színház irodalmi titkára, Kiss Éva
Evelyn. 

A hagyatékban majdnem rend-
szerezve találta meg az újságokban
megjelent kritikákat, fényképeket,
plakátokat, illetve a művésznő le-
velezését. Gyűjtögetve, csoporto-
sítva a megfakult lapokat, a
hiányos kritikákat, csodaszép fény-
képeket, összeállt egy mesés életút,
a Kőszegi Margité.

Egy emlékalbum a színházban
töltött életről. Személyesen ismerte
a művésznőt, úgy emlékszik rá,
mint nagy mesélőre. Annyira érde-
kesek voltak az elmesélt történe-
tek, hogy úgy tűnt, mintha egy film
peregne a szemünk előtt. Bálint
Örs Hunor színművész nagy át-
éléssel idézett a könyvből. 70 éves

korában a művésznő így mesélt
magáról: „Ismeretlen emberek is
megszólítanak az utcán, és az
egészségem felől érdeklődnek. A
nézőtéren felém irányuló sok-sok
szempárból, a tapsból is érzem a
szeretetet. Lehet, hogy csak képze-
lődöm? Nem tudom! Mindenesetre
számomra a közönség szeretete
életem legnagyobb és egyetlen
öröme.”

Humoros történetei is voltak: 
„Elmondom, hogy milyen csú-

fosan megjártam A harapós férjjel.
Szabó Ernő rendezte. Kutya szi-
gorú rendező volt. Hogy szeret-
tem… 

Én egy földbirtokos asszonyt
alakítottam, aki állandóan vadá-
szik.

Az egyik jelenetben fogom a
puskámat, célzok, és rálövök egy
baljóslatú madárra. Amikor is le-
pottyan az orrom elé a rém: egy
csúf fekete varjú, vagy csóka, vagy
miféle… És én akkor kijelentem,
hogy pontosan a bal szemét lőttem
ki… Úgy a tizedik előadás lehe-
tett… célzok, lövök és képzelje,
egy hatalmas vörös róka zuhan az
orrom elé! Az égből! Ernő figyelte,

hogy elkacagom-e magam, mert
akkor szigorúan megbüntetett
volna.

De én komoly maradtam… Na
látja, ilyen szomorú az én életem.

Nekem immár fizetetlenül sem
sírnom, sem kacagnom nem sza-
bad.”

A könyv lapjain életre kel a szí-
nész és a magánember nagyon gaz-
dag életútja. Bármit játszott, teljes
értékű jellemeket keltett életre, na-
gyon megérdemelte, hogy emléket
állítsunk neki – mondta a szerző.

A könyvhöz CD-melléklet is tar-
tozik, a Marosvásárhelyi Rádió
Aranyszalagtárában őrzött felvéte-
lek hallhatók rajta. A szerző a követ-
kező mondattal zárta a könyv-
bemutatót: ne csak én ismerjem

meg ezt a csodálatós életutat, hanem
mindenki, aki kíváncsi rá. Köszön-
jük a nagy hozzáértéssel összeválo-
gatott emlékalbum bemutatását,
percek alatt elfogyott a néhány pél-
dány, és még rendelést is jegyzett a
szerző. Kopacz Imola házigazda-
ként megjegyezte, hogy ezt a köny-
vet lehetne tankönyvnek ajánlani a
színművészeti egyetemen. 

Czerán Erzsébet 

Fotó: Gergely Szilveszter



Dánia válogatottja
31-22-re legyőzte
Norvégia csapatát a
német–dán közös
rendezésű férfikézi-
labda-világbajnokság
vasárnapi döntőjé-
ben, Herningben.

A két csapat a csoport-
körben is találkozott egy-
mással, akkor az olimpiai
bajnok dánok 30-26-ra
nyertek. A norvégok a két
évvel ezelőtti után a máso-
dik, a dánok pedig a ne-
gyedik vb-döntőjüket
játszották, de nyernie ko-
rábban egyik csapatnak
sem sikerült. A fináléban
3-2-nél vezettek utoljára a
norvégok, onnan a há-
zigazdák Mikkel Hansen
irányításával 7-2-es sorozatot produkáltak. A
dánok eksztázisban játszottak, és egyben rend-
kívül taktikusan is, hiszen alaposan felkészül-
tek az ellenfél legjobbja, Sander Sagosen
semlegesítésére, és már a szünet előtt eldöntöt-
ték a meccset.

