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INGATLAN

Sürgősen eladó mélyen ár alatt Magyarországon, 
Mezőhegyesen, exkluzív kivitelű, 67 m 2-es ma-
gánház. Két garázs, parkosított udvar, nagy kert. 
Ár: 15 000 euró.

KÜLÖNFÉLE

Eladók német, jó minőségű, bontott fa és 
műanyag termopan ablakok, egy- és kétnyílósok; 
új bejárati ajtók, teraszajtók többféle méretben, új 
fa- és műanyag ablakok – kedvező áron, Kápol-
náson. Szállítás megoldható. Árak: 200–2000 lej. 
www.szekelyhirdeto.info. Tel.: 0742-630838.

 » RÖVIDEN

Tízre emelkedett az infl uenza
halálos áldozatainak száma
Tíz személy vesztette életét az 
infl uenza miatt ebben a szezon-
ban – közölte csütörtökön az 
Országos Közegészségügyi Intézet 
keretében működő fertőző be-
tegségeket ellenőrző és felügyelő 
országos központ. Legutóbb egy 12 
éves, bukaresti gyermek halt meg, 
akinél A típusú infl uenzavírust 
diagnosztizáltak. A gyermek nem 
részesült infl uenza elleni védőoltá-
ban. Ezzel egy időben az oktatási 
minisztérium tájékoztatása szerint 
jelenleg 4048 tanulót érint az 
oktatás infl uenza miatti teljes vagy 
részleges szüneteltetése a romá-
niai tanintézetekben. A szaktárca 
ugyanakkor hangsúlyozza, ez nem 
azt jelenti, hogy ennyi infl uenzás 
diák van. Bukarestben 50 oktatási 
intézményben szünetel részlegesen 
a tanítás. Kolozs megyében két 
iskola van részlegesen bezárva, 
Iaşi és Tulcea megyében egy-egy 
intézményben teljesen szünetel az 
oktatás. Suceava, Tulcea, Călăraşi, 
Ilfov és Giurgiu megyében egy-egy 
iskolában van részleges kényszer-
szünet az infl uenza miatt.

Közgyűlést tartanak az EME
orvosai és gyógyszerészei
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
(EME) orvos- és gyógyszerésztudo-
mányi szakosztálya február else-
jén, szombaton délelőtt 11 órakor 
tartja évi közgyűlését a marosvá-
sárhelyi Deus Providebit Tanulmá-
nyi Ház földszinti dísztermében.

Erős szélre fi gyelmeztetnek
Felerősödik a szél az ország 27 
megyéjében. Az elsőfokú fi gyel-
meztetés péntek reggeltől érvényes 
többek között Arad, Bihar, Beszter-
ce-Naszód, Brassó, Fehér, Kolozs, 
Krassó-Szörény, Kovászna, Hu-
nyad, Hargita, Máramaros, Maros, 
Szeben, Szilágy, Szatmár és Temes 
megyében. Hegyvidéken 80-100 
km/órás sebességgel fújhat a szél, 
alacsonyabban vegyes csapadék, 
jegesedés várható.

MENTALITÁSVÁLTÁST SÜRGETTEK A ROMÁN–MAGYAR VISZONYBAN A HÁROMSZÉKI RMDSZ SZÜLINAPJÁN

Egyenrangúságot követelnek

A Kultúrpalota tetőzetét kĳ avították, már nem folyik be a víz

„Mentalitásváltásra van szük-
ség az országban, tisztességes 
mederbe kell terelni a románok 
és a magyarok viszonyát” – 
vallja Tamás Sándor RMDSZ-es 
politikus. Antal Árpád szerint az 
erdélyi magyarok számára erő-
forrásokat kell biztosítani, hogy 
szülőföldjükön boldogulhassa-
nak, erre a magyar kormánnyal 
megvalósított nemzetpolitika 
révén van lehetőség.

