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Videokamerás csatornavizsgálat

Sokrétű menedzsment Vámosgálfalván

A karikázás
szabadsága

Igen színes kavalkádnak lehetett tanúja, aki vasárnap délután a Vár sétányon járt. Lelkes önkéntesek, többek
között Jánosi Mária, Kiss Emőke, Fábián Adrien és sokan mások, az Easy
Rider és Pro Biciclo Urbo kerékpárosszervezetek felkarolásával, támogatók
segítségével a harmadik alkalommal
szerveztek skirt bike, azaz szoknyás
kerékpáros rendezvényt Marosvásárhelyen.

____________2.
Macron pártja
abszolút többséget
szerzett

Emmanuel Macron francia elnök
pártja, a Köztársaság Lendületben abszolút többséget szerzett vasárnap a
francia törvényhozási választások második fordulójában. A részvétel rekordalacsony volt, alig 43 százalékos.

____________3.
Enyedi Ildikó filmje
nyerte a Sydney-i
Filmfesztivál fődíját

Enyedi Ildikó Testről és lélekről című
filmje nyerte meg vasárnap a Sydney-i
Filmfesztivál fődíját – közölte a seregszemle honlapja.

A Kis-Küküllő menti Vámosgálfalva község önkormányzati vezetésére, közigazgatására a sokrétű menedzsment lehetne a legtalálóbb
jelző.

Szer Pálosy Piroska

Ennek megalapozása és stabil
fenntartása, az uniós pályázatok és
a saját költségvetésből finanszírozott tervek kivitelezése, a művelődési események, a közösségi
összetartozást erősítő kulturális tevékenységek, gazdasági események, illetve a lakosság –

nemzetiségi hovatartozástól függetlenül – békés együttélése megfelelő
emberanyagot is feltételez. Ha minden adott, kemény munkával és folyamatos odafigyeléssel a megye
legkisebb településein is lehetővé
válhatnának a hasonló megvalósítások.

Fotó: Nagy Tibor

Balog Elemér polgármester
három olyan párhuzamosan futó
EU-s pályázatról számolt be legutóbb, amelyek mindenike a község infrastruktúrájának fejlesztését
célozza. A szennyvízcsatorna-hálózat lefektetése a végéhez közeledik,
(Folytatás a 6. oldalon)

____________5.
Székely–magyar
utánpótláslabdarúgótorna
– másodszor

Csíkszeredában elkezdődött tegnap a
második alkalommal kiírt székely–magyar utánpótlás-labdarúgótorna.
Maros megyéből a Marosvásárhelyi
MSE kapott meghívást a rendezvényre.

____________9.

Színe és fonákja

Mózes Edith
Megint politikai válság van Romániában. A rendszerváltás óta isten tudja hányadjára. És ahogy lenni szokott ilyenkor, mindenki mondja a magáét. Nyilatkoznak a politikusok,
az érintettek, azok, akik kívülről osztják az észt, az úgynevezett politikai elemzők, a virágárus a padon, a nyugdíjasok
az utcasarkon, a hírtelevíziók, és általában a sajtó. És persze a „bloggerek” népes családja.
Beszélnek manipulációról, titkosszolgálati érdekekről,
ravasz politikusok hátsó szándékairól, hatalomdöntésről és
hatalommegszerzésről. Vannak, akik bohózatnak nevezik az
egészet. És természetesen mindenki úgy beszél, mintha az
ő birtokában lenne a bölcsek köve.
Nincs szándékom szentenciákat mondani a helyzettel
kapcsolatban, nincs elég adatom ehhez. És a bölcsek köve
sem az enyém. Azt azonban megtehetem, hogy tallózzak
mások „markáns” véleménye közül.
Van, aki állítja: „a Dragnea–Grindeanu-háború nem
más, mint diverzió Laura Codruţa Kövesi, ezáltal pedig az
általa és a titkosszolgálatok által képviselt, úgymond párhuzamos hatalom megmentése érdekében”. Egy „politikai
konzultáns” szerint a volt kormányfő, Victor Ponta manipulálja a jelenlegi, pártjából kizárt, de magát még mindig
funkcióban képzelő miniszterelnököt, hogy visszatornássza
magát a hatalomba.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 28 perckor,
lenyugszik
21 óra 18 perckor.
Az év 171. napja,
hátravan 194 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma RAFAEL,
holnap ALAJOS, LEILA
napja.
ALAJOS: germán eredetű, jelentése: egész + bölcs. A név
női párja az Alojzia.
LEILA: perzsa eredetű, jelentése: sötét hajú.

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 290C
min. 140C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. június 19.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5859
4.0984
1,4930

164,9029

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

Szoknyás bringázók

A karikázás szabadsága

Igen színes kavalkádnak lehetett tanúja az, aki vasárnap délután a Vár sétányon járt. Lelkes
önkéntesek, többek között Jánosi Mária, Kiss Emőke, Fábián
Adrien és sokan mások, az Easy
Rider és Pro Biciclo Urbo kerékpáros-szervezetek felkarolásával, támogatók segítségével a
harmadik alkalommal szerveztek
skirt bike, azaz szoknyás kerékpáros rendezvényt Marosvásárhelyen.

Vajda György

Európa-szerte divat, Bukarestben
2007-ben szerveztek először olyan kerékpáros felvonulást, amelyen kizárólag hölgyek vettek részt, virággal
kidíszített kerékpárral, s ami a legfontosabb, elegáns ruhában, szoknyában,
jelezvén, hogy a szebbik nemnek is,
nemcsak sportöltözetben, de csinos ruhában is, helye van és kell legyen a kerékpáros közlekedésben.
Az idén Marosvásárhelyen mintegy

150-en gyűltek össze. Valamivel kevesebben, mint a tavaly, de ez nem csoda,
hiszen pár órával azelőtt mintha dézsából öntötték volna, úgy zuhogott az
eső a megyeszékhelyen. Aki mert, az
nyert – mondhatnánk, mert nemcsak a
zsűritagoknak, hanem a szép számban
összegyűlt fotósoknak, filmeseknek is
volt miben gyönyörködniük, hiszen a
kerékpározást, a sportot, a mozgást
szabadban kedvelők kortól függetlenül
sokan sorakoztak fel, az első és a hátsó
csomagtartóban virágkosarakkal, vagy
egyszerűen a kormányra tűzött virágokkal, olyan ruhákban, amelyeknek
csak a fantázia szab határt. Az egyik
feltétel az volt, hogy virágos mintájú
ruhákban jöjjenek a hölgyek. Voltak
bőven Eliza Doolittle-nek beillők, de
még egy kis sellő is, és népviseletből
kölcsönzött mintákkal díszített blúzos
kerékpáros is megjelent. Díjazták a
legszebben feldíszített kerékpárt, a legrövidebb szoknyát viselőt, a legsikkesebb bringázót, a legeredetibb ruhát,
de a körömápolás és a hajviselet sem

kerülte el a zsűri figyelmét. A támogatóknak köszönhetően a résztvevők számos díjban részesültek. A Pro Biciclo
Urbo szervezet esőköpenyt, az Easy
Rider pedig díjmentes szervizelést és
egy-egy csengőt ajándékozott a benevezőknek, és egy díjként felajánlott kerékpár is gazdára talált.
A szoknyás kerékpározók mustráját
felvonulás követte. A hölgyek a következő útvonalon karikáztak: Vár sétány
– Avram Iancu u. – Petőfi tér – Rózsák
tere – 1918. Dec. 1. u. – Fortuna – Pandúrok – MBO City benzintöltő állomás – Arató u. – Bolyai u. – Borsos
Tamás u. – Vár sétány.
A felvonulást követően a polgármesteri hivatal felajánlására a résztvevők
a
várban
díjmentesen
dzsesszkoncerten is részt vehettek.
Volt minden, ami ilyenkor kell: mosoly, szép hölgy és kerékpár, jókedv és
szabadság. Bringára, hölgyek!… Csak
legyen már ahol – tehetnénk hozzá,
tolmácsolva az illetékeseknek a résztvevők jogos igényét.

Elkezdődött a nyolcadik osztályosok
képességfelmérő vizsgája

A román nyelv és irodalomból tartott írásbelivel elkezdődött
tegnap a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgája. Az oktatási minisztérium által jóváhagyott vizsgarend
értelmében június 21-én, szerdán matematikából, 22-én,
csütörtökön pedig anyanyelvből mérik fel a tanulók tudását.
Az eredményt június 26-án 16 óráig teszik közzé, ugyanaznap 16 és 20 óra között fogadják az óvásokat. A végleges eredményeket június 30-án ismertetik.