Niklas Landin a második felvonásban is bra-
vúrosan védett, erre alapozva csapata a 47.
percben már tíz góllal vezetett, és a hajrában
sem történt változás a játék képében, így a
dánok váratlanul nagy fölénnyel nyertek.

Érdekesség, hogy a világbajnokságot száz-
százalékos teljesítménnyel megnyerő dánok
idén csak a magyar válogatottól kaptak ki – ja-
nuár 6-án az odensei felkészülési mérkőzésen
28-25-re –, és a tornán is a magyarokkal ját-
szották a legszorosabb meccsüket, amikor a kö-
zépdöntő első fordulójában 25-22-re győztek.

Elveszítették az első félidőt Nagy-
váradon a Marosvásárhelyi CSM női
kézilabdázói, a második játékrész-
ben viszont fordítottak, és hozták a
kötelező győzelmet a helyi CSU ott-
honában.

Nem szokványos körülmények között
játszott a marosvásárhelyi csapat Nagyvá-
radon, hiszen a keret fiatalabb tagjai egy
nappal korábban még Craiován léptek pá-
lyára az ifibajnokságban, innen hét órát
buszoztak Marosvásárhelyig, majd más-
nap reggel korán egy másik busszal újabb
öt órát Nagyváradig. Aki valami hasonlót
végigpróbált már, sejtheti, hogy nem vol-
tak a legfrissebbek. Ezzel is magyarázható,
hogy Mihaela Evi edző szokatlan kez-
dőcsapattal állt pá-
lyára Nagyváradon,
elsősorban azokra
alapozott, akik nem
voltak Craiován. A
kezdőcsapat azon-
ban nem igazán volt
gólerős, noha véde-
lemben jól helytállt,
így az első tíz perc-
ben alig három gól
esett, 1-2 volt az
eredmény. Később a
Craiovát megjárt já-
tékosok is pályára
léptek, és sok eset-
ben nem tűnt fel a
fáradtságuk. A leg-

több gólt végül mégis azok a kerettagok
szerezték, akikben nem volt benne az
előző napi terhelés.

Az első félidő végére Nagyvárad került
előnybe, a második játékrészt azonban
négy marosvásárhelyi gól nyitotta, és
innen már nem engedte ki a vezetést a ke-
zéből a CSM. Stângu sorra lőtte a gólokat
a balszélről vagy ellentámadásból, öt gólra
is növelve a marosvásárhelyiek előnyét,
amelyből négy a lefújásra is megmaradt.

A győzelemnek köszönhetően a CSM
megőrizte 13 forduló után is hibátlan mér-
legét és 14 pontos előnyét az őt követő Kö-
röskisjenővel szemben, amelyet vasárnap
fogad a ligeti sportcsarnokban. Egy győ-
zelem azt jelentheti, hogy a marosvásárhe-
lyi csapat már matematikailag is biztosítja
a helyét a feljutásért zajló osztályozó tor-
nán.

„Nem bántam meg, hogy el-
vállaltam a szövetségi kapitá-
nyi posztot, mindent meg-
tettem, amit tudtam. A tizedik
hely a reális kép” – mondta
Vladan Matics, a vasárnap
véget ért világbajnokságon a
minimális célkitűzéstől, va-
gyis a hetedik helytől elma-
radó magyar férfi-
kézilabda-válogatott szövet-
ségi kapitánya a Digi Sport
tegnap reggeli műsorában.

A Tatabánya vezetőedzője a Reg-
geli Startban részletesen elemezte a
világbajnokság eredményét: azzal
kezdte, hogy elhibázott dolog volt a
verseny előtt Dániában részt venni

egy tornán, de ezt megörökölték az
előző kapitánytól. Szakmailag azért
volt hibás lekötni ezeket a meccse-
ket, mert stílusában nem a csoport-
ellenfeleknek megfelelő csa-
patokkal találkoztak. „Vranjesnek
biztosan jól jött volna utána haza-
ugrani Svédországba” – szúrt oda
az előző szövetségi kapitánynak
Matics.

