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A klímaváltozás hatásait követik

Oktatási és kutatási központot avattak

Emlékhangverseny
az orgonamuzsika
kedvelőinek
Április 2-án, vasárnap este 7 órai kezdettel a marosvásárhelyi Kultúrpalota
nagytermében rendkívüli orgonahangversenyre kerül sor. A rendezvény egy
országos rendezvénysorozat része
Helmut Plattner emlékére.

____________2.
A megyei
tanfelügyelőség
vezetősége
a katolikus iskola
ellen szavazott

A megbeszélés, amelyen az iskola és a
szülők képviselői előadták panaszukat,
Csíky Csengele szerint olyan volt,
mintha a Marosvásárhelyen hónapok
óta zajló teniszmérkőzés folytatása
lenne.

____________4.
Két vásárhelyi
produkció a DESZKA
Fesztiválon!

Tegnap délelőtt a marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetemen oktatási
és kutatási központot avattak, ahol a
klímaváltozás helyi hatásait követik,
majd a mért adatok alapján hosszú távú
megoldásokat keresnek a kialakult helyzet javítása érdekében. A központ létesítését, felszerelését európai uniós és a
norvég kormány által biztosított pályázati támogatásból finanszírozták.

Vajda György

A Zöld utak a fenntartható fejlődés felé című,
az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra
kiírt program megvalósítására három város,
Brassó, Nagyszeben és Marosvásárhely pályázott. Szebenben a regionális környezetvédelmi
ügynökség székházának hőháztartását javítják
fel, ugyanakkor föld alatti vezetékeket helyezhetnek el, illetve autóbuszmegállókat korszerűsíthetnek. Brassóban egy óvodát és egy másik
középületet alakítanak át a szebenihez hasonlóan. Marosvásárhelyen a támogatásból hőszigetelik az éjjeli menhely épületét és egy új, jobb

Fotó: Vajda György

teljesítményű kazánt is beszerelnek, ugyanakkor
a pályázat lehetőséget teremtett a szóban forgó
oktatási és kutatási központ beindítására, valamint egy-egy meteorológiai megfigyelőállomás
felállítására a Somostetőn, illetve a központ
Iuliu Maniu utca 4. szám alatti székhelyén.
A központ avatásakor dr. Csegzi Sándor, a
Kulturális és Tudományegyetem vezetője kifejtette: kiválósági központot működtetnek, hiszen
alig néhány évi tevékenység alatt több olyan tudományos, oktatási és kulturális rendezvényt
(Folytatás a 4. oldalon)

TAVASZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

március 29 – április 2.
(szerda–vasárnap)
között
nagy választékban,
minden színben

futóés perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári
gyár
és a Basarabia Grup
termékei –
a Bartók Béla utca
1–3. szám alatti

SAMIRA üzletben.

Minden órában tombola
és ajándék minden vásárlónak!

Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

A kortárs magyar dráma seregszemléjeként nyilvántartott XI. DESZKA Fesztivál március 27-én, a színházi
világnapon nyitotta meg kapuit a debreceni Csokonai Színházban. Az idei
fesztiválprogramba huszonhat előadás
került be, közülük kettő a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház előadásában –
olvashatjuk a színház közleményében.

____________5.
Craiova újra kipipálva,
rájátszásban
a Maros KK
Elsősorban a második félidei teljesítménynek köszönhető a győzelem, hiszen – bár jól kezdtek a Tigrisek – az
első negyed után 3, a másodikban már
több mint 10 ponttal elhúztak az oltyánok.

____________9.

Egy sörvita margójára

Benedek István

Elásták a csatabárdot a sörgyártók: megegyezett a
holland tulajdonú multi a csíki sörmanufaktúrával
arról, hogy beszüntetik az egymás elleni pereskedést,
és mindenki békében főzi tovább a maga sörét. A jogvita
lezárása az utólagos nyilatkozatok szerint még egy hónapot vesz fel, de az ügy tanulságai már most levonhatóak.
Nem hétköznapi eset az, hogy egy kisvállalkozás
nyertesen kerüljön ki egy iparági óriással szembeni vitájából. Márpedig itt a kicsi az egyértelműen nyert, hiszen borítékolható, hogy a fogyasztói táborának a
töredéke sem hallott volna létezéséről a botrány nélkül.
Ennyi hírverés, amit a termékük ingyen megkapott a
cirkusz kapcsán, reklámdíjakban számolva nagyon komoly pénzt tett volna ki. Nem lennénk szívesen a multinál a pereskedés mellett döntő illetékes helyében,
amikor valakiknél a magas polcokon leesik a tantusz,
hogy ezzel a cirkusszal ők maguk adtak akkora üzleti
segítséget a kis versenytársnak, amekkorát az talán legszebb álmaiban sem mert remélni.
A tanulsága az ennek az egész ügynek, hogy a piacot
nem meghódítani kell, hanem tisztelettel kiszolgálni.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 8 perckor,
lenyugszik
19 óra 46 perckor.
Az év 88. napja,
hátravan 277 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma AUGUSZTA, holnap
ZALÁN napja.
ZALÁN: Eredetére többféle
magyarázat is él. Anonymus
Saladus néven említi a honfoglalás előtt a Duna-Tisza közén
uralkodó vezért. Más elképzelés szerint török eredetű, jelentése: dobó, ütő.

Napos idő
Hőmérséklet:
max. 210C
min. 60C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. március 28.

1 EUR

4,5514

100 HUF

1,4718

1 USD

1 g ARANY

4,1912
168,8541

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

Megyei hírek

Kiskorúakat tartottak
rabszolgasorban

A Maros megyei rendőrség és a marosvásárhelyi ügyészség szervezett bűnözés elleni osztálya a csendőrökkel
együtt március 20-án öt Maros megyei helyszínen tartott
házkutatást olyan személyeknél, akiket azzal gyanúsítottak, hogy rabszolgasorban tartanak kiskorúakat. Az illetők
a szülőknek nyújtott uzsorakamat ellenében felvették a
gyermekeknek járó állami támogatást. Amennyiben így
sem sikerült behajtani a tartozást, a gyerekeknek kellett a
gazdaságukban dolgozniuk, ameddig a munka értékével
törlesztették szüleik adósságát. A házkutatáskor három –
11, 14 és 16 éves – kiskorút találtak, akik egy 19 évessel
(a testvérük) együtt dolgoztak. A rendőrök bankkártyákat,
a gyerekek nevére szóló utalványt, kölcsönről szóló és
adásvételi szerződéseket, valamint 60.700 lejt foglaltak le.
Az összeg származását nem tudták igazolni a kivizsgálás
alatt álló személyek, akik közül ötöt letartóztattak, kettőt
pedig bűnügyi felügyelet alá helyeztek.

EMTER – matematika-, informatikaés fizikaverseny

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kara április 8-án matematika-, informatika- és fizikaversenyt szervez, amelyre
minden XI. és XII. osztályos tanuló benevezhet. Regisztráció április 4-éig a http://emter.ms.sapientia.ro honlapon.
A verseny 10-től 13 óráig tart. A díjazottak 10-es jeggyel
felvételt nyernek a Sapientia bármelyik reál szakára, aki
7-es felett teljesít, az a versenyen szerzett eredményével
kiválthatja a felvételi jegy 75%-os komponensét. Amennyiben a versenyző még nem végzős, ha jól szerepel, az
eredménye számítani fog a majdani egyetemi felvételinél,
amennyiben a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karát választja.

Magyarságtörténeti olimpia

Április 1-jén, szombaton 10 órától a marosvásárhelyi
Szász Adalbert Sportlíceumban lesz a magyarságtörténeti
tantárgyverseny megyei szakasza. Részt vesznek azok a
VI. és VII. osztályos tanulók, kéttagú csapatokban, akik a
törzsanyag részeként tanulmányozzák a romániai magyar
kisebbség történelme és hagyományai tantárgyat. Az olimpiát a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának Magyar Történeti Intézetével
partnerségben szervezik. Az országos szakasz április 2022. között lesz Csíkszeredában.

Elektromos háztartási
hulladékgyűjtés Szovátán

Április 1-jén, szombaton 9 és 17 óra között Szovátán öszszegyűjtik és elszállítják az elektromos háztartási cikkeket,
gépeket, eszközöket, berendezéseket. Arra kérik a helybelieket, hogy a főutcákban a kapuk, lépcsőházak elé helyezzék ki a hulladékot, a mellékutcákban lakók pedig
lehetőség szerint ugyanide tegyék ki az eldobandó tárgyakat. Amennyiben nagyobb berendezésről van szó, a 0740265-844-es telefonszámon igényelhetnek szállítóeszközt.
Hírszerkesztő: Vajda György

Emlékhangverseny
az orgonamuzsika kedvelőinek

Április 2-án, vasárnap este 7
órai kezdettel a marosvásárhelyi
Kultúrpalota
nagytermében
rendkívüli
orgonahangversenyre kerül sor. A rendezvény
egy országos rendezvénysorozat része Helmut Plattner emlékére.

Szilágyi Mihály

Helmut Plattner Nagyszebenben
született 1927. március 31-én. 1948tól a Bukaresti Konzervatórium zongora szakos hallgatója. Az egyetem
befejezése után, 1953-ban Prágában
orgona szakon képezte tovább magát,
ott is oklevelet szerzett. Hazatérve,
1954-ben megalapította a romániai orgona szakot Bukarestben. A kommunizmus túlkapásai elől 1974-ben

Németországba menekült, és csak
1989 után látogatott újra Romániába.
Hatására mára neves orgonaművészeket nevelt a Bukaresti Konzervatórium. A nagy nevek közül
Bukarestben, Brassóban, Temesváron,
Kolozsváron, Nagyváradon és Marosvásárhelyen is aktív orgonaművészek
dolgoznak.
Marosvásárhelyen Molnár Tünde
orgonaművész szervezésével és vezetésével a Művészeti Egyetem zene szakos hallgatói is bekapcsolódnak az
országos rendezvénysorozatba. Bár
nem orgona főszakos hallgatók Molnár Tünde tanítványai, erre az alkalomra – és sok más hangversenyre –
kellő tapasztalattal és gyakorlattal
ülnek az orgonaszékre.

Április másodikán tanárok és diákok (leendő zenetanárok) közös hangversenyt tartanak Helmut Plattner
emlékére. Változatos repertoárjuk
minden stílus kedvelőinek kellő zenei
élvezetet ígér. Akik elmegyünk emlékezni és tisztelegni a romániai orgonamuzsika alapítója előtt, J. S. Bach,
Makkai Gyöngyvér, D. Croner,
Kozma Mátyás, T. Ciortea, Terényi
Ede, Helmut Plattner, Csíky Boldizsár,
M. Reger, Orbán György műveiben
gyönyörködhetünk. A műveket a Művészeti Egyetem tanárai (Molnár
Tünde, Benedek Tibor Magor, Csíky
Csaba, Strausz Imre István), diákjai
(Bereczki-Tollas László, Bereczki
Klára, Lőrinczi Lehel) és a Musica
Humana női kamarakórus mutatja be.

Erdélyi magyar írók románul –
könyvbemutató Marosvásárhelyen

Erdélyi magyar prózaírók román nyelvre fordított bert Csaba, Szilágyi István, Tompa Andrea, Vida Gábor
írásait tartalmazó kötetet mutatnak be március és Zsidó Ferenc. A műveket E. Ferencz Judit fordította
29-én, szerdán 17 órakor a marosvásárhelyi román nyelvre.
A Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókja által
Petru Maior Tudományegyetemen.

A Singurătate gonflabilă címmel a Román Kulturális
Intézet gondozásában megjelent kötetben olyan kortárs
magyar írók reprezentatív művei kaptak helyet, mint Demény Péter, Demeter Szilárd, Ferencz Zsuzsanna,
György Attila, Láng Zsolt, Márton Evelin, Molnár Vilmos, Mózes Attila, Nagy Koppány Zsolt, Papp Sándor
Zsigmond, Potoczky László, Selyem Zsuzsa, Szabó Ró-

Utazás az Agraria
nemzetközi kiállításra

Az RMGE Maros megyei fiókszervezete április 7-én, pénteken szakmai
látogatást szervez autóbusszal mezőgazdászoknak a Kolozs megyei
Zsukra, az Agraria nemzetközi mezőgazdasági és állattenyésztési szakkiállításra.
Érdeklődni,
feliratkozni
Szotyori Zoltán elnöknél a 0751-636554-es, dr. Suba Kálmán állattenyésztési mérnöknél, ügyvezető elnöknél a
0744-500-593-as telefonszámon lehet.
Jelentkezési határidő: április 2-a.

RENDEZVÉNYEK

Tavaszi nagytakarítás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében március 20. és
április 25. között zajlik a tavaszi nagytakarítás.
Felkérik a lakosokat, hogy a kijelölt helyekre tegyék ki a háztáji gazdaságukból, zöldövezetekből származó hulladékot, egy nappal a meghirdetett
program előtt.
Március 30-án a következő utcákból hordják el a szemetet: I. Mihuţ, I.
Hodoş, Gh. Pop de Băseşti, Petru Maior, Bărăganului, Decebal, Burebista,
Tisza, Maros, új híd, Hídvég, Víz, Árvíz, Könyök. Március 31-én: Harcsa,
Bőség, Sebes, Hóvirág, Traian Moşoiu, Sincai, Szabadság, Govora, Radnai,
Fecske, Emil Dandea, Crisan, Varga Katalin, Plevna, T. Vladimirescu, Szabadság és Dózsa György utcák közötti szakaszon, Patak, Sziget. Április 1jén pedig az Eminescu, Brăila, Rózsa, Csillag köz, Beszterce, Kossuth,
Kinizsi Pál, Sinaia, Aurel Filimon, Bartók Béla, Nyomda, Horea, Ballada utcákból szállítják el a hulladékot.

Rocksuli-klubest

Április 1-jén, szombaton este 8 órától a Jazz and
Blues Clubban (Sörház utca 3. szám) a marosvásárhelyi Rocksuli klubestet tart. Fellép a debreceni Kovács Tamás Band és a zilahi Ataria. A klubesték célja,
hogy a szervezők minél több zenekart, rockzenei stílust ismertessenek meg a közönséggel.

Kamarazeneest

szervezett eseményen a beszélgetést Iulian Boldea irodalomkritikus, az egyetem prorektora vezeti. Jelen lesz
Markó Béla költő, a Romániai Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának elnöke, Alexandru Cistelecan irodalomkritikus, Demény Péter író, a Látó szerkesztője, E. Ferencz
Judit műfordító, valamint Sorin Gherguţ költő, a Román
Kulturális Intézet szakértője is.

Április 2-án, vasárnap este 7 órától a marosvásárhelyi
Transylvanian Wind Ensemble kamarazeneestet tart a
szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház nagyter-

mében. Fellépnek: Sántha Éva (fuvola), Ferencz
János (oboa), Kelemen Antal (klarinét), Radu Gavril
(kürt) és Ciprian Bonta (fagott), akik J. Haydn, F.
Danzi, Farkas F., S. Joplin, I. P. Larionov és Julio Sandero műveiből adnak elő. A belépés ingyenes.

Könyvbemutató
Marosszentgyörgyön

Március 30-án, csütörtökön du. 6 órától a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében Baricz Lajos bemutatja Radványi Hajnal Piros rózsa
című verseskötetét. Közreműködik az egyházközség
Szent György kórusa és a Kolping Család énekkara.

Sorsolás a Bernády Házban ma 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége ma 16 órától tartja a februári
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépújsáG-kosárFEBrUár (kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi,
egy a vidéki olvasóknak), a Hűséges előfizető – MárCIUs nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).
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Korrupcióért hatévi börtönbüntetésre ítélték
Elena Udreát

Első fokon halmazati büntetésként hat év szabadságvesztésre
ítélte a legfelsőbb bíróság kedden
Elena Udrea volt turisztikai minisztert, akit többrendbeli megvesztegetés
elfogadásával,
hivatali visszaéléssel és európai
alapok eltérítésével vádolt a korrupcióellenes ügyészség (DNA).

A Traian Băsescu volt államelnök
egyik bizalmasának számító Udrea az
ügyészek szerint több közbeszerzési eljárás során a szerződés értékének tíz százalékát
kitevő
kenőpénzt
kért
üzletemberektől, illetve az általa vezetett
minisztérium törvénytelenül finanszírozott közpénzekből egy ökölvívó gálát.

Az ügy többi, ártatlanságát hangoztató
vádlottjára Udreánál enyhébb letöltendő
büntetéseket szabott ki a bíróság, azok
pedig, akik elismerték bűnösségüket, felfüggesztett börtönbüntetést kaptak. Ion
Ariton volt gazdasági minisztert felmentette a bíróság: őt a DNA azzal vádolta,
hogy több állami vállalatot kényszerített
az ökölvívó gála szponzorálására. A törvényhozók büntetőpereit már alapfokon
is a legfelsőbb bíróság – általában háromtagú bírói tanácsa – tárgyalja, fellebbezni pedig az instancia egy másik – öt
vagy héttagú – bírói tanácsánál lehet.
Udrea csaknem tíz éven keresztül az
egyik legbefolyásosabb politikusnak
számított, előbb Traian Băsescu tanácsa-

dójaként, majd a Demokrata Liberális
Párt (PDL) vezető politikusaként érte el
politikai karrierje csúcsát.
A DNA másik négy ügyben is bűnvádi
eljárást folytat Udrea ellen, akinek a
mentelmi joga felfüggesztéséről minden
más törvényhozónál többször szavazott
a parlament. Udrea előzőleg a – vezető
politikusok között elsőként – azzal vádolta a DNA-t, hogy a Román Hírszerző
Szolgálat (SRI) befolyása alá került, és
valójában a SRI akkori ideiglenes igazgatója, az azóta lemondott Florian Coldea altábornagy dönt arról, hogy melyik
politikus vagy üzletember kerüljön börtönbe. (MTI)

Kémelhárító különítményt akar telepíteni
a NATO Bukarestbe

A parlament hozzájárulását kérte
Klaus Johannis államfő hétfőn
ahhoz, hogy a NATO kémelhárító
különítményt alakíthasson a fővárosban.