Versenyvizsga igazgatói
és aligazgatói állásokra

A Maros Megyei Tanfelügyelőség versenyvizsgát szervez
iskolaigazgatói és aligazgatói tisztségek betöltésére. A
megye 92 tanintézményében vár vagy az igazgatói, vagy
az aligazgatói állás végleges betöltésre. A beiratkozás június 19. – július 6. között zajlik a Maros Megyei Tanfelügyelőségen. Az írásbeli vizsgára július 17-én, a kiértékelésre
és az interjúkra július 19–31. között kerül sor. Bővebb tájékoztatás a 0265/213-779-es telefonszám 112-es mellékállomásán, illetve a 0733-942-159-es telefonszámon.

Jogi tanácsadás

Június 21-én, szerdán 16 órakor szerkesztőségünk székhelyén (Dózsa György utca 9. szám, II. emelet, 57-es
iroda) jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd
ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az üggyel kapcsolatos valamennyi iratot.

Kerekes Károly fogadóórája

Az Erdélyi Magyar Baloldal felkérésére június 22-én 10 órai
kezdettel Kerekes Károly fogadóórát tart a Maros megyei
RMDSZ tanácstermében (Dózsa György utca 9. szám, I.
emelet). Feliratkozni a 0744-928-299-es telefonszámon
lehet hétköznap 9-11 óra között.

Bibliás nyaralás fiataloknak
és felnőtteknek

Bibliás nyaralást szerveznek fiataloknak és felnőtteknek július 6–9. között Csíksomlyón, a Jakab Antal tanulmányi
házban. A tábor témája: Sebek, melyek a lelket gyógyítják
– A megbocsátás, mely helyrehozza az összetört kapcsolatokat. Előadó: ft. Oláh Dénes. Jelentkezni június 21-ig
lehet a 0754-251-897-es telefonszámon vagy a
henn_arpad@bizfocus.ro e-mail-címen.

Tömegkarambol

Hét gépkocsi ütközött hétfőn, az E60-as úton Maroskeresztúr és Nyárádtő között. A gépkocsivezetők nem tartották be az előírt követési távolságot. Az ütközésben senki
sem sérült meg, csupán anyagi kár keletkezett.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

RENDEZVÉNYEK

Civileket és kézműveseket
vár a Forgatag

Két területen is várja a közreműködőket a Vásárhelyi
Forgatag csapata. A Civil sarok programjaiba és a kézművesvásárba is be lehet még kapcsolódni. Aki színesítené idén az augusztus 20–27. között zajló
marosvásárhelyi rendezvény programját, illetve a rendezvény vásári forgatagába bekapcsolódna, az jelentkezhet a www.forgatag.ro/ oldalon. A helyek száma
korlátozott, de még elfogadnak jelentkezőket a kézmű

Vendégváró Kakasülő Atyhában

Vinczeffy László festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja idén is megnyitja csoportos nyári tárlatát
szülőfalujában, Atyhában. A három éve felavatott Kakasülő Galéria kiállítótere kiegészült, a házigazda az egykori pajtát is galériává alakította. A június 24-én,
szombaton délben 12 órakor sorra kerülő újabb avatóünnepségen immár negyedszer mutatják be műveiket a
sóvidéki alkotók és meghívott barátaik. Az idei kiállítás
az Élet/Tér témakörben kínál műfajilag változatos, színvonalas látnivalót az érdeklődőknek. A kiállító művészek
– Bartos Jenő, Berze Imre, Bocskay Vince, Éltes Barna,
Jakabos Olsefszky Imola, Kolozsi Tibor, Kuti Botond,
Kuti Dénes, Sánta Csaba, a nemrég elhunyt Siklódi

Fotó: Vajda György

Zsolt, Vargha Mihály, Vinczeffy László és Zsombori Béla
– alkotásait Szücs György művészettörténész, a Magyar
Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese
ajánlja a megnyitó közönségének. A pajtatárlaton, a
Homloktörő Galériában Vinczeffy László unokája, a tizennégy éves Csáki Apor rajzai láthatók. Az ünnepségen közreműködik Magyari Izabella színművész. Énekel
Fazakasné Samu Imola.
vesvásárra.

Dicsőszentmártoni értékteremtőket díjaznának

Július elejéig várják a javaslatokat olyan kiemelkedő
személyiségek díjazása céljából, akik Dicsőszentmártonban végzett tevékenységükkel váltak elismertté a
közösség körében. Akik külföldön tettek szert hírnévre, azonban dicsőszentmártoni születésűek,
ugyancsak kitüntetésre tarthatnak számot. Az augusztus 18–20. között sorra kerülő városnapok alkalmával a helyi önkormányzat olyan személyeket
díjazna, akik valamilyen téren öregbítették a város
hírnevét. A jelöltek között hazai vagy külföldi egyetemen tanuló, rendkívüli eredményeket elérő diákok is
lehetnek. A polgármester Facebook-oldalán lehet javasolni értékes embereket, pár sorban leírva történetüket is – áll a Sorin Megheşan polgármester által
közzétett felhívásban.
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Franciaországi választások

Macron pártja abszolút többséget szerzett

Ország – világ
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Elfogadta a szenátus
szakbizottsága március 15.
hivatalos ünneppé nyilvánítását

Elfogadta a szenátus közigazgatási szakbizottsága
hétfőn az RMDSZ-nek azt a törvénytervezetét, amely
március 15-ét a romániai magyarság hivatalos ünnepévé nyilvánítaná – számolt be a Digi24 hírtévé. A
hírt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is megerősítette. Az RMDSZ március 15-én nyújtotta be a jogszabálytervezetet. A hírtelevízió szerint ennek a
döntésnek köze lehet a kormányválság miatt zajló
tárgyalásokhoz. Azt feltételezik, a szociálliberális koalíció ezzel a gesztussal próbálja elnyerni az RMDSZ
támogatását a Sorin Grindeanu miniszterelnök megbuktatásához. A tervezet lehetővé tenné a magyarlakta települések, valamint a megyék önkormányzatai
és intézményei számára, hogy ünnepségeket szervezzenek ezen a napon és ezek költségét az általuk
kezelt költségvetésből fedezzék. A munkáltatóknak
kérésre szabadnapot kellene biztosítaniuk március
15-én magyar alkalmazottaiknak.

Ma délben kormányülés

Emmanuel Macron francia elnök pártja, a Köztársaság Lendületben abszolút többséget szerzett vasárnap a francia törvényhozási választások második
fordulójában. A részvétel rekordalacsony volt, alig
43 százalékos.

Az elnöki párt, a Köztársaság Lendületben (LREM) és politikai szövetségese, a centrista Modem 351 képviselői helyet
szerzett vasárnap az 577 fős alsóházban, amely kényelmes abszolút többséget biztosít a kormányzáshoz. Az abszolút többséghez 289 képviselőre van szükség.
A képviselők, akiknek 75 százaléka először szerzett mandátumot, június 27-én ülnek össze először, és választják meg
a nemzetgyűlés elnökét, akit az elnöki párt jelölhet. A kormányról július 4-én tartanak bizalmi szavazást az alsóházban.
A kormánytagok közül hatan indultak a választáson, s valamennyien mandátumot szereztek, így a kormány tagjai maradhatnak. A május 17-i kormányalakításkor Emmanuel
Macron ugyanis egyértelművé tette: az a miniszter, aki kikap
a választásokon, lemondásra kényszerül.
A korábbi, szocialista kormányzat volt miniszterei viszont

mindannyian kikaptak, egyedül Manuel Valls volt miniszterelnök szerzett mandátumot.
Emmanuel Macron nagy győzelmet aratott a szélsőjobb- és
a szélsőbaloldali populisták felett. Viszont figyelmeztetés
lehet, hogy a választók kevesebb, mint a fele adta le voksát a
második fordulóban, amit a bizalmatlanság jeleként értékelnek az elemzők.
Az abszolút többségnek köszönhetően az elnök már a nyáron beindíthatja legfőbb reformjait: a munkajog lazítását a
munkanélküliség csökkentése érdekében, a közélet erkölcsössé tételét célzó törvényeket és alkotmánymódosítást, valamint a terrorfenyegetettség miatt a 2015. november 13-i
párizsi merényletsorozat éjszakáján bevezetett rendkívüli állapot hatodik meghosszabbítását, majd azt követően az új terrorelhárítási törvényt, amelynek célja, hogy november 1. után
véget érjen a rendkívüli állapot.
Számunkra pedig aggodalomra adhat okot, hogy Emmanuel
Macron a kétsebességes Európa híve, ugyanis így
Románia és Magyarország is könnyen a perifériára szorulhat.
(hírösszefoglaló)

Mecsetből távozó muszlimok közé hajtott
egy furgon Londonban

Gyalogosok közé hajtott egy furgon hétfő hajnalban
London északi részén, egy mecset közelében. A
Scotland Yard kora reggel ismertetett végleges adatai szerint egy ember meghalt, nyolc sérültet kórházba szállítottak. Theresa May brit miniszterelnök
potenciális terrortámadásnak nevezte az incidenst,
a Brit Muszlim Tanács vezetője szerint iszlámgyűlölet által vezérelt cselekedetről van szó.