A társszakvezető beszélt a szél-
sőjátékról, amelyet sokan kritizál-
nak. Úgy fogalmazott, hogy a
sorsdöntő, Egyiptom elleni össze-
csapáson több, „150 százalékos”
helyzetük is volt a szélsőknek, de
„nincs joystick nálam, hogy meg-
mondjam, abban a pillanatban hová

célozzon a játékos. Ne felülre lőjön
egy ismeretlen kapusnak, hanem in-
kább pattintson”.

A szélsőkkel kapcsolatban Ma-
tics hozzátette: „Két balatonfüredi
szélsőnk van. Nézzük meg a dán, a
norvég és a svéd keretet. A dánok
első számú balszélsője a Kielben,
jobbszélsője a Flensburgban játszik.
A második számú balszélsőjük a
Barcelonában. A mieink a Balaton-
füredben. Miről beszélünk? Hol a
realitás? Nyolc nap alatt kellett
volna megváltoztatnom az egész vi-
lágot? Hát akkor én vagyok az, aki
nem normális”. 

Matics külön kitért néhány sze-
mélyi kérdésre is. Utólag elismerte,
a sérült Ancsin Gábort talán nem
kellett volna elvinni a világbajnok-
ságra, Bartók Donátot viszont
Csoknyai István kapitány nem
akarta. A Németországban szereplő
játékos a decemberi edzéseken nem
tűnt megfelelőnek a kombinatív já-
tékban, és ezért a pályán a többiek-
kel sem találta az összhangot. Ezért
nem került be az utazó keretbe. Ma-
tics hozzátette vele kapcsolatban,
hogy klubjában, a Lemgóban két já-
tékos is előtte van a rangsorban,
ezért keveset játszik. 

„Mi tiszta szívvel tettük azt, amit
tudtunk nyolc nap alatt. A Veszprém
és a Szeged teljesen más kategória,
ott nem lehet hallani magyar nyel-
vet, időkérésnél vagy angolt vagy
spanyolt hallunk. Régen a váloga-
tott keret zömét ez a két csapat adta.
Most Tatabányáról, Balatonfüredről
meg a Ferencvárosból jönnek játé-
kosok. Hol vannak ők a két BL-csa-
pattól? EHF-kupában játszanak

néha, de ott sem a saját csarnokuk-
ban. 1,8 milliárd forint jut a férfi-
szakágnak, ebből ligaülésen 1,2
milliárdot kap a Veszprém és a Sze-
ged, a többi a maradéké és az
NB/B-é – fejtegette Matics azzal
kapcsolatban, hogy szinte minden
anyagi forrás a főleg külföldieket
foglalkoztató két sztárcsapathoz
áramlik. – Két nagycsapat a bajnok-
ság előtt már lejátszik négy-öt
meccset, a BL-ben meg szépen ját-
szik szombatonként. A németek
meg minden második nap pályára

lépnek. Erőnléti katasztrófa va-
gyunk.”

A beszélgetés végén Matics meg-
erősítette, a tizedik hely a realitás,
de szerencséjük sem volt. Arról már
nem is beszélve, hogy támadásban
a szegedi és veszprémi stílust nyolc
nap alatt nem lehetett összehan-
golni. A Nemzeti Kézilabda Akadé-
miát amúgy jó kezdeményezésnek
tartja, szerinte több ilyen képzőköz-
pontra lenne szükség, mert jelenleg
nincs elég nemzetközi szintű fiatal
játékos Magyarországon.

Bánhidi: Olyan eredménykényszer 
van nálunk, hogy semmire sincs idő

A magyar válogatott beállója, Bánhidi Bence a Kossuth Rádiónak nyi-
latkozott. A Szeged kiválósága elmondta, miért nem tudott gyors, mo-
dern kézilabdát játszani a magyar válogatott a világbajnokságon,
valamint kifejtette, „Magyarországon olyan eredménykényszer van,
hogy semmire sincs idő.”

„A világbajnokságon támadásban szinte egyedül voltam az egyik leg-
nehezebb poszton, úgyhogy eléggé kifacsart ez a torna. Korábban itt volt
még Zubai Szabolcs, de azóta sokat változott az együttes. Remélem, a
jövőben érkezik egy-két fiatal mellém” – idézi Bánhidit az m4sport.hu.