A katonai alakulat – amelynek létszámáról nem közöltek részleteket – a
NATO újonnan alakult, délkelet-európai
hadosztály-parancsnoksága mellett fog
működni, amelyet tavaly avattak fel.
Bukarestben az észak-atlanti szövetség ugyanis maga akar gondoskodni a
vezénylési és ellenőrző struktúráival
kapcsolatos kémelhárítási teendőkről.
Az államfő a parlamenthez intézett levelében rámutatott: a bukaresti kémelhárító

különítmény létrehozása része azoknak
az erőfeszítéseknek, amelyekkel a
NATO a térségben észlelt biztonsági kihívásokra válaszolva javítani akarja reagálóképességét a délkeleti szárnyon.
A NATO kémelhárítási különítményének Bukarestbe telepítését előzőleg mind a
NATO illetékesei, mind a román legfelsőbb
védelmi tanács jóváhagyta, mivel azonban
Románia területén csak a törvényhozás
engedélyével hozható létre idegen katonai
támaszpont vagy idegen katonai parancsnokság, az elnök kérését a parlamentnek
is meg kell még szavaznia.
A NATO az ukrajnai válságra reagálva
már a 2014-es walesi csúcsértekezletén

döntött keleti szárnyának megerősítéséről. Ennek értelmében a térség több országában úgynevezett integrációs
egységek (NFIU) alakultak a szövetség
gyorsreagálású erői számára, Romániában és Lengyelországban pedig egy-egy
új hadosztály-parancsnokság létesült.
A tavalyi varsói csúcson az Oroszországtól tartó tagállamok kezdeményezésére a NATO keleti és déli szárnyának
további erősítésére vállalt kötelezettséget.
Ennek érdekében négy zászlóalj rotációs
rendszerben fog állomásozni Lengyelországban és a balti államokban, Romániában pedig a tervek szerint egy nemzetközi
összetételű dandárt hoznak létre. (MTI)

március 29-én küld neki értesítést az 50.
cikkely aktiválásáról.
Theresa May ma várhatóan a londoni
alsóházban is hivatalos bejelentést tesz a
kilépési folyamat elindításáról.
Donald Tusk az 50. cikkely aktiválásának időpontjáról szóló múlt heti londoni bejelentés után közölte: április
29-én rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az Európai Unióban maradó tagállamok vezetői, hogy a brit kiválási
tárgyalások előkészítéséről egyeztessenek.
Az Európai Bizottság szóvivőjének
tájékoztatása szerint a brüsszeli testület
a bennmaradó tagországok vezetőinek
egyeztetése után tesz majd javaslatot a
tárgyalások megkezdésére. Ezt a tagállamok kormányai alkotta Európai Tanácsnak is jóvá kell majd hagynia.
Uniós források szerint az érdemi kilépési tárgyalások legkorábban hat-nyolc

héttel az 50. cikkely aktiválásáról szóló
szerdai értesítés után kezdődhetnek meg.
EU-illetékesek a brit sajtónak korábban olyan nem hivatalos jelzéseket
adtak, hogy az unió 18 hónap alatt szeretné lezárni az érdemi tárgyalássorozatot, megfelelő időt hagyva az Európai
Parlamentnek, a brit parlamentnek és a
tagországok törvényhozásainak a kilépési feltételekről szóló majdani megállapodás ratifikálására.
Theresa May már az év elején bejelentette, hogy március végéig tervezi a
kilépési folyamat hivatalos elindítását.
Egyértelművé tette ugyanakkor, hogy az
Egyesült Királyság abban az esetben is
kilép az EU-ból, ha a tárgyalássorozaton
nem sikerül egyezségre jutni a távozási
feltételekről. „A megállapodás elmaradása is jobb, mint egy rossz megállapodás” – fogalmazott nemrégiben a brit
miniszterelnök. (MTI)

egyszerűen pénzre váltsuk az aggodalmat okozó fejleményeket, és fenyegetni
sem szeretnék”. Mint mondta, „a fenyegetés nem helyes, a jogállamiság és a
szabadság pedig olyan érték, amelynek
tisztelete az uniós tagság feltétele, éppen
ezért beszélnünk erről (a tagjelölt) Törökországgal, és Lengyelországgal is tárgyalni kell, ha vannak értékelések,
amelyek szerint nem válaszolták meg kielégítően és átláthatóan” a jogállamiságra vonatkozó kérdéseket.
Arra a kérdésre, hogy mindennek
alapján valóban nem akarja az uniós támogatásokat nyomásgyakorlási eszközként használni, Angela Merkel azt
mondta, hogy „ebben az interjúban nem
szeretnék fenyegetni, hanem tenni szeretnék azért, hogy a jogállamiságot az elvárásainknak megfelelően betartsák
mindenütt Európában”.
A német kancellár a többi között arról
is beszélt, hogy az EU-nak bizonyos területeken az eddiginél többet kell tennie,
mindenekelőtt a külső határok védelmében, a védelmi képességek fejlesztésében és a biztonság erősítésében. Más
területeken viszont végig kell gondolni,

hogy miként lehet több lehetőséget adni
a tagállamok és régiók „önállóságának
és kreativitásának” kibontakoztatására,
és hogyan lehet jobban érvényesíteni a
szubszidiaritás – az ügyekhez közeli
döntéshozatal – elvét.
A közösségi szint helyett a tagországi
és regionális szint erősítésével nagyobb
teret lehet biztosítani „a fiatalabb tagállamoknak” erősségeik érvényesítésére,
fejlesztésére – mondta Angela Merkel.
Aláhúzta: a német egység megvalósítása
rámutatott arra, hogy a fejlettségi különbségek kiegyenlítése igen hosszú folyamat.
Az EU jövőjéről szólva kiemelte,
hogy elsősorban a szabad mozgás alapszabadságát kell megőrizni, fejleszteni
kell a közösség védelmi képességeit és
gondoskodni kell a jólét és a szociális
biztonság erősítéséről. A közös uniós
hadsereg felállításának gondolatáról
szólva aláhúzta, hogy olyan területekre
érdemes összepontosítani, ahol „egyszerűen és gyorsan” lehet eredményeket elérni. Ilyen terület lehet például a
hadiipari beszerzések összehangolása –
mondta. (MTI)

Ma indítja el a kilépési folyamatot a brit kormányfő

Szerdán indítja el hivatalosan a
brit EU-tagság megszűnéséhez
vezető folyamatot Theresa May
brit miniszterelnök a Lisszaboni
Szerződés 50. cikkelyének aktiválásával.

Az 50. cikkely szabályozza – és aktiválása hivatalosan elindítja – a kilépési
folyamatot, kétévi időtávlatot meghatározva a brit EU-tagság megszűnésének
feltételeiről szóló tárgyalásokra. Ennek
alapján a brit EU-tagság 2019 márciusában szűnhet meg, hacsak a felek nem állapodnak
meg
a
folyamat
meghosszabbításáról. Ehhez azonban az
Európai Unióban maradó 27 többi ország egyhangú beleegyezésére lenne
szükség.
Sir Tim Barrow, az Egyesült Királyság EU-nagykövete a múlt héten tájékoztatta az Európai Tanács elnökét,
Donald Tuskot, hogy a brit kormányfő

Merkel elutasítja a tagállamok elleni
pénzügyi szankciókat

Angela Merkel elutasítja, hogy az
uniós támogatások csökkentésével büntessék a közös döntések
végrehajtásától elzárkózó vagy a
jogállamiság ellen vétő tagállamokat. A német kancellár erről az
EU jövőjéről szóló római nyilatkozat aláírásának alkalmából az
ARD országos köztelevízióban vasárnap sugárzott interjúban beszélt.

Arra a kérdésre, észszerű megoldásnak tartja-e, hogy a közösség alkalmazza
egyetlen nyomásgyakorlási eszközét, a
fejlesztési támogatások csökkentését a
menekültek szétosztásáról hozott döntéssel szembeforduló Magyarországgal vagy
Lengyelországgal szemben, ahol az igazságszolgáltatást és a médiát érintő kormányzati törekvések nem illeszkednek a
római nyilatkozatban is hangsúlyozott
jogállamisághoz, Angela Merkel azt
mondta: először a „lényegről” kell tárgyalni a tagországokkal, és ezt a feladatot
az Európai Bizottság végzi el. Utána a
többi tagországnak is állást kell foglalnia.
Németország álláspontjáról szólva kiemelte: „nem tartom nagyon jónak, hogy

Ország – világ
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A V4-ek az innováció jelképévé
válhatnak

A visegrádi országok nemsokára az innováció jelképévé, „startupjává” válhatnak – értékelte Beata
Szydlo lengyel kormányfő kedden Varsóban, a Visegrádi Csoport (V4) csúcstalálkozója alkalmából
szervezett, a térség innovációs kezdeményezéseivel
foglalkozó konferencia pódiumbeszélgetésének bevezetőjében. A Közép- és Kelet-európai Innovátorok
Kongresszusán tartott pódiumbeszélgetés után a
V4-országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) miniszterelnökei kedd délután
egyezményt írtak alá a közös innovációs kezdeményezések támogatásáról. Szydlo úgy értékelte: a nyilatkozat a V4-ek új együttműködési szintjének elejét
jelentheti. A konferencián részt vevő fiatal vállalkozókhoz fordulva azt mondta: „Kötelességünk, hogy
feltételeket teremtsünk fejlődésükhöz”. Fontosnak
nevezte, hogy a fiatalok hazájukban valósíthassák
meg álmaikat, itthon gondolkodhassanak családalapításról, jövőjükről. (MTI)

Orosz–iráni megállapodások

Tizenhat, zömmel energetikai témájú kétoldalú
együttműködési megállapodást írt alá Vlagyimir Putyin orosz és Haszan Róháni iráni elnök keddi
moszkvai tárgyalásán. A felek megegyeztek az
együttműködésről az olajkitermelés csökkentése
terén, a globális energiapiac stabilizálása érdekében. A Roszatom és az Iráni Atomenergia-szervezet
nukleáris anyagok szállításáról kötött megállapodást. A Gazprom és a Nemzeti Iráni Olajtársaság a
gázipari együttműködésről, a két ország energiaügyi
minisztériuma pedig a villamosenergia-kereskedelemről szóló memorandumot írt alá. Az orosz és az
iráni szakvállalat iráni vasútvonalak villamosításáról,
valamint orosz mozdonyok szállításáról állapodott
meg. (MTI)

Ausztria nem akar menekülteket
az áttelepítési program keretében

Ausztria nem akar menekülteket fogadni az áttelepítési program keretein belül, Christian Kern osztrák
kancellár levélben kéri az Európai Uniót az ország
álláspontjának megértésre – olvasható a kancellár
keddi kormányülést követő állásfoglalásában. Ausztriának az unión belüli megállapodás szerint mintegy
kétezer menekültet kellene befogadnia Görögországból és Olaszországból. A kancellár szerint azonban az illegálisan érkezők ellátásával Ausztria ezt a
kötelezettségét gyakorlatilag már teljesítette. Hétfőn
az osztrák kormány több tagja is arról beszélt, hogy
Ausztria ki akar lépni az uniós áttelepítési programból. (MTI)

Csütörtökön ismét összeül
a NATO–Oroszország Tanács

Három hónap után csütörtökön ismét összeül Brüszszelben a NATO–Oroszország Tanács, hogy a felek
a biztonsági helyzetről egyeztessenek – jelentette
be kedden az észak-atlanti szövetség. Azt nem közölte a katonai szervezet, hogy mik lesznek a témái
a nagyköveti szintű tanácskozásnak. Tavaly háromszor ült össze a bizalomépítés jegyében 2002-ben
létrehozott tanács, amely 2014-ben, Oroszország
ukrajnai beavatkozása után egy ideig nem ülésezett.
(MTI)

Egy sörvita margójára

(Folytatás az 1. oldalról)
Vajon egy akkora cégnél, amely dicséretes módon
évente nem kevés pénzt költ az üzemeit befogadó településeken közösségi pályázatok támogatására is, mibe
került volna azt belátni, hogy a régió magyar ajkú sörfogyasztói szívesebben bontanák ki azt a dobozt vagy
üveget, amelyiken az anyanyelvükön szerepel a folyékony kenyér neve? Eldönteni és kivitelezni annyiba biztos nem telt volna, mint ügyvédek hadával rárontani a
piaci lehetőségre szemfülesen lecsapó kisvállalkozásra.
És még majd rákölteni a hírnév ápolására, legalább
azoknak a szemében, akik jóérzésből tudják, hogy nem
szép dolog a kisebbet bántani. Szívesen maradtunk
volna szegényebbek egy cirkusszal, amelyben még a hatóságok is megmutatták, hányadán állunk azzal a „hazával”, aminek a határait áttolták a fejünk felett szűk
évszázada, gondolva itt arra a táblabírósági döntésre,
ami jogászoknak talán érthetően, de az egyszerű logikának megmagyarázhatatlanul szembement az európai
márkaügyi hivatal elsőfokú döntésével, amely valójában
csak az evidenst ismerte el, azt megállapítva, hogy a
csíki elnevezés román és magyar formája véletlenül sem
azonos. No és persze az is kiderült a sörcirkusz kapcsán,
hogy az anyaországi politikai mocsárháború olyan sikerrel fertőzte meg itt is a közhangulatot, hogy sokaknál
már a sörcsapból is az ellentábort leszóló kinyilatkoztatások habzanak. Pedig itt csak egy üzleti hibát láthattunk, amit a szakterületen illetékes fórum és az
öntudatos fogyasztóréteg megbüntetett. A többi csak
porverés, bár a kisembernek azért néha jólesik olyat is
látni, hogy ha minden körülmény a kezére játszik, akkor
a kicsinek is van esélye az őt – saját hibáját elkendőzendően – bántó nagyobbal szemben.
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A klímaváltozás hatásait követik

(Folytatás az 1. oldalról)
szerveztek, amilyen eddig még nem
volt Marosvásárhelyen. 97 tanfolyamot akkreditáltak, ebből 60-at
aktiváltak. Eddig 434 tanulójuk
volt. Ezenkívül nyolc műhelymunka, nyolc szeminárium is volt
különböző szakterületen. Két nemzetközi projektben voltak társak.
Automatizálás, robottechnika, modellezés terén értek el sikereket.
Nemsokára egy autómodellező beltéri pályát is megnyitnak. Az említett területeket összekötik az
oktatással, és igyekeznek kiegészíteni mindazt a szaktudást, amelyet
a diákok az iskolákban, adott esetben az egyetemeken szerezhetnek.
A központ megnyitását egy ötéves
kifutási projekt előzte meg. Marosvásárhely 17.000 eurót kapott, ezt
egészítették ki az egyetemen dolgozók juttatásával, hiszen annak ellenére, hogy a pályázati kiírás
lehetővé tette, közalkalmazottként
nem vehettek fel a projekt keretében pénzösszegeket, így ezeket az
oktatási, kutatási központ felszerelésére fordították. A pályázatnak köszönhetően a már említett
meteorológiai állomások felszerelésén kívül a víz, talaj és levegő minőségét ellenőrző műszereket és
vegyszereket vásárolhattak, illetve
drónra csatolható NDVI – vegetációs indexet kimutató – mérésre alkalmas és egy másik infravörös
kamerát vásároltak. Az előbbi a felvételek nyomán kimutatja a növények kiszáradási fokát, az utóbbival
pedig hőtérképeket lehet készíteni.
Mindkettővel mikroszinten (lakónegyedenként akár) követhető a klímaváltozás hatása.
A kutatások eredményeit háromféleképpen használják fel. Első lépésként középiskolai tanárokat

képeznek majd ki a berendezések
használatára, azzal a céllal, hogy
majd diákoknak is tartsanak órákat
a központban. Másodsorban azok
számára teszik elérhetővé az eredményeket, akik I. fokozatú vagy
doktori dolgozatot készítenének
ezen a szakterületen. Harmadsorban
pedig szándékukban áll olyan munkacsoportokat létrehozni, amelyek
különböző szakterületen hozott tudásanyaggal konkrét, helyi megoldásokat találnak a klímaváltozás
káros hatásainak csökkentésére. A
projekt részeként pedig egy – szintén ebből a pénzből vásárolt – radonmérő műszerrel elkészítik
Marosvásárhely radioaktivitásának
térképét. Világszerte kimutatták,
hogy a rákos megbetegedések 37%át ezek a káros sugárzások okozzák,
sajnos Marosvásárhely élen jár a
tüdő-, illetve a szív- és érrendszeri
megbetegedésekben, ezért tudományos magyarázatot, bizonyítékot
keresnek erre. Első körben oktatási
intézményekben, illetve más közintézményekben végeznek méréseket,
majd a tulajdonosi társulások bevonásával lakásokban is végeznének
hasonló felmérést. Az adatokat a
Babes-Bolyai Tudományegyetem
szakértőivel közösen dolgozzák
majd fel.
A központ avatásán jelen volt
Melinda Dragomir, a szebeni regionális környezetvédelmi központ
projektfelelőse. Elmondta, hogy bevonják az egyetemistákat (a szebeni
Lucian Blaga Egyetem is partner) a
kutatásokba, de nem csak a meteorológusok, hanem orvosok és más
szakemberek érdeklődésére is számítanak e fontos globális gond
helyi orvoslásában.
Skype-on az esemény résztvevőit
üdvözölte Elena Mateescu, a sze-

beni regionális központ vezetője,
aki példaértékűnek tartotta azt,
hogy három erdélyi város összefog
a klímaváltozások káros hatásának
a csökkentésére, és arról biztosította
a partnereket, hogy az intézmény
hosszú távon is segít majd az adatok
feldolgozásában, a tudományos háttér biztosításában, hiszen közös
érdek kell legyen az intézkedés
ezen a téren.
Ştefănescu Dănuţ, a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
felügyelője kifejtette: fontos, hogy
minél több intézmény foglalkozzon
ezzel a témával, és az is, hogy a
helyhatóságok is bekapcsolódjanak.
Példaként elmondta, téves intézkedés volt a lakónegyedbeli kazánházak megszüntetése, a lakrészenkénti
kis hőközpontok beszerelése, mert
télen kimutatható az általuk okozott
légszennyezés. Az ilyen „tévedések” elkerüléséért jó az, ha minél
több intézmény konkrét adatokkal
támasztja majd alá azt, hogy milyen
fontosak a klímaváltozás káros hatásait meggátoló, megelőző intézkedések.
Az eseményen jelen volt dr.
Dorin Florea polgármester is, aki
sajátos stílusban igen hosszasan
ecsetelte, hogy miért fontos a Kulturális és Tudományegyetem működése és az általuk kezdeményezett
projektek fenntartása. Élesen bírálta
a helyi tanácsot, a politikai elitet,
akik úton-útfélen „rosszindulatúan,
háttérparancsot teljesítve” akadályozzák a „város terveinek kivitelezését.”
A hivatalos megnyitót követően
osztálynyi diák lepte el a szűknek
bizonyult termet. Radu Crişan mérnök bemutatta mindazt, amit nyújthat számukra a központ.