A nagy-britanniai muszlim közösség legnagyobb érdekvédelmi szervezete arról tájékoztatott, hogy a furgon szándékosan ütötte el a mecset közösségének tagjait, akik a ramadán
böjtjét követő esti imádságról távoztak.
A Brit Muszlim Tanács főtitkára, Harun Khan hétfő reggeli
nyilatkozatában kijelentette: a szemtanúk beszámolói alapján úgy tűnik, hogy az elkövetőt iszlámgyűlölet vezérelte tettében.
Khan hozzátette: a muszlim közösség az elmúlt hetekben,
hónapokban számos, ugyancsak iszlámgyűlölettől vezérelt in-

cidenst élt át, de a hétfői támadás volt a jelenség eddigi legerőszakosabb megnyilvánulása. Harum Khan közölte: a ramadán végének közeledtével sok muszlim látogatja majd a
mecseteket, ezért a tanács elvárja, hogy a hatóságok sürgősen
fokozzák a mecsetek környékének biztonsági őrizetét.
A hétfő hajnali incidens a Finsbury Park közelében működő
mecset muszlim kulturális központja mellett történt a Seven
Sisters Roadon.
A Scotland Yard hétfő reggeli összegzése szerint egy ember
a helyszínen életét vesztette, és a mentők nyolc sérültet vittek
kórházba.
A londoni rendőrség közölte, hogy a helyszínre vonuló
rendőri egységek őrizetbe vették a furgon vezetőjét, egy 48
éves férfit, akit a járókelők a támadás után feltartóztattak.
Theresa May brit miniszterelnök rettenetes incidensnek nevezte hétfői nyilatkozatában a történteket. A kormányfő hozzátette: az esetet a brit kormány potenciális terrortámadásként
kezeli. (MTI)

Rendelet készül a korruptak és maffiózók
egyházi kiközösítésére

Az olasz hatóságok elsőként üdvözölték vasárnap
azt a vatikáni bejelentést, miszerint az egyház egy
tervezeten dolgozik a korrupciót elkövetők, valamint a szervezett bűnözés tagjainak kiközösítésére.

Peter Turkson bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés dikasztériumának elnöke jelentette be, hogy a vatikáni hivatal nemzetközi egyeztetést indít és kánonjogi tervezeten dolgozik a
korrupció és maffiatevékenység miatti egyházi kiközösítés
kérdésében. A kiközösítésről (latinul excommunicatio) a mindenkori egyházfő rendelkezhet: ez a szentségektől való eltiltástól az egyházi közösségből való teljes kirekesztésig
terjedhet.
Ferenc pápa megválasztása óta gyakran felemelte szavát a
korrupció ellen, amelyet „kiirtandó daganatnak” nevezett, és
hangsúlyozta, hogy „a bűnt meg lehet bocsátani, a korrupciót
nem”. Turkson bíboros június közepén megjelent, olaszul Cor-

rosione (Korrózió) című könyvének előszavában Ferenc pápa
„istenkáromláshoz” hasonlította a szerinte a legsúlyosabb társadalmi csapásnak számító, a világot „elrohasztó” korrupciót, amellyel szemben hívőknek és nem hívőknek közösen
kell harcolniuk. Az egyházfő hozzátette, a bűnös él a bocsánatkérés lehetőségével, miközben a korrupt soha nem él
ezzel, mivel „úgy érzi, nincsen rá szüksége”. Ferenc pápa
számára nincsen különbség korrupció és maffia között, mivel
mindkettő kizsákmányolja embertársait a közös jó keresése
helyett.
Ferenc pápa 2014-ben a calabriai Cassano all’Ionióban kijelentette, hogy a maffiózókat az egyház kiközösíti. Korábban
II. János Pál 1993-ban a szicíliai Agrigentóban szólította fel
megtérésre a maffia tagjait, XVI. Benedek pedig 2010-ben
szintén a szicíliai Palermóban a halál útjának nevezte a maffiát. (MTI)

Kormányülést tartanak kedden délben a Victoria-palotában – értesült az Agerpres hírügynökség. Ez lesz
az első kormányülés azóta, hogy a Sorin Grindeanu
vezette kabinet minisztereinek többsége benyújtotta
lemondását, majd vasárnap felolvasták a parlamentben a Szociáldemokrata Párt és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége által a kormány ellen benyújtott
bizalmatlansági indítványt. Victor Ponta kormányfőtitkár bejelentette, hogy már hétfőn előkészítették
azokat a jogszabálytervezeteket, amelyeket sürgősen el kell majd fogadni a kormányülésen.

Gyerekeknek adhattak el
marihuánát

Tíz házkutatást tartottak a rendőrök hétfő reggel
Temes megyében, olyan személyeknél, akiket azzal
gyanúsítanak, hogy egy marihuánatermesztő és -terjesztő bűnszervezet tagjai. A drogokat 12-13 éves
gyerekeknek is eladták, falusi diszkókban. Több gyanúsítottat a temesvári DIICOT hallgat ki. A házkutatásokat a Temes megyei szervezettbűnözés-ellenes
brigád rendőrei tartották a megyei Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) ügyészeinek vezetésével. Egyéb helyszínek mellett a
bűnszervezet vezetőjének várjási lakásán is kutattak
a rendőrök, itt mintegy 50 cserépnyi marihuánára
bukkantak az erkélyen. A magok Hollandiából származtak. A rendőrség szerint a csoport már két éve
volt aktív, a termesztett drogokat Temes megyei falvak diszkóiban forgalmazták, és 12-13 éves gyerekek is fogyasztottak belőlük. (Mediafax)

Színe és fonákja

(Folytatás az 1. oldalról)
Más vélemény állítja, hogy mindkét ellenfelet manipulálják: Dragneát Florian Coldea nemrég menesztett
SRI-guru, Grindeanut pedig Ponta.
A legérdekesebb talán az, hogy az orosz sajtó már
tudja és le is írja Grindeanu utódjának a nevét. Ez a felszín, a látszat.
A valóság azonban az, hogy ebben a pillanatban még
senki sem tudja pontosan megmondani, mi késztette a
nagyobbik kormánypárt elnökét, hogy saját kormánya
ellen forduljon. Könnyen megtörténhet, hogy örök talány marad az egyszerű földi halandók számára.
A kormánykoalíció vezetői a Romániát nem lehet kisajátítani! címmel vasárnap benyújtott bizalmatlansági
indítványban nem a PSD–ALDE-kormány elleni bizalmatlanságként fogalmazzák meg a holnap szavazásra
kerülő dokumentumot, hanem a politikai felelősségtudat
megnyilvánulásának, hogy az elkövetkezendőkben biztosítsák az államgépezet működését, a tavaly decemberi
szavazás tiszteletben tartását, a törvényességet Romániában
A káosz fonákja és tragédiája azonban az, hogy
mindeközben arról nem igazán esik szó, hogy ez a politikai konfliktus, színjáték, bohózat – nevezzük akárminek – nem csupán a kormánypártoknak, az
egymással háborúban álló politikusoknak, a kormánynak árt, nemcsak Románia külföldi imázsát sározza be
újfent.
A képtelen helyzet – a rendszerváltás óta, ki tudja
immár hányadszor – újabb politikai káoszt eredményez,
amely visszahat a gazdaságra, a társadalom egészére,
a helyi önkormányzatok működésére, a beruházásokra,
fejlesztésekre, még kilátástalanabb helyzetbe taszítva a
politikai csatározások mindenkori áldozatait, az egyszerű embereket. Holott az ország választott és kinevezett politikai vezetőinek a polgárok jólétéért kellene
dolgozniuk.
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A megyei tanfelügyelőség elhárítja a felelősséget

Tisztázatlan az iskolahálózat helyzete

Megyénkben 4837 tanuló
járta ki a nyolcadik osztályt,
akik közül 901-en pótvizsgára maradtak, így a cikluszáró tudásfelmérő vizsgára
3936-an iratkoztak be, ebből
1325-en a magyar, 64-en a
német tagozaton. Tegnap a
román írásbelivel megkezdődött a vizsga, melyre mindössze
2547-en
jelezték
részvételi szándékukat. Szerdán lesz a matematika írásbeli,
csütörtökön
az
anyanyelv, a végső eredményeket június 30-án hozzák
nyilvánosságra.