„A jelenlegi válogatottban van hat ember, aki csak támad és hat, aki
csak védekezik, plusz még négy ember, akik közül kettő kapus. Ez na-
gyon kevés. Így nagyon nehéz gyors játékot játszani, amit elvártak volna
tőlünk. Egész Magyarország azon csámcsogott, hogy mi nem modern
kézilabdát játszunk. Hát próbáljanak meg hat védekező játékossal mo-
dern kézilabdát játszani.”

A Szeged beállója úgy véli, nem feltétlenül volt reális elvárás a szö-
vetség részéről az első hétbe kerülés. „Csalódottak vagyunk, de itt tart a
magyar kézilabda. Ki lehet tűzni, hogy ott szeretnénk lenni a legjobb hét
között a vb-n, én is sok mindent szeretnék, csak ahhoz kellenek játékosok
is. Nagyon nehéz úgy eredményeket elérnünk, hogy volt nyolc edzésünk.
A kapitányok jól kiegészítették egymást, mindketten tudtak segíteni, de
nekik is idő kell, hogy megismerjék a csapatot. Magyarországon azonban
olyan eredménykényszer van, hogy semmire sincs idő” – fogalmazott.

A férfikézilabda-vb
végeredménye

Helyezések: 1. Dánia, 2. Norvégia, 3.
Franciaország, 4. Németország, 5. Svédor-
szág, 6. Horvátország, 7. Spanyolország,
8. Egyiptom, 9. Brazília, 10. Magyarország,
11. Izland, 12. Tunézia, 13. Katar, 14.
Oroszország, 15. Macedónia, 16. Chile, 17.
Argentína, 18. Szerbia, 19. Ausztria, 20.
Bahrein, 21. Szaúd-Arábia, 22. Korea, 23.
Angola, 24. Japán.

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály D csoportjának 13. fordulójában a következő ered-

mények születtek: Nagybányai Minaur – Temesvári Universitatea 37-22, Nagy-
váradi CSU – Marosvásárhelyi CSM 25-29, Köröskisjenői Crişul – Resicabányai
CSU 19-16.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, D csoport, 13. forduló: Nagyváradi CSU – Marosvá-

sárhelyi CSM 25-29 (12-10)
Nagyvárad, egyetemi csarnok, 50 néző. Vezette: Dacian Chiriac (Beszterce),

Daniel Vlasa (Beszterce).
Marosvásárhelyi CSM: Stan (Ugran) – Stîngu 9 gól, Cozma 1, Sângeorzan, Bucin

4, Darie 6, Popeanu (Fl. Munteanu, Bărăbaş 5, Târşoagă 3, Radu, Lăcătuş 1).

Jegyzőkönyv
Férfikézilabda-világbajnokság, döntő:

Dánia – Norvégia 31-22 (18-11)
Herning, 15.000 néző, vezette: Gubica,

Milosevic (horvátok).
Kiállítások: 6, illetve 6 perc.
Hétméteresek: 3/2, illetve 4/2,
Dánia: N. Landin – Svan 4 gól, M. Han-

sen 7, Olsen 5, Zachariassen 3, Lauge 4,
M. Landin 3, cserék: Green, Möllgaard,
Mensah 4, R. Toft Hansen, Mortensen, Öris
1, Lindberg, Hald.

Norvégia: Bergerud – Björnsen 2, Röd 2,
Gullerud, O’Sullivan, Sagosen 3, Jöndal 9,
cserék: Christensen, Myrhol 1, Tangen,
Överby 1, Johannessen 3, Reinkind 1, Ja-
kobsen.

Különdíjak
A torna álomcsapata:
* kapus: Niklas Landin (dán)
* jobbszélső: Ferrán Solé (spanyol)
* jobbátlövő: Fabian Wiede (német)
* irányító: Rasmus Lauge Schmidt

(dán)
* balátlövő: Sander Sagosen (norvég)
* balszélső: Magnus Jöndal (norvég)
Gólkirály: Mikkel Hansen (dán, 72 gól).
A legértékesebb játékos (MVP): Mikkel

Hansen.
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Rendhagyó módon két szövetségi kapitány – Csoknyai István és Vladan Matics (j) – irányította
a magyar válogatottat a Dániában és Németországban rendezett férfikézilabda-világbajnoksá-
gon. MTI Fotó

Kifakadt a szövetségi társkapitány: „erőnléti katasztrófa vagyunk”

Dánia fölényes sikerét hozta a vb-döntő Hozták a kötelezőt

Bálint Zsombor

Fotó: Dagbladet

Fotó: Nagy Tibor (archív)



A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI JELENBE.
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Érdekes ötlettel rukkolt elő Szovátán
az országos turisztikai információs és
népszerűsítő központ helyi irodája,
ami egyrészt unaloműző, másrészt új
programpontot hozhat a helyi téli tu-
rizmus terén. 