A Tanügyminisztériumban tárgyaltak a szülők

A megyei tanfelügyelőség
vezetősége a katolikus iskola
ellen szavazott

„Úgy érezzük, a bolondját járatják velünk” – fogalmazott Csíky
Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői közösség képviselője, aki az iskola vezetőtanácsát
és szülői bizottságot reprezentáló szülői küldöttség tagjaként
tegnap a Tanügyminisztériumban próbált megoldást találni az
iskola jelenlegi helyzetére.

Céljuk az volt, hogy a múlt évben érvényes iskolahálózatnak és a cikluskezdő osztályok indításának az
engedélyezését elérjék, továbbá egy sajátos módszertan megalkotását is, ami
hosszú távon biztosítja, hogy az iskola
önálló jogi személyiséggel rendelkező
tanintézményként megmaradjon. A vásárhelyi küldöttséget Király András, a
kisebbségi oktatásért és Gabriel Liviu
Ispas, oktatásért felelős államtitkár fogadta, ez utóbbit az oktatásügyi miniszter delegálta maga helyett.
A megbeszélés, amelyen az iskola és
a szülők képviselői előadták panaszukat, Csíky Csengele szerint olyan volt,
mintha a Marosvásárhelyen hónapok
óta zajló teniszmérkőzés folytatása
lenne.
– Sajnos nem kaptunk konkrét választ arra a kérdésre, hogy miért nem
maradhat érvényben a múlt évi beiskolázási terv, és az államtitkár azt hangoztatta, hogy a problémát a polgármesteri
hivatal iskolákért felelős igazgatósága,
a városi tanács kell hogy megoldja egy
új iskolahálózat-tervezet összeállításával és elfogadásával. Ennek a megszerkesztési
módját
részletesen
megmagyarázta, majd annyit ígért,
hogy beszél a megyei tanfelügyelőség-
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gel, hogy nézzék át azt a határozatukat,
amelyben megtiltották a cikluskezdő
osztályok indítását.
Amikor azt a kérésünket hangoztattuk, hogy az iskolánkat foglalják bele az
országos iskolahálózatba, az államtitkár
folyamatosan arra hivatkozott, hogy az
iskola jogi helyzete nem tisztázott.
– Ezek után nem megyünk boldogan
haza, mert úgy érezzük, hogy kettőt
visszaléptünk. Nagyon elegünk van
abból, hogy a gyermekeinkkel, 405 diákkal packáznak, és úgy érezzük, a történtek után csak akkor születhet
megnyugtató megoldás az iskola helyzetére, ha a felelős tényezők addig fognak zárt ajtók mögött tárgyalni, amíg
megtalálják a megnyugtató megoldást.
A memóriumot, amelyben az iskola
helyzetének a pontos leírását foglaltuk
össze, küldöttségünk a megyei tanfelügyelőség után benyújtotta az oktatásügyi
minisztériumba
is.
Marosvásárhelyen a tanfelügyelőségen
iktatták azt az előzetes panaszt az intézmény által elkövetett törvénytelen eljárás miatt, amellyel a cikluskezdő
osztályokba való beiratkozást tiltották
meg. Válasz hiányában hivatalos eljárást indítanak a tanfelügyelőség ellen –
nyilatkozta Csíky Csengele.
Időközben a megyei tanfelügyelőség
előtt tüntetett ma délben a szülők egy
másik csoportja, miközben az intézmény vezetőtanácsa a Római Katolikus
Teológiai Líceum helyzetéről tárgyalt.
A polgármesteri hivatal által egy korábban elküldött beiskolázási tervezet kapcsán kialakult vitában két iskolát
töröltek a tervezetből, az egyik a Római
Katolikus Teológiai Líceum. (bodolai)

Erről jut eszembe

„Lélek az ajtón se be, se ki…” Arany-sor a Madách téren. Egy különös látvány hatására ugrott be nekem hirtelen a balladaidézet. Amikor
délelőtt arra jártam, még puszta volt a házóriások közti térség Budapest
szívében, pár órával később ajtók emelkedtek ki a semmiből. Az ilyesmi
megállítja az embert, legalábbis a kíváncsibbakat. Tizennégy ajtó hármas csoportosításban, erre is, arra is nyitható. S ha kinyitod, felirattal,
képekkel, rajzokkal, tükörrel, furcsa, játékos felületekkel, kérdésekkel,
interaktív ötletekkel találod szembe magad. Egyből kiderül, hogy a
múltra nyitottál, de amit látsz, amit olvasol, amivel szembesülsz, a jövő
felé próbál fordítani. Egy civil szervezet, a Közös Halmaz Alapítvány
kezdeményezte ezt a szokatlan köztéri kiállítást. Ahogy a szervezők nyilatkozták, akciójukkal a XX. századi magyar történelmi traumák megértését és átélését próbálják megkönnyíteni, ily módon is ösztönözve a
magyar-magyar párbeszédet, amely a társadalomban tapasztalható
gyűlölködések miatt az utóbbi időben egyre nehezebben folytatható. Trianon tragédiája, a holokauszt, a kommunista diktatúra, 1956, a rendszerváltás mozzanatai, sajátosságai s a hozzájuk kapcsolódó
életérzések, hangulatok, elképzelések tűnnek elő változatos formában,
a szokványostól eltérő szempontok szerint. Kérdéseket vetnek fel, önelemzést is provokálnak, megbékélésre ösztönöznek az ajtós installációk. Nyilván csak akkor, ha belemész a játékba. Az arra járók többsége
közömbösen megy tovább. De elég sokan, főleg fiatalok, kinyitják a kilincset. És akkor akaratlanul is elkezdődik a dialógus. Kiben-kiben más
és más gondolat indul el. Bennem, mint mindig, a hazai valóság, az itteni traumák és gyűlölködések, a romániai párbeszéd-képtelenség nyomult előtérbe. És a legyintéskényszer. Ááá, ilyesmik nem oldják meg a
nagy problémákat. Persze hogy nem. De ilyenekre is szükség van, az
újszerű kísérletekre mindig jobban odafigyelnek az emberek, a kis lépések is visznek valamire. Elvétve ugyan, de nálunk is vannak kísérletek
arra, hogy a szembenálló felek dialógusát rendhagyó módon próbálják
ösztönözni. Ezért is választottam ezt a jelenséget mai jegyzetem témájául, hátha ennek nyomán is szaporodnak a dilemmaoldó, „ilyen még
nem volt” megnyilatkozások, rendezvényformák. A gyanakvások korát
éljük, a kezdeményezők is könnyen gyanúba keveredhetnek, a legjobb
szándék is lejáratható. Kié is ez a civil szervezet? Kik alkotják, kik pénzelik, mit akarnak, kiket szeretnének bepalizni? Vége-hossza nem lehet
a kérdéseknek. A Közös Halmazról annyit tudtam meg, hogy napjaink
realitásairól vitázó, beszélgető társaságból vált alapítvánnyá 2015-ben,
s azóta igyekszik ilyenképpen is hallatni magáról. Az egyik meghatározó
egyénisége az a Nyáry Krisztián, aki az utóbbi években az írók, festők
magánéletét előtérbe állító népszerű könyveivel vált közkedvelt szerzővé, befolyásos könyves személyiséggé. Immár a közéleti szerepvállalásra is jó példát nyújt. „Adj esélyt a jövőnek!” – jegyeztem meg az
akció egyik fő jelszavát. „Nem kell meggyőznünk egymást. Megérteni
igen.” Tényleg jó lenne egymást megérteni. A téren elhelyezett utolsó
ajtón egyébként ki is lehet lépni. Biztató a felirata: „Ki itt kilépsz, hagyj
fel minden reménytelenséggel!” N.M.K.

Tudomány anyanyelven

Szerdán kezdődik a XXIV. TDK

A Kultúrpalota nagy- és kistermeiben, valamint a Bernády Házban tartják a XXIV.
Tudományos Diákköri Konferenciát (TDK)
a hét végén. A Marosvásárhelyi Magyar
Diákszövetség (MMDSZ) védnöksége
alatt megszervezett rendezvényen szerdától szombat délig a MOGYE általános
orvostan-, gyógyszerész- és fogorvostanhallgatói mutatják be tudományos dolgozataikat,
mérik
össze
kutatásaik
eredményét.

A konferencia célja, hogy a hallgatók bekapcsolódjanak a tudományos kutatásba, elsajátítsák
annak módszereit, megírják magyar nyelven dolgozatukat, s mindezt egy színvonalas rendezvényen adják elő, válaszoljanak a feltett kérdésekre,
vitázzanak, felkészülve ezáltal a szakdolgozat
megírására és megvédésére is – számoltak be a
rendezvényről az MMDSZ-t képviselő szervezők:
Munzlinger Noémi negyedéves, Kerekes Ákos és
Tóth Andrea Noémi hatodéves általános orvostanés Gábor Mária Henrietta harmadéves fogorvostan-hallgató. A konferencia színvonalát emelik,
a programot színesítik a meghívott előadók, va-

lamennyien tudományterületük jeles képviselői
az Egyesült Államokból, Magyarországról,
Svájcból, és a MOGYE tanárai.
Továbbá 84 határokon túli diák, többségük a
magyarországi orvosi iskolákból, aki a vásárhelyi
egyetem hallgatói mellett mutatják be dolgozatukat, illetve posztereket 25 témakörben.
Az idei rendezvény újdonsága a műhelymunkák, workshopok megszaporodása, amelyek szerdától szombat délig tartanak. Ezek a
rendezvények egy sor olyan gyakorlati készség
kialakítására alkalmasak, amelyek nem szerepelnek az egyetemi tantervben, vagy anyaghiány
miatt nincsen lehetőségük a hallgatóknak a klinikákon gyakorolni – mondták a szervező diákok,
akik hálásak tanáraiknak, hogy vállalták ezt a feladatot. Az ünnepélyes megnyitó pénteken délelőtt 9 órától lesz a Kultúrpalota nagytermében.
A konferencia hallgatóságába bevonták a rezidens orvosokat is, akiknek 16 kreditpont jár a
részvételért.
A TDK lebonyolításában 140 szervező segédkezik, hogy a rendezvényen megforduló 1200
résztvevő jól érezze magát. (bodolai)

Jogsérelmekről számol be az EPP kongresszusán
az RMDSZ

Az Európai Néppárt (EPP) március 29-30án Máltán tartja kongresszusát. Az
RMDSZ – amely az EPP tagjaként 12 fős
delegációval képviselteti magát az eseményen – szerint a kongresszus jó alkalom arra, hogy a romániai magyar
kisebbség ügyét európai szintre emeljék,
hogy beszámoljanak azokról a jogsérelmekről, amelyek a magyar közösség ellen
irányultak az elmúlt időszakban.

„A kongresszus napirendjén a menekültváltság,
a biztonsági kérdések, a terrorizmus, a Brexit, különböző gazdasági kérdések szerepelnek, olyan
témák, amelyek Európa jövőjét a következő években jelentősen meghatározzák. Az RMDSZ delegációjának az a feladata, hogy a kétoldalú
találkozókon, munkamegbeszéléseken és tárgyalásokon a romániai magyarság helyzetét meghatározó témákról számoljon be, különös tekintettel

az elmúlt időszakra jellemző jogsérelmekre” –
számolt be a máltai kongresszus tétjéről Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök. Elmondta, a DNA
hatalommal való visszaélése, a marosvásárhelyi
iskola ügye, a magyar közösség elleni diszkriminációs esetek, az anyanyelvhasználat korlátozása
is részét képezi a delegáció által folytatott egyeztetéseknek.
„Annak ellenére, hogy a hivatalos román álláspont modellértékűnek akarja beállítani a hazai kisebbségek védelmét, a valóság ennek ellentmond.
Erre világít rá az amerikai külügy országjelentése
is. Mindaddig, amíg a kisebbségi jogok ügye rendezetlen, minden lehetséges eszközzel és partnerrel nyomást kell gyakorolnunk a román államra”
– hangsúlyozta, majd hozzátette: bár az RMDSZ
jelenleg nincs kormányon, politikai eszközzel, a
parlamenti megállapodás által is képviseli a közösség érdekeit. (közlemény)
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Két vásárhelyi produkció
a DESZKA Fesztiválon!

A Tompa Miklós Társulat Bartis Attila
Rendezés című, a szerző rendezésében
színre vitt drámáját mutatja be, míg a Liviu
Rebreanu Társulat Székely Csaba: :p –
Patru piesuţe politice despre duşmani / Idegenek – Négy politikai gyerekdarab című,
Sebestyén Aba rendezésében bemutatott
színművével vesz részt a seregszemlén.
A Rendezés ajánlója szerint a titkok
mindannyiunk életében jelen vannak. Ott
keringenek körülöttünk: visszhangjuk a falból árad, képmásuk a tükörből. Mi pedig
néha szeretetből elhallgatjuk őket, máskor
munkaköri kötelességből vagy egyszerűen
önszántunkból vallunk róluk. Szerintünk.
De ez a saját igazságunk. Egyedül az életben maradás ösztöne sarkall arra, hogy eljátsszuk, tekintettel vagyunk a másik
igazságára. Valójában mindannyian színészek vagyunk. Egy Möbius-szalag az életpályánk, amely mindig úgy fordul, hogy le
ne essünk róla. Mindeközben pedig, valamiféle rejtett csoda folytán, háromdimenziós színpaddá alakul a kétdimenziós
valóságunk. Az előadás szereposztásának
tagjai: Korpos András, P. Béres Ildikó,
Kádár Noémi, Kiss Bora, Kilyén László,
Bartha László Zsolt, Galló Ernő, Csíki Szabolcs, Varga Balázs. Látványtervező: Márton Erika. Rendezőasszisztens: Kölcze
Kata. Az előadás Debrecenben a Horváth
Árpád Stúdiószínházban tekinthető meg
március 29-én, ma 16 órától.
A román társulat produkciója, a :p – Patru

piesuţe politice despre duşmani / Idegenek
– Négy politikai gyerekdarab arra kívánja
felhívni a figyelmet, hogy ugyan nem születünk előítéletekkel, de egy előítéletekkel
teli világba születünk bele, és hamar megtanuljuk, hogy kik a rossz emberek. A jók
persze mi vagyunk. Jobbak vagyunk, mint
„ők”, mert „ők” rosszat akarnak nekünk. És
végső soron mi is rosszat akarunk nekik, nekünk viszont jól megalapozott okunk van
rá. Igaz, néha tévedni is szoktunk az előítéleteinkkel kapcsolatban, és rájövünk, hogy
mindaz, amit „róluk” meg „rólunk” tudunk,
igazából másképp van. Vagy hogy egyáltalán nem is igaz. Ezekről az „igazakról” szól
a komédia, a valóságtól teljesen elrugaszkodott négy tanítómesével. A szereposztás
tagjai: Ciugulitu Csaba, Cristian Iorga, Luchian Pantea, Andi Gherghe, Raisa Ané, Loredana Dascălu és Georgiana Ghergu.
Díszlet: Lokodi Aletta, jelmez: Hotykai
Evelyn, zene: Cári Tibor. Rendező: Sebestyén Aba.
Az előadást a debreceni Csokonai Színház Nagyszínpadán, épített nézőtéren mutatják be március 30-án, csütörtökön 21 óra
30 perctől. A román nyelvű előadás magyar
nyelvű felirattal követhető.
Mindkét produkció szerepel a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház áprilisi repertoárján, tehát a hazai közönség is megtekintheti:
a Rendezést április 3-án, hétfőn 19.30 órától
a Kisteremben, a :p – Patru piesuţe politice
despre duşmani / Idegenek – Négy politikai
gyerekdarab című előadást április 19-én,
szerdán 19.30 órától, ugyancsak a Kisteremben.
Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (hétköznap 1217.30 óra között, telefon: 0372-951.251) és
a színházban működő jegypénztárban (hétköznap 9-15 óra között és előadás előtt egy
órával, telefon: 0365-806.865), valamint
online, a www.biletmaster.ro honlapon.
(Knb.)