A sikeresen kisérettségiző diákok akkor kellene megjelöljék,
hogy melyik iskolában szeretnék
folytatni tanulmányaikat, Marosvásárhelynek azonban még a mai
napig sincs elfogadott iskolahálózata. Ezt, mint már többször jeleztük, a helyi hivatalok közötti
felelősségáthárítás akadályozza. A
megyei tanfelügyelőség februári
70-es számú rendeletével megtiltotta a Római Katolikus Teológiai
Líceum kezdő osztályainak indítását, köztük a három népszerű kilencedik
osztályét
is,
a
polgármesteri hivatal által átküldött beiskolázási terv szakmai láttamozását
pedig
minden
alkalommal formai hibákra hivatkozva visszautasította. A városi ta-

nács határozatait a törvényességi
okokra hivatkozva a prefektus állította le.
Ezek után a tanfelügyelőség az
elmúlt hét végén egy magyarázkodó sajtónyilatkozatot tett közzé,
amelyben, részletesen megjelölve
a törvényes előírások helyét, kioktatja a címzetteket, hogyan kell iskolát alapítani.
Az átirat szerint a megyei tanfelügyelőség minden törvényes kötelezettségének eleget tett, amikor 26
iskolai egység működésére szakmai beleegyezést adott. Nyolccal
kapcsolatosan kifogásokat emelt.
Ezek olyan óvodákra vonatkoznak,
amelyek nem az adott iskolához
tartozó oktatási szintként, hanem
külön szerkezetként szerepelnek. A
főtanfelügyelő azzal vádolja a városi tanácsot, hogy jóvá kellett
volna hagynia a beiskolázási tervet
a 26 tanintézménnyel, majd korrigálnia kellett volna a kifogásolt
óvodák besorolását és a katolikus
iskola helyzetét. Ehelyett az utóbbi
időszakban ötször ülésező városi
tanács csak a katolikus iskola
ügyét tűzte napirendre. „Úgy
tűnik, hogy a képviselők számára
a többi 33 iskola nem létezik” –
hangzik a tanács ellen megfogalmazott vád.
Majd azt bizonygatják, hogy a
tanfelügyelőség minden lépését a
törvényes előírások alapján tette.

Többször kezdeményezte: segítséget nyújt a városi tanácsnak, hogy
megtalálják a legjobb megoldást a
helyzet rendezésére, a Római Katolikus Teológiai Líceum helyzetének tisztázására, az összes diák és
szülő alkotmányos jogát tiszteletben tartva.
A közlemény végül emlékeztet
arra, hogy a Megyei Törvényszék
Közigazgatási és Adóügyi Részlegén helyet adtak annak a keresetnek (1796/102/2016), amelyben
„Marosvásárhely
municípium
kérte a 2015. augusztus 31-i tanfelügyelőségi határozat megsemmisítését”. A szóban forgó határozattal
a tanfelügyelőség engedélyezte,
hogy a Bolyai iskolába járó katolikus osztályok és a szülők döntése
alapján az Unirea magyar osztályai
is átkerüljenek a 2015 őszétől indult Római Katolikus Teológiai Líceumba. A közigazgatási bírósági
döntés a tanfelügyelőség szerint
megerősíti azt a tényt, hogy a tanügyi törvény értelmében csak a
helyhatóságok alapíthatnak új iskolát – olvasható a Macarie Ioan
főtanfelügyelő által aláírt közleményben, amely teljes mértékben
a helyhatóságokra hárít minden felelősséget, és nem pontosítja, hogy
ez idő alatt mit tett a tanfelügyelőség jogi osztálya, hogy az állítólagos törvénytelenségeket megakadályozza. (bodolai)

A korrupcióellenes főügyészt lejárató
hangfelvételeket szivárogtattak ki

Laura Codruţa Kövesit, a Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) vezetőjét lejárató hangfelvételeket tett közzé a Romania TV hírtelevízió. Tudorel Toader igazságügyi miniszter
hétfőn a bírák és ügyészek szakmai szervezete (a Legfelsőbb Bírói Tanács – CSM) keretében
működő
Igazságszolgáltatási
Felügyelethez fordult, hogy vizsgálja meg a
felvételek valóságtartalmát.

A hangfelvételeken a beosztottai teljesítményével
elégedetlen Kövesi – feltehetően a DNA egy munkaértekezletén – hatékonyabb munkát és több „fontos”
ügyet követel a DNA ügyészeitől, akiknek a szemére
veti, hogy öt hete nem gyanúsítottak meg senkit. Kövesi azt fejtegeti, hogy legalább egy újabb miniszter

Makkai János

lebuktatására vagy más fontos ügyre van szükség
ahhoz, hogy azok, akik nyilvánosan támadják a
DNA-t, ne „másszanak rá” a vádhatóságra, ne bátorodjanak fel, ne érezzék úgy, hogy a DNA meggyengült és ideje visszaszorítani.
Az egyik hangfelvételen Kövesi kijelenti: azt szeretné, ha Jean Uncheselu – az a DNA-ügyész, aki az
akkor kormányfői tisztségben lévő Victor Ponta ellen
2015-ben bűnvádi eljárást indított – „eljutna a miniszterelnökig, aki aláírta a szerződéseket azoknak a házaknak az ügyében”. A román média úgy értelmezte,
hogy ezúttal Sorin Grindeanu jelenlegi kormányfőről
van szó, akiről felmerült, hogy temesvári alpolgármesterként illegális visszaszolgáltatásokhoz járult
hozzá. A politikus tagadta a vádat. (MTI)

Kormányválság – bohózatváltozat

Vártam erre a kormányválságra,
mondhatni, megérett rá az idő
Dragnea és a kormányfő mindennapi huzakodása nyomán. Arra
azonban nem gondoltam, hogy ezúttal nem a politikában megszokott
módon zajlanak majd az események, hanem bohózat formájában
következik be. A mindeddig ellentmondást nem tűrő pártelnök egyfajta
miniszterelnöki
vétóba
ütközött, amin most megbicsaklani
látszik megkérdőjelezhetetlennek
tűnő tekintélye. A tekintélyében
pedig az ereje. Elkerülhetetlen a komikus mozzanatoktól sem mentesnek ígérkező kenyértörés…
Liviu Dragnea addig lavírozott,
amíg egy helyett két futóbolonddal
kénytelen bajlódni a több tekintetben is különösnek mondható kormányválság megoldása során. Most
fog kiderülni, hogy a maga számára
sok üggyel-bajjal kiküszködött tótumfaktum szerep csak addig ér valamit, amíg megbízható, de főleg
szófogadó támaszai vannak a pártvezéri önkény érvényesítésében.
Nem ilyen alkatúnak bizonyult a –
ma sem tudom, honnan –, jobb
híján módon előszedett Sorin Grindeanu, akit a sebtében nyilatkozó
lélektanász bizonytalan, zavaros
személyiségnek ír le. Én továbbmerészkednék, mert már a miniszterel-

nöki karrierje kezdetétől furcsállottam a viselkedését. Amolyan mindegyre önmagát kellető, a tartásos
közéleti emberhez sehogyan sem
illő, elnézést a kifejezésért, bájgúnári gesztusai tették számomra ellenszenvessé. A most mindehhez
hozzátett „futóbolond” jelző pedig
azért illik rá szerintem, mert épeszű
ember, ha komolyan gondolja,
amibe most belevágott, aligha veszi
maga mellé a levitézlett Victor Pontát. Ez a politikai kalandor mit nem
mond! Egyenesen azt, hogy amint a
fejlemények a tudomására jutottak,
hanyatt-homlok Grindeanu segítségére sietett, a felesége engedélyével,
aki – tudtuk meg az „indoklásból”
– akárcsak a miniszterelnök, ugyancsak bánsági. Nahát, milyen kevesen múlnak olykor a dolgok,
mondom a Ponta-féle észjáráshoz
igazodva: mi történt volna, ha a felesége történetesen Dragnea földije
lenne? Feltehetően az ottani el- és
lekötelezettségek mozgatnák a politika irányzékát…
Még egy szó Pontával kapcsolatban. Sietős, mentőövszerű feltűnése
vajon tényleg jót tesz Grindeanunak? Arra gondolok, hogy az ügy
további fejleményei során kikerülhetetlen szerephez jut Klaus Johannis, aki – tudjuk, milyen módon és
eszközökkel – főszerepet játszott a
volt miniszterelnök elűzésében. Így
kíváncsian várom az elnöki megszó-

lalást a Ponta kormányzati „segédtisztté” való kinevezésével kapcsolatban. Éppen a „bohózat” jelleg
mellé fűzhető gondolat lehetne még:
mi van akkor, ha küldték, nem segíteni, hanem az eltévelyedett miniszterelnököt, mondjuk, féken tartani,
netán adott irányba terelni? Akár ez
is lehetne, ha Pontát komolyan vehetnénk…