A hosszú téli időszak egyhangú napjait is
meg lehet unni, mint ahogy az otthon ülést
is, továbbá a jövő héten ismét vakációznak
a gyerekek, ezért sok szülőben felvetődik a
kérdés, hogy merre lehet kimozdulni a csa-
láddal, mivel köthetik le a gyerekeket, hol
vezethetik le az energiájukat. Így született
meg a Hófeszt ötlete, azaz egy olyan hétvégi
program, amihez csupán sál, sapka, nagyka-
bát és jókedv szükséges. Az ötletgazdát fel-
karolta a városi önkormányzat, és
csatlakozott a Szovátai Ifjúsági Szervezet is,
így vasárnap a fürdőtelepi Bernády-parkoló-
ban egész napos havas programokat szervez-
nek: a fő programpont a csapatos
hóemberépítés lesz, de célba dobálás, hó-
csata, hózumba, havas futás (amolyan terep-
futás havas tájon), a gyerekek számára

szánkózás és interaktív játékok is szerepel-
nek az ajánlatban. Az először megrende-
zendő havas fesztivál népszerűsítését a
szervezők mellett a helyi turisztikai és ven-
déglátó egységek is felvállalták, így vasár-
nap 10–17 óra között szovátaiakat és
turistákat egyaránt várnak mozgásra, kikap-
csolódásra. Mivel az utóbbi napokban jelen-
tősebb hóolvadás volt, arról is érdeklődtünk,
hogy lesz-e elegendő hó a helyszínen. Gál
Kriszta, a szervezők egyike elmondta: olyan
területet választottak helyszínül, ahol jelen-
leg is viszonylag vastag a hótakaró, ha pedig
további olvadás lesz a napokban, akkor akár
máshonnan is szállíthatnak oda havat, a
programokat pedig mindenképp megtartják.
Olyan interaktív ajánlatot terveztek be,
amelyben korosztálytól függetlenül bárki
részt vehet, és nagy részüket esetleges „hó-
szegénységben” is meg lehet tartani. A szer-
vezők ígérete szerint a jó hangulatot zenével,
teával és forralt borral fokozzák, így remek
programban és sok résztvevőben remény-
kednek. (gligor)

Ha feszt hó, akkor Hófeszt

Fotó: ISU

Jó hangulatot ígérnek vasárnapra kicsiknek-nagyoknak Fotó: boon.hu/illusztráció

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

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

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

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

- 08008 208-888

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A Gyergyószárhegyhez tartozó Güdücön járt az 
Artériák stábja, és a Récefalván, Péntekpatakán és
Hágótőn dolgozó falugondnokokkal beszélgetett. A
Gyulafehérvári Caritas által működtetett falugondnok-
ságról szóló műsort ma 20.30 órakor tekinthetik meg.

Az este fél 10-kor kezdődő Erdélyi kávéház ven-
dége a marosvásárhelyi filharmónia klarinét- és sza-
xofonművésze, Makkai István, aki a Transilvanian
Saxophone Quartet tagjaként is mesél az elmúlt idő-
szak élményeiről, a turnékról és a tervekről.

Falugondnokságról, valamint klarinét- 
és szaxofonművészetről az Erdély TV keddi műsoraiban

A Studium-Prospero Alapítvány a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. támogatásával pályázatot hirdet ma-
rosvásárhelyi felsőoktatási intézményben oktató fiatal
tanároknak, doktoranduszoknak és rezidens orvosok-
nak 1 szoba elfoglalására a Trébely utcai Tanári La-
kások Szakkollégiumban, február 15-i beköltözéssel.
A szabad szoba egy 3 szobás lakrész egyik szobája.