Március 31-én, pénteken este 7 órától a
szászrégeni George Enescu Ifjúsági Házban
(T Klub) a helyi Csillag Egyesület és az
RMDSZ szászrégeni nőszervezete Mosolyalbum címmel szervez karitatív előadást. A
begyűlt összeget a gyermeknap alkalmával
szeretnék felhasználni. Műsoron néptánc és

rövid kabaréjelenetek – A magyar nők helyzete, Házasélet, Mosolyalbum, Úrinő a zongoránál, Buszmegálló – szerepelnek a
Csillag Egyesület és a nőszervezet tagjainak
előadásában. Énekel Rafael Laura, a marosvásárhelyi művészeti középiskola XI.-es diákja.

A kortárs magyar dráma seregszemléjeként nyilvántartott XI. DESZKA
Fesztivál március 27-én, a színházi
világnapon nyitotta meg kapuit a
debreceni Csokonai Színházban. Az
idei fesztiválprogramba huszonhat
előadás került be, közülük kettő a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
előadásában – olvashatjuk a színház
közleményében.

Mosolyalbum – karitatív előadás

Gabit sohasem láttam fáradtnak. Mintha
az ujjai között egymáshoz simuló szirmoktól
kapta volna a napkeltétől napnyugtáig és
azon túl is kitartó frissességet. Egy vasárnap
délelőtt sokszínű, illatos barátai között beszélgettünk.
– Milyen út vezetett a virágokhoz? – kérdeztem, miközben tejeskávét, bombont tett
elém a kisasztalra.
– Sokáig nem sok közöm volt hozzájuk. A
forradalom után végeztem a középiskolát.
Akkoriban sok család munkahelyi nehézségekkel küszködött. Segíteni szerettem volna
a szüleimnek, ezért határoztam úgy, hogy állást keresek. Egy marosvásárhelyi szálloda
kaszinójába krupiét, azaz játékvezetőt kerestek, oda jelentkeztem. Mivel nagyon jól ment
az angol, fel is vettek. Évekig éjszaka dolgoztam, egy idő múlva már azt sem tudtam,
hogy milyen a reggel. Talán ezért is szeretek
korán kelni... Később egy hajón került álláslehetőség, ugyanebben a munkakörben. Kilenc hónapot töltöttem el az ázsiai vizeken.
Szingapúrt, Malajziát, Thaiföldet jártuk.
Akkor már férjnél voltam, és a párommal
közösen döntöttünk úgy, hogy vállalom ezt a
munkát, és így gyűjtünk pénzt házvásárlásra.
– Mi maradt meg leginkább a hajón töltött hónapokból?
– Nagyon vidám időszaka volt az életemnek, sok nevetéssel, kalanddal. A kaszinó
csak a nyílt vizeken működött, amikor partot
értünk, bejárhattuk a várost, szórakozhattunk. Thaiföldön motorokat, dzsipeket béreltünk, de elefántszafarin is voltam a
háromnegyed év alatt. A gyorsan barnuló
ázsiaiak, akiknek a fehér ember a szépségideál, mindig betakarták magukat a nagy me-
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Március 16–17-én tartottuk a Zrínyi Ilona
matematikaverseny megyei fordulójának
eredményhirdetését a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum dísztermében, melyet a Művészeti Líceum rezes kamaracsapata nyitott meg. Mátéfi István tanár úr, a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum igazgatója köszöntötte a jelen levő diákokat, tanárokat, meghívottakat.
A versenyen részt vevő 2-12. osztályos diákok egyéni eredmények alapján legjobb 1520 helyezettjét és az első 10 helyezett diák
felkészítő tanárát díjaztuk. Elismerésben részesült minden évfolyam első három helyezett
csapatát alkotó 3-3 tanuló is, valamint a támogatók felajánlásából több különdíjat is kiosztottunk. Gratulálunk mind a diákoknak, mind
az őket lelkiismeretes munkával felkészítő tanároknak/tanítóknak!
Két vándorserleget is átadtunk a megye
versenyen legjobban szereplő/teljesítő iskolájának: a megyei összesített lista alapján a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak, valamint a
nem marosvásárhelyi iskolák közül a medgyesi Báthory István Általános Iskolának.
A megyei fordulón, február 17-én Maros
megyében 3396 diák vett részt 55 iskolából.
Így nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a verseny örvend a legnagyobb népszerűségnek
egész Erdély-szerte. A nem hagyományos feladataival megmozgatja minden diák logikai
gondolkodását, fejleszti gyorsaságát, számításbeli pontosságát, ugyanakkor frappáns
megfogalmazásaival/témaköreivel örömet
szerez a gyerekeknek.
A következő forduló a döntő, és helyszíne
Debrecen (Magyarország), 2017. április 1214-én. Itt megyénket 26 diák képviseli, és biztosak vagyunk benne, hogy az előző évekhez
hasonlóan, szép eredménnyel térnek majd
haza. Továbbjutó diákok: Bene Attila Balázs
(Liviu Rebreanu Ált. Isk.), Birton Viktória
(George Coşbuc Ált. Isk.), Bartha Előd
(Római Katolikus Teológiai Líceum), Brassai
Csanád (Bolyai Farkas Elméleti Líceum),
Laczkó Dorottya (Római Katolikus Teológiai
Líceum), Barta-Zágoni Csongor (Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Simon Dorottya (általános iskola, Magyaró), Antal Sára Panna
(általános iskola, Gyulakuta), Bodó Bence
(Európa Általános Iskola), Szántó Brigitta
(Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Kacsó
Laura (Friedrich Schiller Ált. Isk.), Réman
Attila (Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Piri
Szilvia Izabella (Európa Általános Iskola),
Szilágyi Botond (Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Császár Mózes (általános iskola, Magyar-ózd), Mathe Arnold (Mihai Viteazul Ált.

Barát szirmok

legben, ernyővel sétáltak, mi viszont szabadon élveztük a napfényt. Szingapúrban a
kínai újév pompáját is megtapasztalhattam.
Az ázsiaiak egyébként nagyon babonásak. A
téli ünnepek alkalmával minden főnök kis
piros borítékban pénzt ad az alkalmazottainak, hogy szerencsés legyen számára a következő esztendő. A
kaszinóban fontos,
hogy ki hova ül, és ha
egy játékos egy korábbi vendég helyére
telepedik le, a kezével
ütögetve igyekszik lehűteni a széket. A játékterem mennyezetén lévő rácsok pedig a
„catch the player”, azaz „megfogni, megtartani a játékost” babonára utalnak. Az
ázsiaiak végtelenül szenvedélyes játékosok,
amint kinyitott a kaszinó, már tódultak is be.
– A kilenc hónap lejárta után újra útnak
indultál?
– Igen. Ezúttal Izraelbe, Eilat városába
szólt a szerződésem. De míg Szingapúrban
tökéletes biztonságban éreztem magam, itt
már a megérkezésünk pillanatától elkezdődtek a kellemetlenségek. A repülőtéren minket, romániaiakat félreállítottak, és amíg az
ügynökünk megérkezett, még gúnyolódtak is
velünk a hatóságiak. Persze, szép élményekkel is gazdagodtam az Izraelben töltött négy
hónap alatt. Sosem felejtem el például azt a
látványt, ami 2000 szilveszterén, éjszaka a
hajó fedélzetén elém tárult. Az izraeli munka
után azonban úgy éreztem, hogy ideje itthon
nekifogni valaminek. Egy török pékségben
kaptam titkárnői állást, borzasztóan kevés

pénzért. Aztán egy barátnőm hívott egy holland viráglerakatos üzletébe. Akkor kerültem először kapcsolatba a növényekkel. Az
alapoktól kezdtem a szakmát, kisepertem,
megtanultam gondozni a virágokat, átvettem
az árut, előkészítettem a rendeléseket. A kislányom születése után kerültem át a lerakatból egy virágüzletbe. Akkor már
egyre többet tudtam
a virágkötészetről,
és egyre jobban kötődtem a rám bízott
szépségekhez.
– Mikor döntöttél úgy, hogy saját virágüzletet nyitsz?
– Három évvel a kisfiam születése után.
Akkoriban vettünk autót, aminek aztán eltört
a tengelye, totálkáros lett. Furcsa, de ez a
kudarc adott bátorságot ahhoz, hogy újra
befektessük a pénzünket valamibe. Azt
mondtuk, ha elbukjuk ezt is, ám legyen, de
legalább megpróbáltuk. A külföldi munkák
bevállalósabbá, szabadabbá tettek. Minden
fiatalnak csak ajánlani tudom, hogy mielőtt
itthon megállapodna, kóstoljon bele más
kultúrákba, életmódokba.
– Hogy indult a vállalkozás?
– Főleg tartós virágokkal, cserepesekkel,
szárazvirággal kezdtem. A kínálat gazdagságára fektettem a hangsúlyt, közben a reklámozásra is odafigyeltem, és számos
kedvezményt, például hűségkártyát készítettem a vásárlóknak. Egyébként ezen a területen is igaz a mondás, hogy nem
megszerezni, hanem megtartani nehéz a

Isk.), Zöldi Tamás Botond (Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Jakab Etele (Bolyai Farkas
Elméleti Líceum), Kántor L. Éva Andrea (Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Pethő Zalán
(Elektromaros Líceum), Bányai Csaba Roland (Elektromaros Líceum), Ferencz Zs. Dániel (Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Portik
Ábel (Domokos Kázmér Iskolaközpont),
Maier Lóránd (Református Kollégium),
Vinczi Richard (Bolyai Farkas Elméleti Líceum), Szabó Ágnes Kriszta (Bolyai Farkas
Elméleti Líceum).
Kívánunk nekik további sok sikert!
Köszönetet mondunk azon cégeknek/
szervezeteknek, amelyek támogatásukkal
szebbé tették díjkiosztásunk pillanatait: Matematikában Tehetséges Gyerekek Alapítványa (Kecskemét), Fomco Prodimpex Kft.
(Marosvásárhely), Népújság – Maros megyei
napilap, Matlap matematikai folyóirat szerkesztősége (Kolozsvár), Outward Bound Romania,
Copy-Shop
szaküzlet
(Marosvásárhely), Napsugár szerkesztősége
(Kolozsvár).
A gyerekek nevében köszönjük segítségüket!
Bálint Attila Sándor matematikatanár
(megyei szervező)

vevőt. Ha nincs konkrét elképzelése, rá kell
érezni arra, hogy mit szeretne, és milyen
virág illik hozzá.
– Biztos találkoztál különleges kívánságokkal is.
– Volt, aki cigaretta- vagy pénzcsokrot
kért, de pelenkatortát is készítettem már. Ami
azt illeti, mi, virágkötők nagyon szerencsésnek érezhetjük magunkat, hiszen egész
évben, március 8-ától, az esküvők, ballagások időszakán át, iskolakezdésig és karácsonyig rengeteg szépséggel ajándékoz meg
minket a természet. Így minden évszaknak
kétszer örülhetünk. Jutkával, a virágos barátnőmmel kiállításokra, továbbképzőkre
járunk, az is mindig élmény.
– Úgy tudom, a virágkötészetnek is van
időről időre változó divatja.
– Igen. Esküvői csokroknál és teremdíszítésnél az idei trend a fehér-zöld kompozíció.
De a halványabb árnyalatok, a rózsaszín, a
barack, illetve a rusztikus hatást keltő, úgynevezett rothadó színek is keresettek. Mi teremdíszítést is vállalunk, ezen a téren a
kisebb üvegedények helyét a hengervázák
vették át.
Indulni készültem, amikor beszélgetőtársam tekintetében játékos fény villant.
– Tudod, ez a virágkötészet olyan, mint
egy vírus, ha megfertőződtél vele, nem szabadulsz – mondta. – A szabadidőmben sem
tudok elszakadni a növényektől, lépten-nyomon elém állnak, megmutatkoznak. Észreveszem őket egy filmben vagy a tengerparton,
családi nyaralás közben. És pár nap szabadság után már hiányoznak a „pártfogoltjaim”. A színük, az illatuk, az, ahogy
megnyugtatnak, felüdítenek. Ahogy hagyják
magukat gondozni, és ahogy vigyáznak rám.
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Újabb eljárás a multik által forgalmazott
élelmiszerek minősége ügyében

Az ombudsmani hivatal eljárást indított a nagy nemzetközi cégek által forgalmazott
élelmiszerek minősége ügyében – közölte az intézmény
hétfőn.

Szerkesztette: Benedek István

Visszaesőben a foglalkoztatottság

A 20-64 éves lakosság körében 66,5 százalékos volt a tavalyi
év utolsó negyedében a foglalkoztatottsági ráta, ami 3,5 százalékkal elmarad az Európa 2020 Stratégiában rögzített 70
százalékos célkitűzéstől – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) keddi sajtóközleményéből.

A most nyilvánosságra hozott adatsorok szerint a munkaképes lakosság
(15-64 év) körében 61,6 százalékon állt a foglalkoztatottsági ráta, ami 1,5
százalékpontos visszaesést jelent az előző negyedévhez képest. A férfiak
körében magasabb volt a mutató, mint a nőknél – férfiak körében 70 százalékos, a nőknél viszont alig 53,1 százalékos volt a foglalkoztatottsági ráta.
Eközben a városiak körében 63,9 százalékot, vidéken pedig 58,8 százalékot
mértek. A fiatalok (15-24 év) esetében 21,5 százalékon állt a mutató.
2016 utolsó negyedében 5,5 százalékos volt a munkanélküliségi ráta,
ami szintén visszaesést jelent a harmadik negyedévben mért 5,7 százalékhoz képest. A munkanélküliségi ráta a fiatalok (15-24 év) körében volt a
legmagasabb, elérte a 20,8 százalékot – tájékoztat a statisztikai intézet.
(Mediafax)

Az EU ipari termelése hat év alatt
5,6 százalékkal bővült

Az Európai Unió ipari termelése 5,6 százalékkal volt nagyobb
2016-ban 2010-hez képest, azonban az iparágak teljesítménye között jelentős különbségek voltak – derül ki az Európai
Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) hétfői közléséből.

A EU-ban 2010-hez képeset 2016-ban a legnagyobb, 29,7 százalékos
növekedést a gépkocsik, pótkocsik és nyerges vontatók gyártásában mérték, míg a legnagyobb, 40,3 százalékos visszaesést a dohányipar produkálta az Európai Unióban.
A második legnagyobb, 23 százalékos növekedést a gyógyszeripar érte
el, míg az egyéb termékek kategória – főleg az orvosi és fogászati termékek gyártása – 20,7 százalék bővülést mutatott.
Az egyéb közlekedési eszközök gyártása 19,9 százalékkal bővült, a számítógépek és elektronikai cikkek gyártása 13,7 százalékkal növekedett,
míg a gépipari termékeké 11 százalékkal, a gumi- és műanyagtermékeké
9,9 százalékkal nőtt.
A dohányipar mellett a szén- és barnakőszén-ágazat mutatott jelentős,
36 százalékos csökkenést, valamint a kőolaj- és földgázipar, amely 30,4
százalékkal csökkent 2010-2016-ban. (MTI)