Hanem a helyzet komoly, de legalább szórakoztató. Vagy szórakoztatóan
komolytalan.
Ki-ki
eldöntheti, ha beleéli magát. Egyébként teljesen mindegy, mit gondolunk, mert a történet itt vált
abszurdba. Vagyis, hogy a komolytalant kell komolyan venni, mert a
politikusok képtelenek ebben a párját ritkító helyzetben összezárni. Vagyis mindenki a maga módján, de
egységesen azt üzenni a pályájáról
kisiklott miniszterelnöknek, hogy
„măi Sorine…, szedd a hóbelevancodat és húzz el! Érd be annyival,
hogy sikerült bevonulnod a magad
módján Románia történelmébe”…
Ez a politikai érettség jele lenne.
Ehelyett az van, hogy a PSD–
ALDE-koalíció kénytelen-kelletlen
le kell játssza a bohózatot, a riválisok infantilis örömére. Szerintem
fölösleges ezúttal összeesküvés-el-

A PNL új vezetősége döntött

Jelen lesznek,
de nem szavaznak

Megválasztotta új vezetőségét vasárnap a Nemzeti Liberális Párt (PNL). A küldöttek
Ludovic Orban új pártelnök
kérésére olyan emberekre
szavaztak, akik az ő jelöltségét támogatták, hétfőn pedig
a végrehajtó bizottság arról is
szavazott, támogatja-e a párt
a bizalmatlansági indítványt.

A Nemzeti Liberális Párt hétvégi
kongresszusán Ludovic Orbant választotta pártelnöknek. Orban jelöltségét A Nemzeti Liberális Párt –
a jobboldal ereje című indítványban
jelentette be. Az elnökválasztás titkos szavazással történt.
A PNL új főtitkára Robert Sighiartău lett, az első alelnökök pedig a
következők: Ilie Bolojan, a párt
Bihar megyei szervezetének elnöke, Raluca Turcan, a párt volt
ügyvivő elnöke, illetve Mircea
Hava Fehér megyei és Iulian Dumitrescu Prahova megyei liberális
politikusok. A párt ugyanakkor 16
alelnököt is választott.
A PNL végrehajtó bizottsága első
ülését tegnap tartotta. Ludovic
Orban újonnan megválasztott elnök
az ülés előtt azt nyilatkozta, hogy
pártjának állást kell foglalnia a bizalmatlansági indítvány ügyében,
az új végrehajtó bizottság pedig „a
régi vörösök tsz-e által okozott” politikai válság kellős közepén kezdi
meg mandátumát.
„Ma el kell döntenünk, hogyan
foglalunk állást a régi vörösök termelőszövetkezete által okozott politikai válság ügyében. Ma
kezdődik a kongresszuson megválasztott politikai végrehajtó bizottság (BEx) mandátuma. Egy
politikai válság kellős közepén
kezdjük meg tevékenységünket,
mégpedig a derült égből jött válság
kellős közepén, amelyet a kormánypárt, illetve a parlamenti többséggel rendelkező párt okozott a
közérdekkel szembeni súlyos felelőtlenségéből adódóan” – nyilatkozta a PNL elnöke, Ludovic
Orban, a BEx első ülésének kezdetén.
Orban szerint a Szociáldemokrata Párton (PSD) belüli belső el-

lentétek és dominanciaharcok
okozták a romániai politikai válságot, amely rendkívül súlyos következményekkel jár majd az
ország megítélésére, gazdaságára
és általában a társadalomra
nézve.
„Ma olyan kormánypártunk van,
amely úgy nyert választásokat,
hogy hazudott az embereknek, teljességgel megvalósíthatatlan dolgokat ígért, amely hat hónap után
bevallja, hogy az övé volt a forradalom óta a történelem legrosszabb
kormánya, másfelől van egy valószínűleg nem hagyományos párt,
amely minden legitimitást nélkülözve foglalta el a Victoria-palotát”
– mondta Orban.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL)
elnöke hétfőn, a politikai büró
gyűlése után kijelentette, a párt
képviselői jelen lesznek a teremben a bizalmatlansági indítványnál, de nem fognak szavazni,
mivel a liberálisok úgy döntöttek,
nem akarnak beleszólni a „Szociáldemokrata Párton (PSD) belüli
vitákba”.
„Abban a helyzetben vagyunk,
hogy egy imposztor foglalja el jogtalanul a Victoria-palotát, a parlamentben pedig már nem is tudjuk,
megvan-e az állampolgárok által kifejezésre juttatott akaratot tükröző
többség. A politikai válság folytatásának komoly következményei lehetnek Romániára nézve, ezért úgy
döntöttünk, nem keveredünk bele
politikai pártként ebbe a vitába a
PSD-n belüli két klán között, mert
mi mind a Dragnea, mind a Ponta–
Grindeanu-klánt ellenezzük” – szögezte le Orban.
Ludovic Orban, a PNL új elnöke szombaton azt nyilatkozta,
azt szeretné, hogy a PNL az emberek szavazatai alapján jusson
kormányra, ne pedig az új Szociálliberális Unióval (USL), sem
pedig olyan emberekkel kötött
megegyezések nyomán, akik nem
ültetik gyakorlatba a liberálisok
politikáit. Orban szerint a PNLnek az előrehozott választásokat,
a „közelharcot” kell támogatnia.
(karácsonyi)

méletekkel bajlódni. A titkosszolgálatok környékén mély csönd honol.
Ahogy „jóravaló” titkosszolgálatokhoz illik, amelyek csak akkor látszanak, ha láttatni akarják
magukat… A PNL derűje felhőtlen
lehet, mert olyan gyengék, hogy
nem húzhatnak hasznot a dologból.
Az USR-vel nincs amit törődni,
most éppen nem akarják „megmenteni” Romániát, szívesebben ásnák
el a PSD-t. A Traian „preşedinte jucător” azzal szerepel a bohózatban,
hogy az egyezkedéstől óvja az
RMDSZ-t, ne szóljanak bele a
PSD-n belüli érdekharcokba. Ebből
nekik az lehet a politikai haszon,
hogy RMDSZ-féle „zavaró körülmény” nélkül kísérhetik figyelemmel a kormányzópárton belüli
átrendeződéseket. Az RMDSZ, némi
habozás után (egyszer volt, hogy
nem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt, aztán híre jött, hogy
talán mégis) végül a parlamenti
szavazás napjára halasztotta a döntést. Jól tették! Băsescunak van
igaza, öreg rókaként jól érzékeli,
hogy a PSD-n belül, minden látszat
ellenére, nem a Dragneát támogatók viaskodnak a Grindenu-pártiakkal, hanem a pártbeli érdekcsoportok próbálnak szavazataik fejében erősebb pozíciókat kialkudni
a maguk számára. A veszett fejsze
nyelébe, Grindeanuba, eszük ágában sincs kapaszkodni, hiszen esélye sincs talpra állni. Ezt ő maga
árulta el akaratlanul is, amikor, fel-

tehetően Ponta sugalmazására,
azzal a komolytalansággal állt elő,
hogy lemond a miniszterelnökségről, ha Dragnea is feladja a pártelnökséget. Ezt finomították vasárnap
Pontával: hajlandók tárgyalni a
PSD-vel, ha kedvükre tesznek, és kiiktatják ebből Dragneát. Ami több
mint komolytalan elvárás. Ennél
nyomósabb érv számomra, amit a
miniszterelnök-helyettese,
Sevil
Shhaideh mondott szombaton:
Grindeanu két hónapja teljes érdektelenséget tanúsít minden kormányzati teendő iránt. Most pedig, hogy
az eddiginél is nevetségesebbé
tegye magát, jelleméhez illően,
Ponta cimborájával karöltve, kicsinyes stiklikkel gáncsolja „saját”
kormánya működését.
Ui.: Egy vasárnap esti rajtaütésszerű fejlemény nem illeszthető az
előbbiekhez. A Korrupcióellenes
Ügyészség vezetőjének nem tudni
mikori „aranymondásait” tartalmazó
hangfelvételekkel csapott valaki a politikai „lecsóba”. Ezeknek első látásra
annyi közük van a kormányválsághoz, bizalmatlansági indítványhoz,
hogy amúgy „mellékesen”, egyetlen
mondatban említik a miniszterelnököt. A merénylettel felérő tényleges
szándék azonban homályban
marad. Nem derül ki, hogy a Codruţa Kövesinek tulajdonított állítás
segíthet vagy árthat Grindeanunak.
Azaz, áldozat vagy valami más a titokzatos üzenetküldő(k) által elképzelt „szereposztásban”?
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„Célunk nem korlátozódik az előadások
értékesítésére”

Június 11-én késő este, a
Pécsi Országos Színházi Találkozó keretén belül nyújtották át a Tompa Miklós
Társulatnak a Színházat vegyenek! elnevezésű színházmarketing megmérettetésen
nyert díjakat. A Magyar Teátrumi Társaság által szervezett versenyben a Tartuffe
című előadás plakátja és a
Játék a titkokkal címet viselő
társulati fotóalbum bizonyult
a legjobbnak színházi plakát,
valamint színházi kiadvány
kategóriákban. A díjakat a
versenyprogramban szereplő
Retromadár blokknak csapódik, és forró aszfaltra zuhan
című előadás után adták át.
Az elismerések kapcsán
Kölcze Katát, a marketingosztály vezetőjét és Hodgyai
István plakáttervezőt, fotóművészt kérdeztük.