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:
• felvételi kérelem (kitöltött formanyomtatvány,

amely letölthető vagy igényelhető az 
office@studium.ro e-mail-címen)

• oktatói státust vagy rezidensi státust igazoló irat
• kézzel írt indoklás az alapítvány kuratóriumának

címezve, amelyben szerepel, hogy miért van szükség
a lakhatási támogatásra

• önéletrajz
• személyi igazolvány másolata
• az utolsó kéthavi fizetésről bizonylat
• tudományos tevékenységet, civil tevékenységet

bizonyító iratok
A pályázati iratcsomót, kérjük, nyújtsák be szemé-

lyesen munkanapokon 15.30-ig az alapítvány Köz-
ponti Hivatalába (Marosvásárhely, Gen. Gheorghe
Avramescu utca 11. szám). 

Határidő: 2019. január 31. 
Érdeklődni az office@studium.ro e-mail-címen

lehet.

Lakhatási támogatás 
a Studium – Prospero Alapítványnál

Családi házba rohant egy terep-
járó vasárnap este Koronkán a
13 E60-as országúton, a lakást
megrongálta, a benne lakókat
az ijedtség mellett tetemes kár
érhette. A balesetet egy balra
kanyarodó jármű vezetője
okozta, aki semmibe vette a fő-
úton közeledő terepjárót.

A Maros Megyei Rendőr-felügye-
lőség tájékoztatása szerint január 27-
én, vasárnap este 9 óra körül egy
Marosvásárhelyről Segesvár felé tartó
jármű elvágta a főúton ellenkező
irányból érkező autó útját, a nagyobb
ütközést elkerülendő a vétlen sofőr el-
rántotta a kormányt, ennek nyomán
pedig egy családi házba rohant. 

A vasárnap esti baleset a település
központjába vezető koronkai letérő-
nél történt, az elsőbbségadást egy 28
éves Beszterce-Naszód megyei,
bethleni illetőségű gépkocsivezető
mulasztotta el, aki az országútról a
mellékútra úgy kanyarodott balra,
hogy semmibe vette a főúton szem-
ből érkező négykerék-meghajtású te-
repjáró elsőbbségét (a 41 éves
járművezető ugyancsak Beszterce
megyei). Mivel személyi sérülés
nem történt, a balesetet okozó sofőrt
az elsőbbségadás elmulasztása miatt
megbírságolták, és hatvan napra fel-
függesztették a jogosítványát – tud-
tuk meg Emanuela Rugină
szóvivőtől. Az okozott kárt a vétkes
jármű biztosítója remélhetőleg meg-
téríti. (pálosy)

Elsőbbségadás elmulasztása miatt
Lakóházba rohant

Orvvadászokat fogtak
Fegyverrel és robbanóanyag-
gal kapcsolatos törvénysér-
téssel és orvvadászattal
gyanúsított személyeknél tar-
tott hét házkutatást Maros és
Beszterce-Naszód megyében
a Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség. 

A mezőzáhi és sármási rendőrök
múlt pénteken egy órával éjfél után
Báldon megállítottak egy gépko-
csit, amelyet egy 24 éves sármási

férfi vezetett. Az ellenőrzésnél a
jármű 34 éves utasánál egy fegyvert
és kilenc töltényt találtak. Az illető
nem rendelkezett fegyvertartási en-
gedéllyel. A házkutatások során a
rendőrök további 34 darab 5,6 mil-
liméteres töltényt találtak.

Az ügy három gyanúsítottját –
az említettek mellett még egy 26
éves férfit – 24 órára őrizetbe vet-
ték. A kivizsgálás folytatódik.
(nszi)



ADÁSVÉTEL

VESZEK fali ingaórát súllyal. Tel.

0365/441-178. (9/963-I)

ELADÓ új, emeletes magánház

Csittszentivánon: 4 szoba, konyha, 2

fürdőszoba, ebédlő és mellékhelyisé-

gek, 29 ár telek. Tel. 0744-491-549.

(sz.-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (20679)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.

Tel. 0748-020-050. (4/617)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-

mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-

543-104. (7/636-I)

TETŐJAVÍTÁS, festés, padló-

csempe-lerakás. Tel. 0747-816-052.