Az intézmény közleménye szerint azt követően indítottak hivatalból eljárást, hogy a visegrádi
országok tiltakoztak az ellen, hogy
a nagy nemzetközi cégek „kettős
mércét” alkalmaznak az általuk
forgalmazott élelmiszerek minőségénél. Emlékeztettek, hogy a jelenséget
a
mezőgazdasági

minisztérium is figyelemmel kíséri.
Az eljárás során az ombudsmani
hivatal azt vizsgálja, sérült-e az alkotmány 16. és 34. cikkelye, amely
a jogegyenlőséget, valamint az
egészség oltalmazásához való
jogot szavatolja.
Petre Daea mezőgazdasági miniszter február végén jelentette be,
hogy Románia is megvizsgálja a
multinacionális cégek által forgalmazott élelmiszerek minőségét,
miután felmerült az a gyanú, hogy
gyengébb minőségű termékeket

forgalmaznának Kelet-Közép-Európában, mint Nyugat-Európában.
A tárcavezető közölte, hogy felállítottak egy munkabizottságot,
amelyben a minisztérium, az élelmiszerbiztonsági és állategészséghatóság,
valamint
a
ügyi
fogyasztóvédelem szakemberei
kaptak helyet. A tárcavezető azt
ígérte, hogy amennyiben kifogásolható eseteket találnak, tájékoztatni fogják a közvéleményt. A
testület által végzett munkáról február vége óta nem érkezett tájékoztatás. (MTI)

intézkedés megvalósításának jelenlegi stádiumát. Bogdan Stan, az
ANAF elnöke bemutatta az eddig
gyakorlatba ültetett intézkedéseket, az elmúlt időszakban végrehajtott
ellenőrzéseket,
és
biztosította a kormányfőt, hogy április 15-éig a tervbe vett összes lépést foganatosítja az intézmény.
Az idézett forrás szerint a nagy
kintlevőséggel rendelkező adófizetőket levélben fogják értesíteni a
fizetési átütemezések kérelmezésének törvényadta lehetőségeiről.
A kormány adatai szerint már-

cius 3-a és 24-e között 493, az adókötelezettségek törlesztésének átütemezésére vonatkozó kérést
hagytak jóvá, 106,8 millió lej értékben.
A közlemény hozzáteszi, az év
eleje óta az ANAF figyelme olyan
tevékenységi területek felé fordult,
ahol felmerülhet a csalás veszélye,
mint amilyen a kőolaj és kőolajszármazékok értékesítése, dohánytermékek gyártása és értékesítése,
fafeldolgozás, faipari termékek
árusítása, az építkezések és a nagykereskedelem. (Agerpres)

nap az amerikai munkahelyek
szempontjából”. Elmondta azt is,
hogy az olajvezeték „a legnagyszerűbb technológiával” épül meg.
Trump korábbi bejelentése szerint a beruházással mintegy 28 ezer
új munkahelyet hoznak létre. A
döntés lezárja a környezetvédelmi
csoportok és energetikai szakemberek között évek óta tartó vitát is.
Az első kommentárok szerint a
döntéssel Trump elnök a gazdasági
fejlődést helyezte előtérbe a környezetvédelemmel szemben.
Az olajvezeték 2735 kilométernyi hosszan kanyarog majd a kanadai Alberta felől Montanán,
Dél-Dakotán, Nebraskán, Kansasen és Oklahomán keresztül Texasig, a Mexikói-öböl partjáig.
Naponta 800-830 ezer hordó

nyersolajat fog szállítani, ez a kanadai olajexport egyötöde.
Az elnöki engedélyt – szokatlan
módon – nem a külügyminiszter
írta alá, hanem Tom Shannon államtitkár. Rex Tillerson külügyminiszter ugyanis kivonta magát a
folyamatból, mert környezetvédelmi csoportok azzal támadták,
hogy mivel korábban az Exxon
olajtársaság elnök-vezérigazgatója
volt, érdekkonfliktust teremt, ha
éppen ő ír alá egy olajvezetékről
szóló megállapodást.
Az elnöki engedély önmagában
még nem elégséges: az építkezést
bonyolító vállalatnak ugyanis
megállapodást kell kötnie az egyes
amerikai szövetségi államokkal és
a helyi hatóságokkal is. (MTI)

cisco, Chicago, Sydney, Boston és
Toronto. A közép-európai EU-mezőnyt Varsó vezeti a 41. helyen,
utána Prága és Budapest következik a 69., illetve a 70. helyezéssel,
a sereghajtó továbbra is a 88. helyezett Athén.
A hétfőn ismertetett rangsor
elemzésében a Z/Yen szakértői kiemelték, hogy a brit EU-tagságról
rendezett tavaly júniusi népszavazás – amelyen szűk többséggel a
kilépést pártolók győztek –, illetve
a republikánus jelölt, Donald
Trump győzelmét hozó novemberi
amerikai elnökválasztás egyaránt
komoly következményekkel járt
London és New York befektetői
megítélésében: a két pénzügyi központ összesített pontszámának 13,
illetve 14 pontos esése a két legnagyobb zuhanás a felső mezőnyben.
Londoni pénzügyi elemzők borúlátóan ítélik meg a City pénzügyi
szektorának foglalkoztatási és jö-

vedelmezőségi kilátásait is, különös tekintettel arra, hogy a brit kormány tervei szerint NagyBritannia az EU-tagság megszűnésével kilépne az Európai Unió egységes belső piacáról is. Egyes
elemzőházak szerint ez azzal fenyeget, hogy a londoni bankok elveszíthetik szolgáltatásnyújtási
engedélyeiket az euróövezetben.
Ennek lehetséges hatásairól a
legátfogóbb tanulmányt az Oliver
Wyman globális vállalati tanácsadó cég állította össze.
A ház modellszámításai szerint
a legrosszabb Brexit-forgatókönyvek megvalósulása esetén az EUpiachoz kötődő citybeli üzleti
aktivitás 40-50 százalékkal zuhanna a brit EU-tagság megszűnése után, ami 38 milliárd font
bevételkieséshez és 75 ezer munkahely megszűnéséhez vezetne a
londoni pénzügyi központban.
(MTI)

Kormányzati górcső alatt az adóhatóság

Sorin Grindeanu miniszterelnök figyelemmel kíséri az
adóhatóság (ANAF) tevékenységét, különös tekintettel az üzleti szférával való
kapcsolat javítására tett erőfeszítésekre – olvasható a
kormány hétfői közleményében.

A kormányfő hétfőn a Victoriapalotában tartott megbeszélést Viorel Ştefan pénzügyminiszterrel és
Bogdan Stannal, az adóhatóság elnökével, kiértékelve az állami bevételek begyűjtési fokát növelő 14

Zöld utat kapott a Keystone XL olajvezeték

Zöld utat adott a Keystone
XL olajvezetéknek a Trumpkormányzat: Donald Trump
amerikai elnök pénteken aláírta a Kanada felől érkező
olajvezeték építéséről szóló
engedélyt.

A nyolcmilliárd dolláros beruházást az előző elnök, Barack Obama
2015-ben
környezetvédelmi
okokra hivatkozva leállíttatta,
annak ellenére, hogy az Egyesült
Államok 2008-ban megkötötte a
szerződést Kanadával és egyúttal
megadta az engedélyt az építkezésre.
Az engedély pénteki aláírásakor
– amelyen jelen volt a vezetéket
építő kanadai TransCanada elnökvezérigazgatója is – Trump elnök
azt hangsúlyozta: „ez nagyszerű

Továbbra is London
a világ vezető pénzügyi központja

A legújabb befektetői felmérés szerint továbbra is London a világ első számú
pénzügyi szolgáltatási központja, de csak azért, mert a
második helyezett New York
befektetői
megítélésének
szinte ugyanannyit ártott az
amerikai
elnökválasztás
eredménye, mint Londonénak a brit EU-tagságról tartott népszavazás kimenetele
– derült ki egy elemzésből.

Az egyik legnagyobb londoni
pénzügyi tanácsadó csoport, a
Z/Yen Group bonyolult mérési
módszertannal kialakított, évente
kétszer közzétett listája 88 várost
és térséget vizsgál.
A cég hétfőn ismertetett új globális rangsorában az első két helyen álló Londont és New Yorkot
Szingapúr, Hongkong és Tokió követi a felső ötös mezőnyben. Az
első tízben szerepel még San Fran-

2017. március 29., szerda ____________________________________________ REFORMÁCIÓ __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

500 éves a reformáció

A Marosvásárhely III. Alsóvárosi Egyházközség rövid története

Lőrincz István

A marosvásárhely-alsóvárosi
gyülekezet 1957. május elsejétől
önállósult, a Gecse utcai gyülekezetből szakadt ki, mivel a város iparosodásával és a Kövesdomb
lakónegyed épülésével a hívek
száma igen megnövekedett. Épp
ebben az évben lesz gyülekezetünk
60 éves, s ahogy megünnepeltük
fennállásának 40. és 50. évfordulóját, ugyanúgy szeretnénk ezt is
megünnepelni, hisz van egy másik
szép évfordulónk is, mégpedig az,
hogy 25 éve szentelte fel Csiha Kálmán áldott emlékezetű püspökünk a
templomunkat. Első lelkipásztorául
a gyülekezet Barabás Benedek marosszentgyörgyi lelkészt, a Marosi
Egyházmegye akkori esperesét
hívta meg, abban a reményben is,
hogy az ő tekintélye segíteni fog
abban, hogy a gyülekezet minél hamarabb templomot építhessen. Kós
Károly készített is egy tervet, amit
évtizedekig elveszettnek gondoltunk, ám két évvel ezelőtt egy szerencsés véletlen során az irattárban
megtaláltuk, s templomunk bejáratánál, előterében ki is tettük. Sajnos
ez az álom csak több mint 30 év
múlva lett valósággá. Egészen
1976-ig az alsóvárosi gyülekezetnek nem volt önálló gyülekezeti
helye sem, ezért az alsóvárosi lelkészek továbbra is a Gecse utcai Kistemplomban szolgáltak. Közben

lelkészváltás is történt, 1975. december 1-jével Bustya Dezső vízaknai lelkészt hívta meg a gyülekezet
lelkipásztorául, aki pár hónap híján
20 éven át volt a gyülekezet igen
hűséges, szeretett és hihetetlen
munkabírással szolgáló lelkipásztora. 1976-ban a gyülekezet megvásárolta a Ludasi utca 3. szám alatti
telket, amit imaházzá alakított át,
természetesen minden engedély
nélkül, és az épülethez egy ún.
üvegházat építettek. Azért hívták
ezt üvegháznak, mert az oldala régi
ablakkeretekből volt összeállítva, a
teteje egyszerű eternitlappal volt
befedve, mert minden percben számítani lehetett arra, hogy ezt a részt
lebontatják. Télen nagyon hideg
volt benne, de a hit melege fűtötte,
és főleg a fiatalabbak szívesen ültek
ott. A lebontatás hála Istennek nem
történt meg, így az imaházban mintegy 200 ember fért el. Az első istentiszteletet ebben az imaházban
1976. július 14-én tartotta Bustya
Dezső lelkipásztor. Különben egy
igen kedves hajlék volt ez az imaház, valóban otthonná lett a gyülekezet számára, az idősebb
nemzedék még mindig nagy szeretettel emlékszik vissza erre a már
nem létező épületre. Mivel egy valóságos ház volt, csak épp picit átalakítva,
valóban
családias
hangulata, kisugárzása volt, a házrészben mindenki közel volt egymáshoz, igaz, az üvegházban a
lelkészt nemigen lehetett látni, csak

mikrofon, illetve hangszóró segítségével hallani. Vasárnap délelőtt 9,
ill. 11 órától is volt istentisztelet, ez
így maradt a templom építése után
is, egészen 2000. június végéig,
amikor is a kövesdombi gyülekezet
távozásával szükségtelenné vált két
istentisztelet tartása. Nagy ünnepeken persze nem fért be a gyülekezet,
az udvar is tele volt ilyenkor, a konfirmáció teljességgel lehetetlen volt
itt, ezért az mindig a Vártemplomban történt, általában a húsvét utáni
vasárnapon. Akkoriban 180-200
ifjú konfirmált, ami önmagában is
megtöltötte az imaházat, hova fértek volna a hozzátartozók?
Ezután évente újra kérték az elkészült és többször is átdolgozott
terv jóváhagyását egy templom és
lelkészi lakás építésére, de a kommunista rendszer elöljárói ezt újra
és újra megtagadták. 1988-ban,
amikor a Hosszú utcában lévő parókia lebontásra ítéltetett, a presbitérium elérkezettnek látta az időt a
határozott fellépésre, és csak úgy
volt hajlandó megadni a lebontáshoz való hozzájárulást, ha jóváhagyják az új templom építését.
Még az év februárjában megkapta a
gyülekezet az építési engedélyt.
A terv Szekeres Balogh Jolán és
férje, Gerő munkája. Az építkezés
három esztendeig tartott. Oroszlánrészt vállalt belőle Szabó Árpád, a
gyülekezet akkori gondnoka, aki ezt
a tisztséget több mint 30 éven át töltötte be, de a presbitérium és a gyü-

lekezet is hűségesen kivette részét
az építkezésből. Nem volt könnyű
az építkezés sem a fordulat előtt,
sem utána, állami vállalat lévén, állandóan akadozott az anyagellátás,
sokszor a munkások ellopták az
anyagot, meg az is probléma volt,
hogy reggel már úgy érkeztek, hogy
előbb felöntöttek egy-két decit a garatra, de Isten segítségével 1991.
december 8-án sor kerülhetett a
templom felszentelésére, amit dr.
Csiha Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület akkori püspöke
végzett János 11,40 alapján. El kell
mondanunk, hogy a gyülekezet évtizedeken át gyűjtött pénzt erre a
célra, de ez az óriási beruházás
mégsem valósulhatott volna meg a
külföldi testvéregyházak hathatós
támogatása nélkül. Tudomásom
szerint a hollandiai egyházak mintegy 200.000 guldent, míg a svájci
egyházak mintegy 200.000 svájci
frankot adományoztak erre a célra.
Ez különben, emberileg szólva, besegített az engedély megadásában
is, hisz abban az időben a valuta
igen keresett „cikk” volt, így az állami építkezési vállalat meg tudta
valósítani a „valutaplanját”, tervét.
Az épület hatalmas betonoszlopokon nyugszik, amelyek felfelé átívelnek a tetőn is, és Isten oltalmazó
kezének jelképévé alakulnak. A tetőzet lentről indul, és meredeken tör
a magasba, azt kívánva ezzel ábrázolni, hogy a mi emberi életünk

lentről felfelé kell irányuljon, vagyis Isten felé. Életünk a földön
indul, de a mennybe kell megérkezzen. A falban lévő 12 oszlop a 12
apostolt jelképezi, azt akarván mondani, hogy az egyház a próféták és
az apostolok fundamentumára épül.
A szószék egy nyitott Bibliát ábrázol, a fölötte levő kilenc lámpa, az
akkori marosvásárhelyi gyülekezetek száma azt jelképezi, hogy a
többi gyülekezettel együtt akarjuk
Isten országának nagy és szent
ügyét szolgálni. A szószék mögötti
márvány oldala cikcakkban rakva
emlékeztetni akar a kommunista elnyomás idejére, amikor a Bibliát
minden eszközzel irtani akarták, de
az legyőzhetetlen, bár szüntelen támadásoknak van kitéve. A szószék
elülső oldalán Hunyadi László
szobrászművész munkája látható,
amely Kálvin jelmondatára – „megtört szívemet égő áldozatul neked
szentelem” – emlékeztet, amit Kálvin Genfből való elűzetése és oda
való visszahívása után mondott
1541-ben. Viccesen szoktam mondani, hogy ezért a miénk a világ
„legkálvinistább” szószéke. Ugyanakkor a betlehemi csillagot is ábrázolják ezen a képen. Az úrasztalán
az őskeresztyén szimbólum, a hal
található, és a kehely is, hisz mi,
protestánsok két szín alatt vesszük
az úrvacsorát. A Krisztus monogram minden lehetséges helyen és
módon ott látható templomunkban.
A templom 450 férőhelyes, de szükség esetén mintegy 550 ember tud
helyet foglalni a folyosókon és előterekben. Három évvel ezelőtt a
Móra fivérek hathatós segítségével
sikerült tolmácsberendezést beszerelni, amivel két nyelvre szimultán
tolmácsolást tudunk biztosítani. A
legtöbbször ezt holland vendégeink
veszik igénybe, akik évente
mintegy 20 istentiszteleten vannak
jelen alkalmainkon.
Amikor a gyülekezet lelkipásztorául megválasztott, azt mondtam
magamban: hála Istennek, itt már
egy szeget se kell beütni. Picit már
bele voltam fáradva a sok építkezésbe, hisz mindkét gyülekezetben,
ahol ezelőtt szolgáltam – a kalotaszegi Türében és az Aranyos menti
Aranyosegerbegyen –, rengeteget
építkeztünk. De ez a „vágyam” nem
teljesült, hisz az azóta eltelt 22
évben egyetlen év sem volt, amikor
ne végeztünk volna kisebb-nagyobb
építkezési munkákat. Garázst építettünk, megdupláztuk a templom
ablakait, mivel olyan huzat volt,
hogy a szél lapozta az énekeskönyveket, majd a tetőzetet kellett kicserélni, rendbe hozni, hisz nagyobb
esőkor több helyen hullt a gyülekezetre az „áldás”. 1996-ban sikerült
a schoonhoveni (Hollandia) gyülekezettel testvérgyülekezeti kapcsolatot létesíteni. Ők a lelki segítségen
túl igen hathatós anyagi támogatást
is nyújtottak nekünk, aminek köszönhetően két nagy munka, építés
is megvalósulhatott. Az első az volt,
hogy Parajdon egy holland vállalkozó presbiter megvásárolt nekünk
egy félhektáros telket, amin egy év
múlva, szintén a testvérgyülekezet
segítségével, felhúztunk pirosba
egy épületet, amit azóta szinte minden évben építgettünk, szépítgettünk, bővítettünk, felszereltünk. Itt
mintegy 40 fiatal, gyermek, gyülekezeti tag szervezhet csendes napokat,
különböző
alkalmakat,
amelyeken nagyon sok áldást nyerhet minden résztvevő. 2001-2003
között, szintén a holland testvérgyülekezet hathatós támogatásával, átépíthettük a Bodoni u. 16. sz. alatti
ingatlanunkat, amit a gyülekezet a
templomépítés idején vásárolt, és
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három évig templomként is szolgált, s így most ez multifunkcionális
gyülekezeti központként működhet,
ahol van két gyülekezeti terem –
egyiket főleg a felnőttek, a másikat
pedig a fiatalok használják –, s két
kisebb terem, illetve konyha, három
vendégszoba és mellékhelyiségek.
Ma már szinte el sem tudjuk képzelni gyülekezeti életünket e két
épület nélkül.
A gyülekezet lélekszáma sajnos
folyamatosan apad, mintegy 2500
lélek. 1995-ben, amikor a gyülekezetbe megérkeztem, még több mint
4000 lélek volt. Némely évben az
apadás meghaladta a 100 főt. Ez a
születés és keresztelések közötti negatív arányból és a kivándorlás
szűnni nem akaró tényéből származik. Lelkipásztor és presbitérium
minden tőle telhetőt megtesz a gyülekezet aktivizálása érdekében. Lehetőségeinkhez képest rendszeresen
látogatjuk a családokat, a rászorulókon igyekszünk anyagilag is segíteni. Istentiszteleteink szépen
látogatottak, a múlt évben átlag 306
lélek vett részt a vasárnap délelőtti
istentiszteleteken. Minden korosztályra nagy hangsúlyt fektetünk.
Két helyen rendszeresen bibliaórákat tartunk azon öregeink számára,
akik már nem tudnak templomba
járni. Ugyancsak az idősek számára
minden év pünkösd utáni második
vasárnapján megtartjuk az ún. öregek-betegek vasárnapját. Úgy tudjuk, hogy ez a kezdeményezés első
volt az egyházkerületben, amikor
mi 1996-ban elkezdtük. Most már
szinte minden gyülekezet követi a
példánkat. A középnemzedéket,
amely a kommunista időkben hit
nélkül nevekedett, évente két alkalommal evangelizációs hetek által
próbáljuk elérni, amire rendszerint
anyaországi neves lelkipásztorokat
hívunk meg. Kétszer szolgált már
gyülekezetünkben Kárpátaljáról érkezett lelkipásztor s ugyancsak kétszer evangélikus lelkész. Ilyenkor
igyekszünk a gyülekezetben működő különböző köröket is átfogni
(nőszövetség, presbiterek, ifjúság).
Gyülekezetünk ad helyet egy nagyon fontos missziói ágnak: a szenvedélybetegek gondozásának, amit
a Bonus Pastor alapítvány munkatársai végeznek. Jómagam 22 éve