Keresztes Franciska

– Milyen jelentőséggel bírnak az
intézmény szempontjából ezek a
díjak?
Kölcze Kata: Könnyű úgy színházi marketinget csinálni, ha egy
rendkívül kreatív alkotócsapat áll
rendelkezésre. Keresztes Attila
művészeti vezető irodája kész varázsműhely, ahol csodálatos ötletek születnek. Hotdog (Hodgyai
István) kiválóan dolgozik: elolvassa az előadások szövegét, ott ül
próbákon, kitűnően kommunikál
és odafigyel minden részletre – legyen szó plakátról vagy éppen kreatív társulati fotóról.
– A marketingosztály vezetőjeként azt tapasztalom, hogy a fő feladat az ütemezés. Minden előadás
vagy jeles esemény ütemtervét jó
előre elkészítjük, és mindezt úgy,
hogy hosszú időt szánunk az ötlet
kidolgozására. Igazából ez a kulcsa
mindkét díjnyertes alkotásnak. Ismerjük és elismerjük a művészek
mechanizmusát, ezért úgy látom, a
marketingosztály könnyedén tud
kapocs lenni a művészi munka és
a tárgyi megvalósítás között.
Azért fontosak számunkra a
Színházat vegyenek! díjak, mert
célunk nem korlátozódik az előadások értékesítésére. Jelentős
hangsúlyt fektetünk arra is, hogy
minél szélesebb körű közönségnek
megmutassuk a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatát, hiszen büszkék vagyunk rá.
– Hogyan lesz valakiből plakáttervező?
Hodgyai István: A képzőművészeti középiskola után festészetre

Megkezdődött
a 29. kisvárdai színházi fesztivál

Székely Csaba kétszer

Most először fordul elő a fesztivál történetében, hogy a főhelyszín,
a kisvárdai vár egy nagyobb felújítás miatt nem fogadhatja a társulatokat és az előadásokat. A
rekonstrukciós munkálatok végén –
várhatóan egy év múlva – egy 21.
századi, modern várszínpadon rendezhetik meg a harmincadik színházi szemlét.
Az eseményen Vidnyánszky Attila, a budapesti Nemzeti Színház
igazgatója, az idei díszvendég, a beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház alapítója
hangsúlyozta, egységes egészként
kell kezelni a világ magyarságát, a
határon túli magyarokat, Kisvárda
pedig az elmúlt majdnem három évtizedben felvállalta ezt a feladatot.
Csak a Nemzeti Színház évente

csaknem 30 előadást fogad külhoni
területről – jelezte az igazgató, hozzátéve, a kisvárdai találkozó lehetőséget teremt a szakmának eszmét és
tapasztalatokat cserélni, megbeszélni a bajokat és az elért eredményeket, ezért a rendezvénynek
„múltja, jelene és jövője is van”.
A színházi versenyprogram már
pénteken elkezdődött, vasárnap délutánig hét versenyelőadást, illetve
bemutató előadást láthatott a közönség. Székely Csaba marosvásárhelyi drámaíró műveit két színház is
bemutatja. A nagyváradi Szigligeti
Színház Fényes Szabolcs Maya
című revüoperettje mellett a Bányavirággal van jelen a fesztiválon, a
Bányavakság című tragédia pedig a
komáromi Jókai Színház és a kassai
Thália Színház közös előadásában
kerül bemutatásra.
A bemutatók között a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Sivián
Anna és Vinnai András jegyezte Valaminek a második része című vígjátékát is láthatja a kisvárdai
közönség. (hírösszefoglaló)

Enyedi Ildikó Testről és lélekről
című filmje nyerte meg vasárnap a
Sydney-i Filmfesztivál fődíját – közölte a seregszemle honlapja.
A fesztiválon 11 alkotás versengett a legjobb film díjáért. Enyedi
Ildikó, a Testről és lélekről című
film rendezője személyesen vette át
a 64. alkalommal megrendezett
filmfesztivál vasárnapi gálaestjén a
fődíjat és az azzal járó 60 ezer
ausztrál dolláros pénzjutalmat.

A filmmustrán a mezőnyben versengő I Am Not Your Negro című
amerikai dokumentumfilmet tartották a fődíj nagy esélyesének, ám
végül a magyar rendező alkotása
került ki győztesként. A fesztiválon
tíz éve van versenyprogram, azóta
Enyedi Ildikó az első női rendező,
akinek filmje elnyerte a fesztivál fődíját – írta a Sydney Morning Herald online kiadása.
A zsűri elnöke, Margaret Pomeranz elegáns, kidolgozott és szívmelengető moziként beszélt a
filmről, amelyet az indoklás a
„bátor és a filmművészet élvonalába” tartozó alkotásként méltatott.
„Ez a film arról beszél, hogy
még ebben a megosztott világban is
képesek vagyunk arra, hogy ugyanazt álmodjuk, és hogy még egy vágóhídon is megtalálható a
kedvesség és szelídség” – mondta
a zsűrielnök.
A Testről és lélekről februárban a
67. Berlinalén elnyerte a legjobb
filmnek járó Arany Medve-díjat. A
film női főszereplője Borbély Alexandra, a Katona József Színház
színésznője, a férfi főszerepet pedig
Morcsányi Géza színházi dramaturg alakítja. (MTI)

A vasárnapi megnyitóval hivatalosan is megkezdődött a
Magyar Színházak 29. Kisvárdai Fesztiválja, a június 24-ig
tartó teátrumi seregszemlén
huszonöt társulat előadásait
tekintheti meg a közönség.

Hodgyai István

készültem, de attól tartottam, hogy
az egyetemen a tanárok rám erőltetnék a saját stílusukat. Valami
olyan új szakterületre vágytam,
amiben kifejleszthetem a saját kreativitásomat. A színház erre megfelelő terep. Így történt az, hogy
felvételiztem a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem látványtervező szakára – ez még a korábbi
képzőművészi készültségemhez is
közel állt. Később rájöttem, hogy
nem díszlettervező szeretnék lenni,
mert inkább képekben gondolkodom, és nem térben… Bartha József osztályvezető tanárom több
kortárs művészeti ág felé mutatott
betekintést. Ő mutatott nekem plakátokat is. Tetszett a benne rejlő
kreativitás, és elvállaltam egynek a
megtervezését a Stúdió Színházban.
– Mióta készíted a Nemzeti Színház plakátjait?
Hodgyai István: Másodévesen
már én terveztem a Stúdió plakátjait, majd mikor végeztem, alkalmaztak arculattervezésre. Három
éve keresett meg a színház vezetősége, hogy szeretnének velem dolgozni. Igent mondtam.
– Szerinted mit mutat egy jó plakát?
Hodgyai István: Mindenképp az
előadást kell reprezentálja, de úgy,
hogy közben nem szabad elmesélje. Meghökkentő kell legyen.
Kell legyen benne valami ötlet.
– A Tartuffe meghökkentőnek
meghökkentő. Az ötlete honnan
származik?
Hodgyai István: A tervezés folyamata nagyjából olyan, mint a
layerek [rétegek] a Photoshopban,
amelyek egymásra tevődnek, és
megszületik a kép. Nem hiába készül a plakát ezzel a programmal.
Egyik layer a rendező, a másik a
tervező, a harmadik a drámaíró, a
negyedik a zeneszerző stb. – mindenikük nagyon tud inspirálni. Az