 » BÍRÓ BLANKA

„E gyenrangúságot, társ-
nemzeti státust akarunk 
Romániában, hogy ne 

alá- és fölérendeltségi viszony le-
gyen a többség és kisebbség között, 
hanem mellérendeltség a politiká-
ban, a nyelvhasználati jogokban, 
nemzeti szimbólumok használatá-
ban” – szögezte le Tamás Sándor 

szerda este az RMDSZ háromszéki 
szervezetének 30. születésnapján 
tartott sepsiszentgyörgyi ünnep-
ségen. A Kovászna megyei önkor-
mányzat elnöke kiemelte: többek 
között ebben a kérdésben kell áttö-
rést elérni, hiszen a magyarság, bár 
számban kisebbségben van, állam-
alkotó nemzet. „Mentalitásváltásra 
van szükség az országban, tisztes-
séges mederbe kell terelni a romá-
nok és a magyarok viszonyát” – fo-
galmazott a háromszéki politikus. 
Hozzátette: a kapcsolat minősége 
mindig a pozícióban levők felelős-
sége, ilyen értelemben például az 
RMDSZ-nek is felelőssége van, hogy 
az ellenzékkel, a bírálókkal miként 
kommunikál.„Akkor erős egy szer-
vezet, ha minél nagyobb mértékben 
képviseli az erdélyi rétegzett társa-
dalmat. Vissza kell térni a jó érte-
lemben vett néppártszerű, mozgal-
mi politizálásra, oda kell fi gyelni a 
jóindulatú kritikákra” – összegezte 
Tamás Sándor.

„Az erdélyi magyarok számá-
ra erőforrásokat kell biztosítani, 
hogy szülőföldjükön boldogulhas-
sanak, erre a magyar kormánnyal 
megvalósított nemzetpolitika ré-
vén van lehetőség” – fogalmazta 
meg a rendezvényen Antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgármestere. 
Hangsúlyozta: a románok országát 
akarják megvalósítani. „Ez száz 
éve van így. Ebben az időszakban, 
20–25 évenként történt valami, 
ami oxigénhez juttatta az erdélyi 
magyar közösséget” – mondta a 
székelyföldi politikus. Ezek közé 
sorolta az RMDSZ megalakulását, 
hogy 1989-ben nem soroltak be a 
magyarok ideológiai alapon a ro-
mán pártok mögé. „Az RMDSZ és 
a Fidesz közötti összefogás elindí-
tott egy olyan erdélyi gazdasági és 
demográfi ai támogatásfolyamatot, 
ami zavarja a román államot, de az 
elkövetkező évtizedekre ismét oxi-
génhez tudja juttatni a közösséget” 
– értékelt Antal Árpád.

 » Akkor erős 
egy szervezet, ha 
minél nagyobb 
mértékben képvi-
seli az erdélyi 
rétegzett társa-
dalmat. Vissza 
kell térni a jó 
értelemben vett 
néppártszerű, 
mozgalmi politi-
zálásra, oda kell 
fi gyelni a jóindu-
latú kritikákra” 
– összegezte 
Tamás Sándor.
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 » ANTAL ERIKA

A marosvásárhelyi Kultúrpalota
orgonájának felújításával ta-

vaszra elkészülnek, a tetőzet hat-
van százalékban készen van, a 
homlokzat felújítása azonban szü-
netel. A Maros Megyei Tanács ta-
valy szerződést bontott a műszaki 
ellenőrrel, és új pályázatot írt ki. 
Az állásra senki nem jelentkezett, 
ezért azt újból meghirdetik – tájé-
koztatta lapunkat Lukács Katalin, a 
megyei tanács szóvivője, aki azt is 
elmondta, hogy kilátásba helyezték 
az állásra szánt összeg megemelé-
sét. Tavaly beázott a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalota harmadik emeleti 
mennyezetének jókora szakasza. 
Akkor Soós Zoltán, a Maros Megyei 
Múzeum igazgatója elpanaszolta, 
hogy elégedetlenek a felújítást vég-
ző ploiești-i céggel. Az intézmény-
vezető a szerződés felbontását kérte 
és újbóli pályázatkiírást javasolt a 
munkálatokra. Azóta a tetőt, ahol 
tavaly befolyt a víz, kijavították, 
és időközben nem történt hasonló 
eset. Lukács Katalintól megtudtuk, 
a céggel tisztázták a nézeteltérése-
ket, a munka pedig halad, csupán 

a homlokzat felújítása szünetel a 
hideg időjárás miatt. A Maros Me-
gyei Tanács négy éve nyert egy eu-
rópai uniós pályázatot a Regionális 
Operatív Program révén, amelyből 
a Kultúrpalota és a Természettudo-

mányi Múzeum felújítását végzik. 
A Kultúrpalota felújításának kere-
tösszege 6,5 millió lej, amelyből 6 
millió vissza nem térítendő uniós 
támogatás, a többi részt a megyei 
tanács állja.

Kultúrpalota: tisztázták a nézeteltéréseket

 » A munka jól 
halad, csupán a 
homlokzat fel-
újítása szünetel 
a hideg időjárás 
miatt.