három évente igyekszünk kisebbnagyobb csoportokkal mindhárom
gyülekezetbe eljutni. (...)
Gyülekezetünkben van egy olyan
esemény is, ami tudomásunk szerint
egyedülálló a Kárpát-medencei reformátusság életében. Ez a nagyasztalok
melletti
csütörtöki,
úrvacsorázás, amit hét éve gyakorolunk. Ennek ötletét egyrészt az adta,
hogy hollandiai tanulmányaim ideje
alatt többször részt vettem ilyen úrvacsorán, másrészt meg az, hogy az
Úr Jézus az úrvacsorát épp nagycsütörtök éjjelén szerezte. Ilyenkor
24 személyre megterítjük az asztalt,
amit csoportonként ülünk körül. A
lelkipásztorok felolvassák az evangéliumokból a szereztetés igéit, s
ezek után ülve maradva, egészen
halk orgonaszó mellett mindenki
kézről kézre adja a kenyeret, illetve
a bort. A végén mindenki szent
csókkal üdvözli egymást. Ez azért
is megható, mert városi gyülekezet
lévén gyakran megtörténik, hogy
két olyan ember ül egymás mellett,
akik addig talán nem is ismerték
egymást, s ilyenkor mégis mint
Krisztusban testvérek, régi ismerősök ölelik s puszilják meg egymást.
Ebben nem vesz részt nagy tömeg,
90-120 között mozog a résztvevők
száma, de akik ezt szeretik, már hónapokkal azelőtt nagy izgalommal
várják az alkalmat.
Végezetül csak annyit: a legfontosabb, hogy a gyülekezetben a szeretet légköre uralkodik. Egyszer egy
román húsvét alkalmából valamelyik román televíziónak interjút
adtam. Míg az operatőr megérkezett, elbeszélgettünk a riporterrel, s
elmondtam neki is, hogy itt egy
bensőséges szeretetközösség van.

végzem a börtönmissziót, amit Isten
sokszor nagyon megáldott, úgy
hogy ennek gyümölcseit is láthattam szabadult rabok életében. Gyülekezetünkben eleven ifjúsági élet
folyik a mindenkori segédlelkészek
szervezésével és szolgálatával.
Van három testvérgyülekezetünk
is: Magyarországon a kunszentmiklósi gyülekezet, Hollandiában a
schoonhoveni gyülekezet, valamint
a mezőségi kis gyülekezet, Mezőméhes, amelynek lelkipásztora
évente legalább kétszer szolgál a
gyülekezetben, s ilyenkor a perselypénzzel is őket támogatjuk. Két-

Ekkor egy elhaladó autó nagy féket
nyomott, kiugrott belőle egy gyülekezeti tag, aki még segédlelkész koromban kedves vallásórásom volt, s
nagy szeretettel megölelt s váltottunk pár szót. Mire a riporter így
szólt: ne is mondjon többet a gyülekezetről, én már mindent láttam.
Adja Isten, hogy ez így is maradjon,
hisz egyszer majd minden elmúlik,
de a szeretet örökre, a halálunk után
is, amikor már csak mennyei gyülekezet lesz, amikor minden földi gyülekezet megszűnik is, megmarad.
Az oldalt szerkeszti
Ötvös József lelkipásztor
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A nonprofit szervezetekről (I.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Az egyesületekről és alapítványokról szóló 2000. évi 26-os romániai
kormányrendelet
szabályozza a nonprofit szervezetek létrehozását és működését.
Nonprofit szervezet alatt értjük az
egyesületet (asociaţie), az alapítványt (fundaţie) és a föderációt.
A nonprofit szervezetek, amint
azt a nevük is mutatja, nem profitorientáltak, nem gazdasági célból jönnek létre, amennyiben végeznek is gazdasági tevékenységet,
az nem lehet fő cél, csak melléktevékenység, amely szoros kapcsolatban kell álljon a szervezet
céljával, és az ebből származó jövedelem is csak a cél megvalósítására fordítható.
A 2000. évi 26-os kormányrendelet, a továbbiakban rendelet, az
alapítványi szabályozás során viszszautal az egyesületi szabályozásra, többször egyben tárgyalja és
szabályozza a két nonprofit társasági formát, ezért az egyesületre
vonatkozó rendelkezések ismerete
elengedhetetlen az alapítványi szabályozás megértéséhez.
A rendelet általános rendelkezései szerint a természetes és jogi
személyek, amennyiben általános
érdekű vagy egy közösség érdekében kifejtett tevékenységet folytatnak, vagy ezt saját személyes, nem
anyagi természetű érdekükben végzik, egyesületeket és alapítványokat hozhatnak létre a rendelet
rendelkezései szerint.
A rendelet rendelkezései szerint
létrehozott egyesületek és alapítványok gazdasági cél nélküli magán
jogi személyek. A politikai pártok,
szindikátusok és vallásos szervezetek nem tartoznak a rendelet hatálya alá.
A rendelet feltételei mellett létrehozott egyesületek és alapítványok alapító okirataira a polgári
jogszabályok vonatkoznak.
Az egyesület az a jogi személy,
amelyet három vagy több személy

közös egyezséggel hoz létre, akik
véglegesen közössé és visszaszolgáltatási jog nélkülivé teszik vagyoni
hozzájárulásukat,
ismereteiket vagy munka formájú
hozzájárulásukat egy olyan tevékenység megvalósítása érdekében,
amely egy általános érdeket, egy
közösség érdekeit vagy a tagok
személyes érdekét szolgálja.
Bármelyik egyesületi tag a rendelet 6. paragrafusának 2. alpontja
h) pontja szerint adott felhatalmazása alapján kérheti az egyesület
bejegyzését azon bíróság egyesületek és alapítványok regiszterébe,
amelynek illetékességi körében a
jövendő egyesület székhelye lesz.
Az egyesület elnevezésének
azonossága vagy összetéveszthetőségig való hasonlósága egy, a rendelet szerint már bejegyzett
gazdasági cél nélküli jogi személy
elnevezésével tilos. Ennek értelmében egy elnevezés elfogadhatónak
véleményezendő, amennyiben nem
jelöli egy másik, ugyanolyan természetű – egyesület, alapítvány,
föderáció –, előzőleg a nemzeti
gazdasági cél nélküli jogi személyek regiszterébe beírt, gazdasági
cél nélküli jogi személy elnevezését.
Tilos az egyesület elnevezésében olyan kifejezéseket vagy szavakat használni, amelyek azt
hatóságok vagy közintézmények
elnevezésével összetéveszthetővé
teszik. A hatóságok vagy közintézmények elnevezésével összetéveszthető kifejezésen a következő,
az egyesület nevében található kifejezések, megnevezések értendők:
„parancsnokság”, „felügyelőség”,
„gárda”, „hatóság”, „rendőrség”,
„csendőrség”, „fogyasztóvédelem”
vagy ezek származéka.
Egy egyesület nevében a „nemzeti”, „román” kifejezések vagy
ezek származéka csak a Kormány
Titkári Hivatalának (Secretariatul
General al Guvernului) előzetes
írásos beleegyezésével használható. Tilos a következő megnevezések használata, amennyiben ezek
azonosak vagy megtévesztésig ha-

35 év alattiak számára

sonlóak bármilyen, a törvényes
rendelkezések alapján létrejött és
működő szakmai szerv elnevezéséhez, mint például: „Kamara”,
„Szék”, a „Román Ügyvédi Kamarák Nemzeti Egyesülete”, a „Közjegyzők Országos Kamarája”, a
„Végrehajtók Országos Kamarája”, „Mediációs Tanács”, a „Közjegyzők Országos Uniójának
Tanácsa”, az „Ügyvédi Kamarák
Országos Uniójának Tanácsa”.
Az alapító okirat és a statútum
abszolút semmisségének terhe alatt
tilos az, hogy egy leányegység (filiala) vagy fióktelep (sucursala) elnevezése különbözzön az azt
létrehozó egyesület vagy alapítvány elnevezésétől.
Az egyesület elnevezésére vonatkozó tiltások megfelelően alkalmazandók a föderációk és az
alapítványok esetében is.
A fenti rendelkezések, albekezdések megszegése esetén az Igazságügyi Minisztérium indokoltan
visszautasítja a névfoglalási kérést.
Az egyesület jogi személyiségét
az egyesület és alapítványok regiszterébe történő bejegyzéssel
nyeri el.
A bejegyzési kérés iktatásától
számítva és a rendelet 7/2. paragrafusa szerinti iratok becsatolása
után (ezekről később lesz szó) a bíróság elnöke által kijelölt bíró
megvizsgálja az iratok jogszerűségét, és végzéssel elrendeli az egyesületnek az egyesületek és
alapítványok regiszterébe történő
bejegyzését.
Az iktatási kereset, valamint a
csatolt iratok jogszerűségi megvizsgálása során a bíróság elnöke
által kijelölt bíró megvizsgálja a
névfoglalásra vonatkozó rendelkezések betartását, és elrendelheti, indokolt végzéssel, az egyesület
bejegyzését az egyesületek és alapítványok regiszterébe abban az
esetben is, ha létezik az Igazságügyi Minisztérium megindokolt
névfoglalásikérés-visszautasítása,
amelyet viszont megalapozatlannak tart.
(Folytatjuk)

Alkotói ösztöndíjak

Egy évre szóló, 42 alkotói ösztöndíjat hirdet
az RMDSZ havi 800 lej értékben, harmincöt
év alatti romániai magyar alkotóknak az irodalom, a vizuális művészetek, a zeneművészet, a színházművészet, a film és a televízió
területén. Pályázási határidő: 2017. április 7.

A pályázat célja, mellyel a Communitas Alapítványt bízták meg, az erdélyi magyar kultúrát gazdagító művek létrehozását ösztönző alkotói
feltételekhez való hozzájárulás. A pályázati felhívás
és az űrlap letölthető a Communitas Alapítvány
www.communitas.ro honlapjáról, illetve a communitas@rmdsz.ro e-mail-címen kérhető. Pályázatot sem
faxon, sem e-mailen nem fogadnak el. A pályázóknak
az erdélyi magyar kultúra valamelyik kiírt ágazatához
kapcsolódó pályázatot kell benyújtaniuk. Az irodalom
területén az eddig publikált szövegekből reprezentatív
válogatást kell mellékelni vagy egy megjelent kötetet,
illetve az eddigi munkákról rövid beszámolót. A vizuális művészetek (képzőművészet, alkalmazott művészetek, intermédia és fotóművészet) területén a
pályázónak mellékelnie kell jó minőségű felvételeket
munkáiról B5-ös méretben, papírhordozón; esemény,
látványtervezés vagy intermédia művészeti alkotás
esetében pedig a fotók mellett DVD-t vagy részletes

leírást is kérnek. A zeneművészet ágazatában a pályázóknak zenealkotás területén egy olvasható partitúrát, a szerző előző műveiből hanganyagot kell
mellékelniük, előadóművészet területén előző fellépések reprezentatív felvételeit, a repertoár megjelölését, folklórtudomány és muzikológia területén alkotói
jellegű pályázatok vázlatát kell mellékelni. A színházművészet ágazatában tetszés szerint csatolni lehet eddigi alkotásokról készült felvételeket, kritikákat. A film
és televízió ágazatban munkásságuk jellegzetes alkotását bemutató DVD-t kell mellékelni. Nem pályázhat
az, aki december 31-ig betöltötte 35. életévét, illetve
az előző három évben alkotói ösztöndíjban részesült.
A
pályázásról
bővebben
a
http://communitas.ro/main/palyazas/current honlapon
lehet tájékozódni. A pályázatot a következő címre kell
eljuttatni: Fundaţia Communitas (Alkotói Ösztöndíjbizottság), 400489 Cluj-Napoca, str. Republicii nr.
60., jud. Cluj. A személyesen benyújtandó pályázatokat a határidő napján 16 óráig fogadják. Benyújtási
határidő április 7. (a postabélyegző időpontja). További információk a communitas@rmdsz.ro e-mailcímen,
telefon/fax:
0264/594-570,
mobil:
0723-250-324, 0736-444-437.(sz.p.p.)

A tűzoltók semlegesítik

A tavaszi mezőgazdasági
munkálatok során még mindig előfordul, hogy a mezőgazdasági területeken éles
lőszerek, világháborúból maradt robbanóanyagok kerülnek elő.

A Maros megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség figyelmeztetése szerint, akik gyanús tárgyakra
bukkannak, kötelesek azonnal jelenteni az 112-es egységes hívószámon, illetve a rendőrség vagy a
helyi közigazgatási szervek képviselőit értesíteni, akiknek továbbítaniuk kell a riasztást. A tűzoltóság az
egyetlen olyan szerv, amely szakszerű beavatkozással szállíthatja,
raktározhatja vagy semlegesítheti a

robbanóanyagokat. Az engedéllyel
nem rendelkező magánszemélyeknek tilos a fel nem robbant lőszerek
– töltények, gránátok, petárdák,
aknák, bombák stb. – felemelése
vagy elmozdítása, ütögetése, begyűjtökhöz szállítása, tűzhöz való
közelítése, szétszerelése illetve felhasználása használati eszközök készítéséhez.
Abban az övezetben, ahol lőszerre bukkannak, az emberek és állatok számára egyaránt lezárják a
közlekedést, megtiltják a magánszemélyek további munkálatait a
környéken, nyílt tűz rakását és a talajfeljavítási munkálatokat – olvasható a vészhelyzeti felügyelőség
sajtóközleményében. (pálosy)

A Gyulafehérvári Caritas szervezésében

Akkreditált felnőttképzések

Több székelyföldi városban,
így Marosvásárhelyen is akkfelnőttképzéseket
reditált
szervez a Gyulafehérvári Caritas.

A meghirdetett képzésekre a
részvételi szándékot, illetve a képzéssel kapcsolatos kérdéseket a Caritas
munkatársainak
az
iskola@caritas-ab.ro e-mail-címen
lehet elküldeni, illetve telefonon is
lehet érdeklődni. A jelentkezés előfeltétele minimum nyolc osztály. A
beiratkozás száz lej, a részvételi díj
hatszáz lej, ami három részletben fizethető. A gyermekgondozás mellett
akkreditált
képzéseket
szerveznek kórházi segédápoló,
idősgondozó, kinesztézia, tréner
stb. területeken. A szakmai képzések mellett a Caritas ápolási területen is szervez továbbképzéseket.
Marosvásárhelyen március 30-ig

lehet jelentkezni a gyermekgondozó képzésre, amit gyermekközösségekben dolgozóknak ajánlanak,
valamint otthoni gyermekfelügyelet
iránt érdeklődőknek, kisgyermekes
szülőknek.
Oktatóképzés is indul Marosvásárhelyen azok számára, akik a felnőttképzés területén a törvényes
előírásoknak megfelelően szeretnének tevékenykedni. A tanfolyam
résztvevői országosan elismert bizonylatot kapnak. Jelentkezési határidő: április 28. Érdeklődni és a
képzésekre jelentkezni hétköznaponként 8–16 óra között lehet a
0732-830-147-es telefonszámon,
valamint az erika.nyulas@caritasab.ro e-mail-címen. A képzésekről
bővebben a http://www.caritasa b . ro / h u / a k t u % C 3 % A 1 l i s k%C3%A9pz%C3%A9seink
honlapon lehet tájékozódni. (szer)

Közvitán a határozattervezet

Marosvásárhely
fizetéses parkolóiról

Közvitára bocsátották azt a
határozattervezetet, amely a
marosvásárhelyi
fizetéses
övezetek parkolóinak az odaítélési/versenytárgyalási szabályzatát tartalmazza, és
várják a lakosság, illetve a tulajdonosi társulások javaslatait, észrevételeit.

Mivel a marosvásárhelyi polgárok és a tulajdonosi társulások részéről igény mutatkozott, a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretében működő Közterületkezelő Igazgatóság kidolgozta a
parkolóhelyek odaítélési/versenytárgyalási szabályzatára vonatkozó
határozattervezetét. Ez a határozattervezet, valamint a vonatkozó szabályzat
a
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal honlapján tanulmányozható, a Helyi Közigazgatás – Helyi Tanács határozat-

Március 31-i határidő

tervezetek (Administratia Locala –
Proiecte HCL) rovatban. A megyeszékhely lakosságát és a tulajdonosi
társulásokat arra kérik, hogy javaslataikat, észrevételeiket a parkolóhelyek odaítélési/versenytárgyalási
szabályzatával kapcsolatosan küldjék
el
az
önkormányzat
primaria@tirgumures.ro e-mail-címére, illetve megoszthatják az intézmény Facebook-oldalán is.
A polgármesteri hivatal keretében működő Közterület-kezelő
Igazgatóság januárban kidolgozott
egy tanulmányt a fizetőparkolás
közszolgáltatás ügykezelésére vonatkozóan, amelyet közvitára bocsátottak, és melyre sok vásárhelyi
lakos tett javaslatot – áll a bel- és
külkapcsolati osztály részéről szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. (SzerP.)