utolsó pedig én vagyok. S amikor
mindez egymásba rakódik, megszületik a plakát.
A Tartuffe-ét Keresztes Attilával
együtt találtuk ki. Az előadás
végén van egy nagyon erős kép,
mikor Tartuffe-öt keresztre feszítik. Innentől elkerülhetetlen, hogy
egy kereszt valamilyen formában
megjelenjen a plakáton. A beintés
gesztusa pedig a konfliktusnak a
jelképe, például amikor valaki
átver…
– Ugyanígy együtt dolgoztatok a
társulati albumon is?
Hodgyai István: Ott azt a feladatot kaptam, hogy egyetlen képben
fogalmazzam meg a társulat színészeinek életét, azt, ami a színészt
meghatározza. A fotózásokat beszélgetések előzték meg: volt, akivel elkészültünk három óra alatt,
volt, akivel több napon át beszélgettünk, majd kerestünk egy megfelelő helyszínt, és megejtettük a
fotózást, amit sokszor az öniróniáig fokoztunk.
– Színházzal kapcsolatban általában olyan díjakat osztanak, ami
az előadás és megvalósítása köré
szerveződik. Mit jelent neked ez a
nem szokványos elismerés?
Hodgyai István: Nagyon boldog
vagyok, de ez nem csak az én elismerésem, hiszen mindkét munka
Keresztes Attila kezdeményezésére született, a színészekkel
együtt találtuk ki a társulati fotók
koncepcióját, továbbá az egész
munkának keretet maga a színház
biztosított.
Jó érzés az, amit az elmúlt években itt tapasztaltam: a színészek
majdnem annyira várják a plakátot,
mint a szereposztást. Az embereknek fontos az, hogy mi fogja képviselni az előadásukat. Már a
próbafolyamat második hetében
szokták kérdezgetni tőlem, hogy
mi lesz a plakáton – és ez a legjobb
elismerés.

Lélekcsönd és adakozás

Két különleges előadásra is sor kerül Marosvásárhelyen a következő két hét folyamán. Ezek egyike
vendégjáték, a másik pedig karitatív célú színházi
esemény, mindkettőre a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban kerül sor.

Időrendi sorrendben elsőként a Miskolci Nemzeti Színház
vendégelőadására kerül sor, ezzel a produkcióval zárul a
2016/2017-es színházi idény. Amint azt a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház közleménye tudatja, Demény Péter, Salat
Lehel és Márkos Albert Lélekcsönd című előadásáról van
szó, amelyet egy költő, egy színész és egy zenész nem véletlen találkozása megjelöléssel ajánlanak az alkotók, avagy
mint Demény Péter és Salat Lehet Lélekcsöndje Márkos Albert zenéjében.
,,Alázat, elengedés, szerelem, Isten, elmúlás, csönd. A
lélek sanzonjai. Szómozduló csellósikolyok. Van valami, ami
összeköthet nemcsak három embert, hanem jóval többünket.
Leginkább talán azokat, akik a mélyben is énekelnek.
Utazások mások felé, váltások és változások életterek és
életek között, melyből mindenkinek csak egy van, mégis többet él meg és többről álmodik. Jó lesz ezen este elmerülni
Lélekcsönd(ünk)ben.”

Fotó: Anonymus
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Enyedi Ildikó filmje nyerte
a Sydney-i Filmfesztivál fődíját

A szerző, Demény Péter kolozsvári származású, számtalan
díjat nyert költő, író, szerkesztő. Márkos Albert csellista, több
film és színházi előadás zeneszerzője. Improvizatív, kortárs,
alkalmazott és kísérleti zenével foglalkozik. Szintén Kolozsváron született. Salat Lehel a Miskolci Nemzeti Színház színésze. Csíkszeredában született, de évtizedekig Kolozsvárott
élt, játszott, tanított.
A produkció június 21-én, szerdán 17 és 19.30 órától tekinthető meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében. A második előadás utáni közönségtalálkozón
Máthé Kincső tévés szerkesztő beszélget az alkotókkal. Ezt
követően Demény Péter dedikálja Lélekkabát című kötetét
(Lector kiadó, Marosvásárhely, 2015).
Az előadás időtartama: 1 óra 15 perc (szünet nélkül), a
produkciókra érvényesíthetőek a 2016/2017-es évadra
szóló szabadbérletek. Jegyek válthatók a Színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (hétköznap 12-17.30 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) és online a
www.biletmaster.ro honlapon.

A sorrendbeni második előadás, mint említettük, karitatív
jellegű. Az UNITER és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Liviu Rebreanu Társulata rendkívüli előadást hirdetett az
Improvizáció-bajnokság/Campionatul de improvizaţie című
produkcióval ez év június 29-én, csütörtökön 19 órától a
Nagyteremben.
Az előadás teljes jegybevételét a Liviu Rebreanu Társulat
színészének, a többség által Melaként ismert Mihaela
Mihainak a számlájára utalják, aki egy rendkívül súlyos betegségben szenved. A kezelés költségei – amelyet Mela egy
bécsi kórházban kap – nagyon magasak, így minden támogatás számít.
A Tompa Miklós Társulat ugyanennek a támogatásgyűjtő
kampánynak a részeként tűzi műsorra augusztusban a Radu
Afrim: Retromadár blokknak csapódik, és forró aszfaltra
zuhan című előadást.
Az Improvizáció-bajnokság/Campionatul de improvizaţie
rendkívüli előadására jegyeket június 16-tól, péntektől lehet
vásárolni a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház jegypénztáraiban. (Knb.)
A támogatásokat a következő bankszámlákra lehet
utalni: OLTEAN MIHAELA FLORINA. Raiffeisen Bank.
RO08RZBR0000060019349712 (lej)
RO78 RZBR0000060019349713 (euró).
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Sokrétű menedzsment Vámosgálfalván

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

(Folytatás az 1. oldalról)
és azokban a mellékutcákban, ahol
még nem aszfaltoztak, rövidesen
elkezdik a magánházakhoz való
csatlakoztatást.
Ottjártunkkor Szőkefalván videokamerás csatornavizsgálattal ellenőrizték
a
szennyvízvezeték
műszaki állapotát a Geiger Transilvania cég munkatársai. A mai technológiával a szennyvízcsatornák és
csővezetékek belülről is megvizsgálhatók, az esetleges repedések,
csatlakozási hiányosságok feltérképezhetők anélkül, hogy bontási
munkálatokat kellene végezni. Az
önjáró csatornavizsgáló kamera
feje forgatható, így az illesztések
állapota és az esetleges csatornarepedések is jól láthatók. A forgó fej
és az erős lámpák segítségével a
föld alatti rejtett aknák könnyedén
kivizsgálhatók, helyzetük kimérhető, ezáltal feltárásuk is lényegesen egyszerűbb feladat. Amint
László Sándor munkálatvezető érdeklődésünkre elmondta, a használatba adás előtt vízzel kimossák a
fővezetéket, hogy az irányított csatornavizsgáló kamera azonosíthassa az esetleges repedéseket,
csatlakozási hibákat. A kis robotfejet az egymástól ötven méter távolságra lévő aknákba helyezik,
amely 200 méteres távolságon le-

ellenőrzi a szennyvízvezetéket,
felvételt készít a fővezeték épségéről, ami a járműben lévő számítógép színes képernyőjén követhető.
Ha a videofelvétel hibát jelez, azt
meg kell javítania a kivitelezőnek.
Amint a szakember elmondta,
három hete kezdték el ezt a tevékenységet, eddig 4.700 métert ellenőriztek, hibát még nem találtak,
még 7.000 méteren kell megvizsgálják a szennyvízvezeték épségét.
Az első szakaszban több mint
kétszázötven ingatlan bekötését
tervezik a szennyvízcsatorna-hálózatra csatolni. Amint aláírják a finanszírozási szerződést, folytatják
az utak aszfaltozását, újabb 7,4 km

útburkolatot terítenek le a községközpontban, valamint Szőkefalván
és Küküllőpócsfalván, így a 79-es
községi útra is – mely a megyei
úttal köti össze Küküllőpócsfalvát
– aszfaltburkolat kerül. Amint a
polgármester hangsúlyozta, ígéretét betartja, mandátuma végéig a
község utcáit leaszfaltozzák. A
harmadik uniós pályázat a vámosgálfalvi és szőkefalvi kultúrotthonok felújítását célozza, a műszaki
terv közbeszerzési eljárása február óta folyamatban van. A POR
tengely révén pedig a Fogarasi
Sámuel Általános Iskola bővítésére szeretnének pénzalapokat lehívni.

„A közpénzekkel nem lehet játszani”

Amint Szász János alpolgármester elmondta,
szerződést bontottak azzal a fővárosi céggel,
amely a közvilágítás korszerűsítését vállalta fel.
Amint az alpolgármester és a polgármester is

hangsúlyozta, a közpénzekkel nem lehet játszani.
A bukaresti cég nem tartotta be a szerződésben
vállaltakat: nem készítette el a beígért napelemparkot és a község összes oszlopán sem cserélték
le a régi típusú lámpatesteket LED-égőkre.
A község főútján kicserélték ugyan a
de
lámpatesteket,
vannak mellékutcák
és olyan falvak, ahol
egyáltalán nem cserélték le a régieket
gazdaságos égőkre. A
köLED-égőknek
szönhetően a villanyszámlákon hatvanszázalékos megtakarítást értek el, annak
ellenére, hogy még
nincs az összes lámlecserélve.
patest
Mind a közvilágítás,
mind a térköves járdák kivitelezésének
folytatását saját költségvetésből fedezik –
tájékoztatott az alpolgármester.