(14/885)

MEGBÍZHATÓ NŐ takarítást és

lépcsőház-takarítást vállal. Tel. 0757-

037-167. (7/961)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-

ranciával. Tel. 0722-846-011. 

(5/969-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat. Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (13/978)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk
január 29-én a cserefalvi id.
FERENCZI ZOLTÁNRA halá-
lának 9. évfordulóján. Nyu-
godjon békében! Szerettei.
(5/922)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal búcsúzom
drága élettársamtól,

GYANTI ANNÁTÓL,
akinek szerető szíve folyó hó 25-
én megszűnt dobogni. Emléked
örökre megőrzöm. 

Szerető élettársad, Gyuri.
(1/965-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szerető édesanya,
nagymama, anyós, rokon és
szomszéd, 

özv. SÁROSI OLGA 
szül. Csiszér

szerető szíve január 24-én meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk
temetése január 29-én, kedden
15 órakor lesz a központi, Nyár
utcai temetőben. Emléke legyen
áldott! 

Gyászoló szerettei. (10/974)

Fájó szívvel búcsúzunk a drága
testvértől, nagynénitől, kereszt-
anyától, szomszédtól, jó isme-
rőstől, az alsóbölkényi születésű 

BOGÁNYI ÁGNESTŐL 
szül. Barabás. 

Türelemmel viselt betegség után,
életének 90. évében megpihent.
Temetése január 30-án, szerdán
13 órakor lesz a református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (15/980-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesapánk, 

VÍG ÁRPÁD 
életének 74. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése 2019. január 30-án, szer-
dán 11 órától lesz a Jeddi úti
temetőben.

Emlékét kegyelettel őrzi három
gyermeke és azok családja.

Nyugodj békében,
drága édesapánk! (-I)

Fájó szívvel búcsúzunk drága
apatársunktól,

VÍG ÁRPÁDTÓL. 
Nyugodj békében! 

Buba és Ferike. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a Víg családnak szeretett
ÉDESAPJUK elhunyta
alkalmából. Béke poraira! A
Nagy család. (-I)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
KIADÓ HELYISÉG a Győzelem tér (P-ţa Victoriei) 36. szám alatt, a volt Park vendéglő, 97 m2 + kert-
helyiség. Tel. 0741-214-194. (20876)
A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT, automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT al-
kalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villany-
szerelők. Vonzó bérezési csomag és fejlődési lehetőség. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám
alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ
a 0742-147-717-es telefonszámon. (63215-I)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a 2018-as évre. Tel. 0744-504-536.
(63209)
PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét vállalom. Tel. 0744-504-536. (63209)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (63211-I)
PANZIÓBA, Marosvásárhelyre RECEPCIÓST, PINCÉRT, SZAKÁCSOT és SEGÉDSZAKÁCSOT al-
kalmazunk. Tel. 0744-624-976. (20817-I)
SZAKKÉPESÍTŐ TANFOLYAMOK, ANRE-kurzus Marosvásárhelyen: VILLANYSZERELŐ,
energetikai szakmában MESTER, TECHNIKUS, energetikában szakképesítetteknek NAPELEMSZE-
RELŐ-KÉPZÉS, vagy egyéb tanfolyamok. Tel. 0731-150-389. (63216)
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 benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (63229-I) 
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására.  Az átlagosnál
jobb kereseti lehetőség!  Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as te-
lefonszámon. (63229-I)
ÚJ GYORSÉTTEREM  – BISZTRÓ – a Kövesdomb alatt, a MIU iskola mellett, az 1848. út 3. sz.
alatt. Ételek házhoz szállítását is vállaljuk. Tel. 0758-548-501. (14/979-I)
A PARADIGMA KÖNYVES- ÉS AJÁNDÉKÜZLETEIBE magas kereseti lehetőséggel eladási ta-
pasztalattal rendelkező MUNKATÁRSAKAT keresünk. Amit ajánlunk: harmonikus munkakörülmények,
kezdő nettó 2000 lejes bérezés. A fényképes önéletrajzokat, motivációs szándékukat a  
paradigmaesoteric@gmail.com e-mail-címre vagy a Székely Vértanúk utca 10-12. sz. alatti üzleteinkbe
várjuk, határidő: február 10. (20911-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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