Adó- és illetékfizetés

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal emlékezteti
az adófizető magán- és jogi
személyeket, hogy az épület-,
terület- és járműadók kifizetésének első félévi határideje
március 31-én lejár.

Azok, akik eddig az időpontig
teljes egészében törlesztik kötelezettségüket, 10%-os kedvezményben részesülnek.
A helyi adókat és illetékeket a

megyeszékhely polgármesteri hivatalában a pénztárablakoknál lehet
készpénzben kifizetni, magánszemélyek a Tudor negyedi kirendeltségnél is törleszthetik, illetve a
ghiseul.ro elektronikus pénzátutalási lehetőséggel is élhetnek.
Az önkormányzat illetékes szakosztálya ugyanakkor jelzi az épületfelmérési jelentések leadásának
határidejét, amely ugyancsak március 31. (sz.p.p)
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Craiova újra kipipálva, rájátszásban a Maros KK
Biztossá vált a Maros Kosárlabdaklub részvétele a rájátszásban, miután hétfőn este
Craiován is legyőzte a helyi
SCM U-t.

Elsősorban a második félidei teljesítménynek köszönhető a győzelem, hiszen – bár jól kezdtek a
Tigrisek – az első negyed után 3, a
másodikban már több mint 10 ponttal elhúztak az oltyánok. Bár sikerült a sorokat rendezni a félidő
kezdetéig, így is hatpontos mínuszban voltunk a fordulásra, számolt
be a mérkőzésről a marosvásárhelyi
klub honlapja.
A Szászgáspár Barnabás, George
Trif edzőpáros remek motiváló
munkát végzett az öltözőben, mert
játékosaiknak teljesen megváltozott
a hozzáállásuk a szünet után: három
perc alatt egyenlítettek, majd egy
12-0-s roham végén már négy ponttal vezettek is az utolsó negyed
előtt. Ebben a tíz percben hatszor
Ranglista

Reed (31) megállíthatatlan volt: a marosvásárhelyiek légiósa csapata legtöbb pontját szerezte
Craiován. Képünk a Maros KK – SCM U mérkőzésen (85:77) készült, 2017. március 4-én.
Fotó: Nagy Tibor

Felsőház
1. Kolozsvár
22/3
2. Nagyszeben 16/9
3. Steaua CSM 15/10
4. Nagyvárad
14/11
5. Temesvár
12/13
6. Piteşti
10/15

47
41
40
39
37
35

1. Maros KK
2. Galac
3. Craiova
4. Dinamo

32
30
28
28

Alsóház
10/12
8/14
6/16
6/16

Két győzelem „spórlós” csapatok ellen

Két mérkőzést játszott az elmúlt napokban a Marosvásárhelyi Medicina CSU női
röplabdacsapata, mindkettőt
megnyerte. A tét nélküli öszszecsapások beszámolóit olvashatják az alábbiakban.

Bálint Zsombor

Galaccal is megkínlódtak
Teljesült a papírforma a női A1
osztályos röplabdabajnokság alsóházi rájátszása 2. fordulójában megrendezett
Galaci
CSU
–
Marosvásárhelyi Medicina CSU találkozón, és a vendégek megszerezték a háromjátszmás győzelmet a
kiesésre ítélt ellenfél otthonában. A
meccs azonban egyáltalán nem volt
annyira sima ügy, s ha a házigazdák
kicsit jobban összpontosítanak az
első szett végén, más eredmény is
születhetett volna.
Már jeleztük, hogy a Klarić és
Petra nélkül maradt marosvásárhelyi csapat nincs igazán jó formában,
és ez a galaci meccs elején elég
nyilvánvalóan megmutatkozott,
hisz a tartalékokkal együtt alig kilenc játékost nevezni tudó hazaiak
jelentős előnyre tettek szert. 10-3ra, 12-5-re is elhúztak, aztán pedig
24-21-nél három játszmalabdájuk
volt. Innen tudott egyenlíteni a Medicina, majd hosszabbításban megnyerni a szettet.
Lélektani pillanat volt, amit a
Medicina kihasznált a második
játszmában, ám a harmadikban
ismét küszködnie kellett az elvileg
sokkal szerényebb képességű galaciak ellen, és csak a szett végén tudott ismét megnyugtatóan elhúzni
az eredményjelzőn.
Tartalékok nélküli csapat ellen
Egyetlen tartalékot sem nevezett
a vendég Karácsonkői Unic a Marosvásárhelyi Medicina CSU elleni
női röplabda bajnokira. Amely, ami
azt illeti, akár barátságos is lehetett

volna, hiszen a rájátszás alsóházában rendezett találkozó mindkét
küzdő fele matematikailag már biztosan bennmarad az élvonalban, s
talán ez is magyarázza, hogy a vendégek ennyire „spórlós” küldöttséggel érkeztek Marosvásárhelyre.
A Medicina nehezen lendült bele
a találkozóba, mintegy folytatva az
előző mérkőzéseken mutatott
gyenge formát, és az igen alacsony
színvonalú első szett elveszítéséért
gyakorlatilag szinte saját magát
okolhatja. A támadások vérszegénynek vagy pontatlannak sikerültek,
egy adott pillanatban Predrag Zucović annyira megharagudott Vargára,
hogy lecserélte, és alaposan leteremtette. Nem is küldte vissza csak
a második szettben, amikor Teianu
fájlalni kezdte a bokáját, és minden
bizonnyal használt a fejmosás, mert
a folytatásban valóságos Varga-

Női röplabda A1 osztály, alsóházi rájátszás, 2. forduló: Galaci CSU –
Marosvásárhelyi Medicina CSU 0:3 (26:28, 18:25, 18:25)
Galac, Dunărea sportcsarnok, 200 néző. Vezette: Lică Şofron (Karácsonkő), Marian Ionescu (Karácsonkő). Ellenőr: Jean Bratu (Brăila).
Galaci CSU: Marian, Ivan, Cristina Vasilie, Dudnic. Todaşcă, Cazamir
(Sablovschi, Camelia Vasilie). Liberó: Stan.
Medicina: Pucarević, Cauc, Iancu, Varga, Dobriceanu, Rusu (Buterez,
Teianu, Arniceru). Liberó: Molnar (Rancz).

Eredményjelző

A rájátszás 2. fordulójának eredményei:
* felsőház: Lugosi CSM – Bákói Ştiinţa 0:3, Bukaresti Dinamo –
CSM Târgovişte 1:3, Balázsfalvi Alba Volei – Bukaresti CSM 3:0
* alsóház: SCM U Craiova – SCM Piteşti 0:3, Galaci CSU – Marosvásárhelyi Medicina CSU 0:3, Karácsonkői Unic – Jászvásári
Penicilina 1:3
A rájátszás 3. fordulójának eredményei:
* felsőház: Bukaresti CSM – Lugosi CSM 3:0, CSM Târgovişte –
Balázsfalvi Alba Volei 3:0, Bákói Ştiinţa – Bukaresti Dinamo 3:1
* alsóház: Jászvásári Penicilina – SCM U Craiova 3:0, Marosvásárhelyi Medicina CSU – Karácsonkői Unic 3:1, SCM Piteşti – Galaci CSU 3:0

A győzelemnek köszönhetően
biztos a csapat helye a rájátszásban,
és a pénteki, Galac elleni meccsen
dől el, hogy a 7. vagy a 8. helyről
folytatják.
A hétfő esti mérkőzés érdekessége, hogy a második félidőben
rendkívül pontosan dobtak távolról
a marosvásárhelyi játékosok: 13 kísérletből 10 talált célt, négyet Markovic, hármat Kalve, kettőt Dragoş
Andrei, egyet pedig Reed jegyzett.
„Rade” egyébként 6-ből 5-öt, Kalve
5-ből 4-et, Dragoş 2-ből 2-t érvényesített a félkörön kívülről.

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, alsóház, 29. forduló:
SCM U Craiova – Maros KK 92:97 (18-15, 26-23, 20-30, 28-29)
Craiova, városi sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Dragoş Nicolae, Dragoş Stan, Costin Bogdănescu. Ellenőr: Ion Olaru.
Craiova: Abrams 30 pont (3), Taylor 20 (1), Burlacu 19 (3), Bureau 12
(2), Gavrilă 6, Solopa 5 (1), Lee, D. Popa, Corneanu.
Maros KK: Reed 25 pont (2), Markovic 18 (5), Kalve 18 (4), Martinic
14, Djapa 8, D. Andrei 7 (2), Lázár 5, Sánta 2, D. Popescu, Borşa.

Eredményjelző

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, 28. forduló:
* felsőház: Temesvári KK – Nagyszebeni CSU 85:90, Kolozsvári U –
Nagyváradi CSM CSU 89:75, Bukaresti Steaua CSM – BCM U Piteşti
89:74
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, 29. forduló:
* felsőház: Nagyváradi CSM CSU – Temesvári KK 82:72, Nagyszebeni
CSU – Bukaresti Steaua CSM 76:55, BCM U Piteşti – Kolozsvári U 73:89
* alsóház: Galaci Phoenix – Bukaresti Dinamo 92:85, SCM U Craiova
– Maros KK 92:97

shownak volt tanúja a közönség.
Pucarević érzékelte a marosvásárhelyi univerzális ambícióját, nagyon sok labdával játszotta meg, és
ő olyan tűz alá vette a karácsonkői
védelmet, amelyre annak nem volt
megfelelő válasza.
A mérkőzés színvonala is feljavult, ahogy a Medicina egyre jobban akart nyerni, az Unic is nagyon
küzdött, azonban a következő
három szettben a házigazdák menetelését már nem tudták megállítani,
miután Varga mellé Rusu és Iancu,
néha Buterez is felzárkózott.
A győzelemnek köszönhetően a
marosvásárhelyi csapat megelőzte a
rangsorban az Unicot, jelenleg a 8.
helyen áll, és ma az alsóházat vezető Jászvásári Penicilina otthonába
látogat, míg szombaton ismét hazai
pályán játszik, a sereghajtó Craiovát
fogadja.

Jegyzőkönyv

találtak be a Tigrisek a félkörön kívülről, Kalve és Markovic egyenlően osztoztak belőle.
Az utolsó játékrész is a marosvásárhelyiek remek tripláiról szólt, a
hajrá ezzel együtt szorosra sikeredett. A csapatok felváltva vezettek,
az oltyánok utoljára 95 másodperccel a vége előtt, amikor LaMarcus
Reed vállalta a „bombázó“ szerepét. A Maros KK négy büntetőt is
kihagyott az utolsó percben, ennek
ellenére jól zárta a játékot, amikor
12 személyi dobásra állhattak oda
játékosai.

9

Karácsonkő ellen a marosvásárhelyiek által elvesztett első szett után javult a mérkőzés színvonala, és ahogy a Medicina egyre jobban akart nyerni, az Unic is nagyon küzdött, azonban a
következő három szettben a házigazdák menetelését már nem lehetett megállítani.
Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv

Női röplabda A1 osztály, alsóházi rájátszás, 3. forduló: Marosvásárhelyi Medicina CSU – Karácsonkői Unic 3:1 (23:25, 25:18, 25:22, 25:16)
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 350 néző. Vezette: Nicolae
Marin (Galac), Florin Dimachi (Galac). Ellenőr: Marian Stoica (Bukarest).
Medicina: Pucarević, Buterez, Iancu, Varga, Dobriceanu, Rusu (Cauc,
Teianu). Liberó: Molnar.
Unic: Pintea, Buz, Bulai, Andreica, Dancu, Bobi. Liberó: Ciucu.
1. Balázsfalva
2. Bukaresti CSM
3. Târgovişte
4. Bákó
5. Dinamo
6. Lugos
1. Jászvásár
2. Medicina CSU
3. Karácsonkő
4. Piteşti
5. Galac
6. Craiova

25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25

22
19
19
16
12
7

11
10
10
8
1
0

Ranglista
Felsőház
1
2
1
0
2
4
Alsóház
2
1
0
1
0
1

1
1
0
3
1
2

1
1
2
0
2
1

1
3
5
6
10
12

11
13
13
16
22
23

71:10
66:25
69:23
56:31
49:39
39:53

43:41
38:47
41:47
30:53
8:73
11:74

69
62
59
51
41
31

38
33
32
26
5
3
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Cătinean, a negatív hős

Vereséggel zárta az alapszakaszt
a teremlabdarúgó 1. ligában a Marosvásárhelyi City’us. Az utolsó
mérkőzésre az idény meglepetéscsapata látogatott a Ligetbe, a Galaci United, amely úgy végezte az
alapszakaszt az első helyen, hogy
nem igazolt drága légiósokat, belföldi sztárokat, hanem egy-két kivétellel évek óta ugyanazokkal a
játékosokkal szerepel a bajnokságban, akik talán most értek meg erre
a feladatra. Egyébként éppen az
alapszakasz első helyének megszerzése érdekében csak a galaciak számára volt valós tétje a meccsnek,
ehhez nekik győzniük kellett, míg a
City’us számára akármilyen eredmény születik, a 6. helyről nem
mozdulhattak el.
Ennek ellenére a fiatal marosvásárhelyi csapat megpróbálta megnehezíteni a vendégek dolgát. A
kezdőrúgástól kezdődően ugyanazt
a taktikát alkalmazta, amelyet megszokhattunk az utóbbi időben, Togannal kezdő „kapusként”, és ez
néhány percig kiválóan működött,

így a 4. percben Covaci vezetéshez
juttatta a házigazdákat. Ekkor azonban színre lépett Cătinean, a mérkőzés negatív hőse, és a szünetig
kapott két hatalmas potyát. Mégsem
ez volt szereplésében a legnagyobb
baj. Nem tudta úgy felszívni magát,
mint például Déva ellen, nem védett
akkora formában – megesik. Külö-

Jegyzőkönyv

Teremlabdarúgó 1. liga, 22. forduló: Marosvásárhelyi City’us – Galaci
United 2-5 (1-3)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Marian Ivănescu (Bukarest), Gabriel Stroe (Bukarest). Tartalék: Ionel Boharu Predescu (Buftea). Ellenőr: Florea Frusin (Bukarest).
Gólszerzők: Covaci (4.), Pop (36.), illetve Al-Ioani (6.), Cojoc (18.), Moldoveanu (20.), Burdujel (26.), Crăciun (38.).
Sárga lap: Cătinean (13.), Covaci (23.), Cătinean (32.).
Kiállítva: Cătinean (32.).
City’us: Togan (Cătinean, Moldovan) – Küsmödi, Csala, Covaci,
Duque (Tamás, Kiss, Dobai, Pop, Iszlai, Boroş, Luduşan).
United: Wellington (Pădurean) – Burdujel, Lascu, Moldoveanu, Cireş
(Tudose, Al-Ioani, Crăciun, Apostol, Cojoc, Boubătrân).
A teremlabdarúgó 1. liga 22. fordulójának további eredményei: Kézdivásárhelyi SE – Székelyudvarhelyi FK 2-8, Temesvári Informatica –
Resicabányai Munkás 5-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Dévai Autobergamo 1-7, Jászvásári Poli – Dunărea Călăraşi 1-4. A Kolozsvári Clujana állt.

Kijutott az Európa-bajnokságra
az U17-es magyar labdarúgó-válogatott

A magyar játékosok góröröme az U17-es labdarúgók Európa-bajnoki elitköre 2. csoportjának
zárófordulójában, a Norvégia – Magyarország mérkőzésen a telki Globall Sport Stadionban
2017. március 26-án. A magyar válogatott 1-0-ra győzött, így csoportelsőként kijutott a horvátországi Európa-bajnokságra.
MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A magyar U17-es labdarúgó-válogatott kijutott a horvátországi Európa-bajnokságra, miután az elitkör
3., záró fordulójában 1-0-ra legyőzte
a norvég együttest Telkiben. A mindent eldöntő találatot Szoboszlai Dominik a ráadásban, a 83. percben
szerezte: 21 méterről pazar mozdulattal csavart a hosszú felsőbe.
Szélesi Zoltán együttese múlt
héten, kedden 1-0-ra kikapott az izraeli válogatottól, majd két nappal

nösen, hogy az eredmény sem volt
annyira fontos. Kapott azonban egy
sárga lapot egy butamód elkövetett
szabálytalanság nyomán, a második
félidőben pedig gondatlanságból
még egyet. Ami azt jelenti, hogy
nem játszik a rájátszásban a Székelyudvarhely elleni első mérkőzésen – na, ez már komoly gond! Ez

később Szoboszlai két hajrában
szerzett szabadrúgásgóljának köszönhetően 2-1-re legyőzte az orosz
csapatot. Vasárnapi sikerének köszönhetően a magyar válogatott hat
ponttal a négyes élén végzett, megelőzve az egyaránt 4-4 pontos norvég és izraeli, valamint a két pontot
gyűjtött orosz csapatot.
Legutóbb 2006-ban szerepelt
kontinensviadalon magyar U17-es
válogatott.

volt az igazi negatívum a részéről.
Amúgy az első félidőben a
City’usnak volt még egy kapufája,
plusz egy hatalmas lehetősége, míg
Galac két védhető lövésből és egy
Tamás Róberttől származó „gólpasszból” szerezte a találatait. A
másodikban Cătinean kiállítása után
lett mozgalmasabb a meccs, a marosvásárhelyi csapat végleg lemon1. Galac
2. Déva
3. Sz.udvarhely
4. Temesvár
5. Călăraşi
6. City’us
7. Jászvásár
8. Sepsiszt.györgy
9. Resicabánya
10. Kolozsvár
11. Kézdivásárh.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

dott a vészkapusról, a fiatal tartalékok pedig szépíteni tudtak, rúgtak
még két kapufát, de a galaci győzelem nem igazán forgott veszélyben.
Az alapszakasz után a válogatott vb-selejtezője miatt szünetel a
belföldi bajnokság, a rájátszás
húsvét után kezdődik, a negyeddöntő sorozatokat két győzelemig
játsszák.

Az alapszakasz végeredménye
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Így folytatódik a bajnokság

A rájátszás első körének párosítása: Galaci United – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC, Dévai Autobergamo – Jászvásári Poli,
Székelyudvarhelyi FK – Marosvásárhelyi City’us, Temesvári Informatica – Dunărea Călăraşi.

Az Egyesült Államok 150 éve vette meg
Alaszkát Oroszországtól

Az Egyesült Államok kormánya százötven éve, 1867.
március 30-án írta alá azt a
szerződést, amelynek értelmében 7,2 millió dollárért
megvásárolta
Alaszkát
Oroszországtól.

A hajósok évszázadokon át keresték az úgynevezett északkeleti
átjárót, amely Szibéria északi partvidéke mentén vezet az Atlantióceánról a Csendes-óceánra, s
hosszú ideig még azt sem tudták,
van-e szárazföldi összeköttetés
Ázsia és Amerika között.
A kutatásban a 17. századtól,
amikor az érdekeit féltő Oroszország többé nem engedett idegen
hajósokat Arhangelszknél tovább,
a kozákok jártak élen. 1648-ban
Szemjon Gyezsnyov a Kolima
folyó torkolatától indult keletre, ki
is jutott a Csendes-óceánra, de jelentése elkallódott. 1728-ban az
orosz szolgálatban álló Vitus Bering egyértelműen megállapította,
hogy a két kontinens között nincs
szárazföldi összeköttetés (a két
földrészt elválasztó szoros ma az ő
nevét viseli), s 1732-ben egy orosz
hajó feltérképezte Alaszka északnyugati partjait. Bering egy újabb
expedíció során 1741-ben partra
szállt egy alaszkai öbölben, ezzel
megkezdődött a terület orosz birtokba vétele.
Alaszka az észak-amerikai kontinens északnyugati részén fekszik,
területe 1,7 millió négyzetkilométer. Az első emberek mintegy 12
ezer éve jelentek meg itt, feltételezhetően az akkor még létező
földhídon vándorolták át Ázsiából,
s innen indult meg az amerikai
kontinens benépesülése.
A Bering útja után Orosz-Amerikának elkeresztelt, a cár fennhatósága alá került területen
1781-ben létesült az első állandó
orosz település, amelynek már iskolája és temploma is volt. I. Pál
cár 1799-ben kormányzót nevezett
ki, akinek székhelye a mai Sitka
helyén lévő Novo-Arhangelszk
lett, s életre hívta az Orosz-Amerikai Társaságot, amely egyedáruságot kapott a rendkívül jó minőségű
alaszkai szőrmével való kereske-

désre, de ennek fejében újabb és
újabb területekre kellett kiterjesztenie az orosz ellenőrzést.
A jobbára a part mentén és a szigeteken maradó oroszoknak azonban a 19. századtól komoly
versenytársakkal kellett szembenézniük: Kanada felől megjelentek
a britek, majd az amerikaiak is.
Az orosz kormányzat a vereséggel végződött krími háború (18531856) után egyre komolyabban
kezdte fontolgatni, hogy feladja a
ráfizetéses kolóniát. Az itt élők ellátása egyre nagyobb összegekbe
került, a túlvadászat miatt a prémek minősége romlott, a hatalmas
területet értéktelennek, stratégiai
szempontból védhetetlennek tartották. Úgy vélték, hogy ha megszabadulnak
tőle,
erőiket
Kelet-Szibériára összpontosíthatják, és megelőzhetik az elkerülhetetlennek látszó összeütközést az
Egyesült Államokkal. Alaszkát
először a briteknek kínálták fel, de
ők nem éltek a lehetőséggel, William Henry Seward, Andrew Johnson elnök külügyminisztere
viszont hajlott az egyezségre.
Az oroszok washingtoni nagykövetüket, Eduard de Stoeckl bárót
bízták meg a tárgyalásokkal. A
szerződést hónapokig tartó egyezkedés után, 1867. március 30-án
írták alá, a 7,2 millió dolláros ár
körülbelül 5 centet jelentett hektáronként. A közvélemény kedvezően
ítélte
meg
Alaszka
megvételét, de a takarékos kongresszus meggyőzése az akkoriban
csillagászatinak számító összeg
megszavazásáról nem ment könynyen.
A sajtóban csak „Seward jégszekrénye”, „Seward bolondériája”
jelzőkkel illették az ügyletet. Az ellenzék hónapokig elnyújtotta a
vitát, végül nem kis részben az
orosz nagykövet, Stoeckl ügyes
megvesztegetései biztosították,
hogy 1868. július 14-én pontot tehettek az üzlet végére. (Oroszországban sokáig tartotta magát a
legenda, hogy a szerződés csak 99
évre szólt, és a becsületes oroszokat végül becsapták.)

Orosz-Amerika hivatalos átadása még a törvényhozási döntés
előtt, 1867. október 18-án megtörtént, azóta ez a nap Alaszka állam
hivatalos ünnepe. Ezen a napon
Novo-Arhangelszkben
Lovell
Rousseau amerikai tábornok és
Alekszej Pescsurov orosz fregattkapitány jelenlétében ágyúk sortüzétől kísérve levonták az orosz és
felvonták az amerikai zászlót, s
ezzel egyidejűleg felszámolták az
Orosz-Amerikai
Társaságot.
Ugyanaznap vezették be az Oroszországban használatos Julián-naptár helyett a Gergely-naptárt, és
megváltozott a nemzetközi dátumvonal is. A területen élő mintegy
700 orosznak felajánlották az amerikai állampolgárságot, de többségük nem élhetett ezzel, mert a
bevonuló amerikaiak elüldözték
őket.
A történészek véleménye megoszlik azzal kapcsolatban, hogy
Oroszország tudott-e arról, milyen
értékes ásványkincseket rejt a
potom összegért elkótyavetyélt terület. Alaszka ugyan néhány évtizedig csak kiadást jelentett az
Egyesült Államoknak is, ám 1896ban a Klondike folyó mentén
aranyat találtak. Új aranyláz kezdődött, Alaszkába özönlöttek a kalandorok és szerencsevadászok.
Ekkoriban éleződött ki egy hosszú
ideig tartó területi vita a Kanadát
ellenőrző
Nagy-Britanniával,
amely igényt tartott Alaszka délkeleti, aranyban gazdag lelőhelyeire.
A viszályt 1903-ban választott bírósági döntés zárta le, amely az
amerikai félnek adott igazat.
Alaszka 1912-ben lett territórium, majd fél évszázaddal később,
az 1958. július 7-én tartott népszavazás eredményeként, 1959. január
3-án az Egyesült Államok 49. szövetségi állama. Első kormányzóját,
két szenátusi tagját és egy kongresszusi képviselőjét ugyanabban
az évben választották meg. Érdekesség, hogy a közvélekedéssel ellentétben a szövetségi állam
fővárosa nem Anchorage, ahol a
lakosság több mint fele él, hanem
az alig 30 ezres Juneau. (MTI)
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MEGEMLÉKEZÉS
Szomorúan emlékeztünk március 25-én a makfalvi KISS
MARTON IRÉNKÉRE halálának 11. évfordulóján. Férje,
Albi, gyermekei: István, Zoli,
menyei: Zsuzsa, Éva, unokái:
Tamás,
Orsolya,
Eszti.
Nyugodj békében, Anya! (37-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59483)

NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY alkalmaz ASZTALOST, ELŐKÉSZÍTŐT és KÉZI CSISZOLÓT. Tel. 0743-030-161,
0757-099-966. (18740-I)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18701-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 83. szám alatt lehet benyújtani. Fizetés 1400-1800
lej között + étkezési jegyek. (18736-I)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT
MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv
nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába
járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59584)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni, jelentkezni a 0741-014-380-as telefonszámon vagy a www.soforallas.eu címen. (59584)

MAGÁNCÉG fiatal, jól képzett FINOMMECHANIKUST vagy
érettségivel rendelkező, jó kézügyességű FÉRFIMUNKAERŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8–16 óra között:
0265/211-127. (sz.-I)
TAPASZTALATTAL rendelkező AUTÓSZERELŐT keresünk marosvásárhelyi SZERVIZBE. Tel. 0744-164-340. (-)

Jelentkezni lehet a Zabhegyező fesztiválra

A Creactivity Kids Club gyermekcsoportot visz a XXVI. Zabhegyező
nemzetközi gyermekfesztiválra, Magyarország legszínesebb és
legtanulságosabb gyermekrendezvényére.
Időpont: 2017. április 12–16. Helyszín: Pápa, Magyarország.
Korosztály: 6-13 év. Ár: 540 lej. Részletes infók a 0749-154-849-es
telefonszámon.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0740-910-651. (16)
ELADÓ Dacia Berlina, gyártási év: 2000,
75.000 km-ben. Tel. 0754-345-886.
(1478)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (17)
ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (59818)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182. (29)
ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745386-089. (48-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat,

termopán PVC-nyílászárókat, szú-

nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (58941)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (18476)

Kegyelettel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
március 29-én a szeretett
férjre és édesapára, GÁL
GYÖRGYRE, aki 24 éve örökre
távozott a földi életből. Mindig
hiányzol. Emléked őrizzük.
Örök álmod békés legyen.
Szeretteid. (59928)

Az idő múlhat, szállnak az
évek, míg élünk, velünk lesz
szeretett emléked. Elmentél
közülünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben élsz és
örökké megmaradsz.
Szívünk mély fájdalmával
emlékezünk március 29-én a
kerelőszentpáli
PUSKÁS
MÁRTÁRA
halálának
5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi ikertestvére,
József és családja. (1471)

A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs
már. Temető csendje ad neki
nyugalmat, szívünk fájdalma
örökre megmarad.
Fájó
szívvel
emlékezünk
CSUHA ROZÁLIÁRA halálának
12.
évfordulóján.
Szerettei. (1472-I)

„Szívünkben mindig ott élsz,
A lelkünk része vagy,
Szomorú a távolság,
De nem felejt a gondolat.”
Fájó
szívvel
emlékezünk
március
29-én
SIPOS
MÁRTÁRA halálának második
évfordulóján. Sohasem halványul
szívünkben
emléke.
Nyugodjon békében! Férje,
lánya, veje és két unokája.
(1476)

Örök álmod őrizze béke és
nyugalom, szívünkben örökké
élni fogsz, mert szeretünk, és
hiányzol nagyon.
Szomorú szívvel emlékezünk
március 29-én a szeretett
férjre, jó édesapára, nagyapára, testvérre, apósra, a
gernyeszegi PAPP ISTVÁNRA
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzik szerettei. (1481)

Fájó
szívvel
emlékezünk
március 29-én id. BELÉNYESI
ANDRÁSRA halálának 13.
évfordulóján. Felesége, leánya, fia és azok családja.
(mp.-I)

Küzdöttél, de már nem
lehetett,
A csend ölel át és a szeretet.
Az hal meg, akit elfelejtenek,
Örökké él, akit nagyon
szeretnek.
Drága Édesanyám, NAGY
DOMOKOSNÉ szül. SOMODI
MÁRIA halálának 5. évfordulóján
fájó
szívvel
emlékezünk. Lánya, Gyöngyi,
veje, Jancsi, unokái: Tímea,
Zsolt és családja. (28)
Fájó
szívvel
emlékezünk
március 29-én a seprődi SUBA
IRMÁRA
halálának
29.
évfordulóján
és
SUBA
DÁNIELRE
halálának
18.
évfordulóján, amely január 10én
volt.
Nyugodjatok
békében! Edit és családja. (47)

ELHALÁLOZÁS
A búcsúszó, mit nem mondtál
ki, elmaradt, elmentél, de gondolatban örökre velünk maradsz.
Megrendült szívvel, de Isten
akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, sógor, nagybácsi,
unokatestvér, rokon, barát és jó
szomszéd,
HORVÁTH BOLDIZSÁR
az IRA volt dolgozója
szerető szíve életének 63. évében március 27-én 9.30 órakor
tragikus hirtelenséggel megszűnt dobogni. Drága halottunkat március 29-én 12 órakor
helyezzük örök nyugalomra a
marosszentgyörgyi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos édesanyja, testvére
és családja. (27-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
após, nagyapa,
FEKETE GYULA
(Gyuszi)
életének 68. évében március
27-én csendesen megpihent.
Temetése 2017. március 30-án
13 órakor lesz a nyárádszentlászlói temetőben. Emléke legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (31-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
drága sógortól,
FEKETE GYULÁTÓL
(Gyuszi).
Emléked legyen áldott, nyugalmad csendes!
Júlia és Niki. (30-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanyánk, a
drága
nagymama,
anyós,
rokon, jó szomszéd és ismerős,
PÁL GHIZELA
a volt készruhagyár dolgozója
életének 74. évében méltósággal viselt szenvedés után csendesen megpihent. Temetése
március 29-én 15 órakor lesz a
marosszentgyörgyi új temetőben (a nagy kórház mögött).
Búcsúzik tőle két lánya,
Gyöngyi és Enikő, vejei:
Csaba és Marius, unokái:
Szilárd, Carla, Krisztián
és Édike. (38-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szomszédunk,
CSOMA LAJOS
volt TCM-alkalmazott
2017. március 27-én elhunyt.
Temetése 2017. március 29-én
13 órakor lesz a Jeddi úti temetőben.
Búcsúzik a Koós Ferenc u.
12. sz. lakóközössége. (36-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága jó édesanya,
anyós, nagymama, rokon, jó
szomszéd,
BUDAKER GRÉTA
folyó hó 25-én 18 órakor életének 83. évében megszűnt
élni. Drága halottunk temetése
folyó hó 30-án du. 1 órakor lesz
evangélikus egyházi szertartás
szerint, és a református sírkertbe helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (50-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, testvér és rokon,
DANILIUC ENIKŐ
szül. Filep
életének 79. évében rövid szenvedés után 2017. március 28-án
elhunyt. Temetése március 30án, csütörtökön 15 órakor lesz
a marosvásárhelyi református
temetőben, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott!
Búcsúzik tőle leánya, Gabriella
és a gyászoló család. (53-I)
Fájó szívvel búcsúzunk drága
jó édesanyánktól, nagymamánktól, anyóstól, a marosfelfalusi születésű
özv. BALÁZS ROZÁLIÁTÓL
ki rövid, de súlyos szenvedés
után 2017. március 28-án csendesen megpihent. Temetése
2017. március 30-án 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Nyugodj békében!
Magdi, Andi, Kornél. (-I)
Fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett nagynéni, rokon,
szomszéd, hittestvér és jó ismerős,
özv. KALI ÖDÖNNÉ
szül. Balogh Erzsébet
életének 83. évében 2017. március 27-én csendesen megpihent.
Búcsúztatása március 30-án 12
órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, majd a
mezősámsondi temetőben helyezzük örök nyugalomra.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Fémipari Középiskola 1952ben végzett öregdiákjai őszinte
részvétüket fejezik ki SZABÓ
DÉNES családjának DÉNES
elhunyta alkalmából. Nyugodj
békében, Dindi! (26)

Osztozunk Plaias Gyöngyi
fájdalmában, melyet szeretett
ÉDESANYJA elhunyta miatt
érez. A Művészeti Szaklíceum
III. B osztályának közössége.
(41-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik részt vettek drága
halottunk,
SZABÓ
DÉNES
temetésén,
sírjára
virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(1464-I)
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Új bisztró nyílik Marosvásárhelyen, egy igazi
belevaló borbár-étterem.
Az alábbi állásokba keresünk munkatársat:
• PULTOS
• PINCÉR

• FŐSZAKÁCS

• SZAKÁCSSEGÉD

• KONYHAI KISEGÍTŐ

Jelentkezz, ha van vendéglátós tapasztalatod,
és ha nincs, akkor is!
Segítünk neked az alapoktól a betanulásban.

Fényképes önéletrajzodat
a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk.
Tüntesd fel jelentkezésedben a megpályázott állást, mi
pedig rövid időn belül felvesszük veled a kapcsolatot.

Közlemény

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy április
3–14. között Marosvásárhelyen – a tulajdonosi társulásoknál –
rágcsálóirtásra és rovarirtásra kerül sor, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as konceszsziós szerződés alapján.
A felhasználandó szer a Facorat pasta és a Freedom 11 Micro
E.
2017. április 3–30. között rágcsálóirtásra és fertőtlenítésre kerül
sor a tanintézményekben. A felhasználandó szer a patkányirtásra
a Facorat pasta, a rovarirtásra a Freedom 11 Micro E és a Deadyna, a fertőtlenítésre pedig a Preventol CD 601, ezek az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés
szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.
Felkérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek a balesetek
elkerülése végett a kisgyerekekre és a háziállatokra. Ha mégis bejutna a szervezetükbe a méreganyag, sürgősen jelentkezzenek a
Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórháznál ellátásra.
A Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

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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