Korszerű gazdálkodás

Balog Elemér polgármester
legutóbb a község életében rendkívüli eseménynek számító Búza
napja elnevezésű rendezvényt
említette, amely a régió mezőgazdasági szakembereit gyűjtötte a
szőkefalvi bemutatóparcellákra.
Amint köszöntőjében hangsúlyozta, a községben működő
Kodagro Kft. mezőgazdasági vállalkozás modern alapokra helyezte a község mezőgazdasági
területeinek megművelését. A
Kósa Gyula és Kósa Alpár, apa és
fia által irányított vállalkozás a
legújabb technológiai berendezésekkel és nagy teljesítményű gépekkel új alapokra helyezte a
földművelést, a környékben közel

1.200 hektár területet művelnek.
Az elöljáró köszöntötte a résztvevőket, ugyanakkor megköszönte a két partnercég – a helyi
Kodagro Kft. és a Dafco Agro
Kft. – vezetőinek az esemény
megszervezését és az azt megelőző munkálatokat, valamint a
Dafcochim támogatását. „…Azt
kívánom, hogy tartalmas tapasztalatcserében legyen részük, év
végén pedig minden gazda pozitív eredményt könyvelhessen el.
Isten hozta községünkbe mindannyiukat!” – zárta köszöntőjét az
elöljáró. A Kis-Küküllő menti
eseményt a helyi Kodagro Kft. és
a Dafco Agro Kft. partnervállalkozás szervezte a Dafcochim tá-

mogatásával. A Kodagro Kft. készítette elő a területet és a mezőgazdasági
munkálatokat
a
vetéstől a gyomirtásig, a társvállalkozó Dafco Agro Kft. a műtrágyát és a növényvédő szereket
biztosította. A szőkefalvi bemutatóparcellákon a multinacionális
cégek által forgalmazott nemesített vetőmagokat és növényvédő
szereket, azok észszerű alkalmazását ismertették. A terepen tartott
interaktív műhelymunkák keretében a mintegy ötvenfajta búzából,
árpából és tritikáléból álló parcellákon a hely adottságainak megfelelő búzafajtákat és növényvédő
szereket, mezőgazdasági gépeket
mutattak be.

Napközi otthon
– a fiatal szülők vágya

A napközi otthon műszaki tervét
is letették Gyulafehérváron, sajnos
az új közbeszerzési törvények miatt
nagyon elhúzódhat a munkálatok
megkezdése – mondta a polgármester.
A tervek szerint hatvan gyerek napközi ellátását biztosítanák 8-17 óra
között, erre jó ideje igény mutatkozik
a kisgyermekes szülők részéről. Már
februárban kiírták a munkálatokra a
közbeszerzési eljárást, kilenc cég tette
le ajánlatát, ami ugyancsak nehezíti a
munkálatok megkezdését, mert alaposan tanulmányozni kell az ajánlatokat. Mindezek ellenére az elöljáró
úgy érzi, hogy jó irányban haladnak.
Elégedettségének egyik oka épp az,
hogy, mint fogalmazott: „párhuzamo-

Fotó: Nagy Tibor

san három uniós pályázat is sínen
van”. Hidi Piroska, a nagycsoportosok óvónője elmondta, a magyar tagozaton összesen 33 gyerek jár
óvodába, idén huszonkét gyerek
megy iskolába, a magyar tagozat előkészítős csoportjába pedig húsz gyerek kerül. Az előkészítő osztály
tanítónője, Csizmadi Tímea látogatásunkkor hangsúlyozta, hogy az előkészítő osztályban valóban felkészítik a
kicsiket az iskolai életre. Megtanítják
felismerni és összeolvasni a betűelemeket, mindezt játékosan és vizualizálva végzik, hogy minél
gördülékenyebb legyen az átmenet
az óvodából az iskolába, de nem
esnek túlzásokba.

Vámos települések
találkozója

A hét végén ötvenfős csoport vett részt az anyaországi Vámosgyörkön
megszervezett Vámos Települések Szövetségének 10. jubileumi találkozóján, melyen tizennyolc helység volt jelen. Erdélyből három Vámos előnevet viselő település képviseltette magát, közülük egyik Vámosgálfalva
község volt. A helyi Magvető kórus és a Friss Karézók néptánccsoport
küküllőmenti népdalokkal és a tájegység táncaival lépett fel a közös kulturális program keretében, illetve egyéni szavalatokkal színesítették az
együttlétet – számolt be közösségi élményeikről a polgármester.
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Azomureş-termékek
a kísérleti parcellákon

7

Talajvizsgálat
és tápanyag-utánpótlás

A közigazgatásilag Vámosgálfalva községhez tartozó Szőkefalván második alkalommal
tartották meg a minőségi
szalmásgabona-parcellák bemutatására szánt Búza napja
elnevezésű rendezvényt. Június 15-én, csütörtökön a
Maros megyei eseményen Erdély közel nyolc megyéjéből
hozzávetőleg ötszáz mezőgazdasági szakember és gazdálkodó volt jelen.

Szer Pálosy Piroska

Az Azomureş vegyipari kombinát termékeit forgalmazó Dafcochim cég volt az egyik szervező, a
bemutatóparcellákat a szőkefalvi

Kodagro Kft. készítette elő és gondozta, a Dafco Agro Kft. a tápanyagokat és növényvédő szereket
biztosította. A marosvásárhelyi
Azomureş vegyipari kombinátban
gyártott NPK általános műtrágya
nitrogéntartalma révén a növények
jobb növekedését biztosítja, ezért a
vetés előtti alaptrágyázásra, illetve
a vegetációs időszakban az utántrágyázásra egyaránt ajánlott termék.
A kultúrnövények termőtalaja főleg
nitrogén-, foszfor- és káliumvegyületekben szegényedik el. Ezeket pótolni kell, különben a talaj kimerül
és a terméshozam egyre csökken.
Ezeknek az elemeknek egy részét
természetes trágyával lehet pótolni,
de szükség van olyan mesterséges

adalékanyagokra is, amelyek segítségével a hiányzó
elemeket
a
megfelelő időben pótolni
tudják.
Az Azomureş bemutatóstandjánál a vállalat
képviselői tájékoztatták
az érdeklődőket a cég termékeiről és a gyakorlati
alkalmazásukról. Szabó
István agrármérnök elmondta, a két éve indult
szőkefalvi projektben a
vegyipari kombinát a
Dafcochim termékforgalmazó révén a bemutatóparcellák
számára
szükséges
műtrágyamennyiséget biztosítja.
Amint a vegyi kombinát
szaktanácsadója kifejtette, a szalmásgabonák
szőkefalvi bemutatóparcelláin a különböző búzafajták alkalmazkodását
követik a Kis-Küküllő
övezetében, a szükséges
tápanyagbevitelhez a hagyományos
16-16-16
NPK-t használták. Őszszel, a vetéssel egyidejűleg az alaptrágyázást,
tavasszal pedig három
faziális utántrágyázást
alkalmaztak: márciusban
100 kg UREE, áprilisban
100 kg ammónium-nitrát, májusban pedig 80
kg ammónium-nitrát került a talajba hektáronként.
Az NPK néven ismert
műtrágya-granulátum
összetételében a nitrogénfoszfor-kálium arányosan
megtalálható, mellyel a
bemutatóparcellák talaját
tették
termékenyebbé
annak érdekében, hogy

minél jobb terméshozamot lehessen
elérni. Amint a szaktanácsadó kérdésünkre elmondta, ezt a terméktípust a nagykultúrákban használják,
ahol a talaj nem túl gazdag, de túlságosan nem is szegény tápanyagokban.
Szaktanáccsal is ellátják
a gazdákat
Annak érdekében, hogy optimális tápanyagmennyiséget juttassanak a talajba, a vetés előtt ajánlatos
laboratóriumi körülmények között
megállapítani a talaj szerkezetét,
ugyanis nem mindegy, hogy
miből mennyit tartalmaz a talaj,
de az sem, hogy mikor adagolják
a tápanyagot és milyen kultúrákhoz.
Az agrármérnök kérdésünkre
hangsúlyozta, hogy a talajminták
laboratóriumi ellenőrzését mindenekelőtt azoknak végzik el ingyenesen, akik a Dafcochim céggel
üzleti kapcsolatban állnak. 120150 lejes díj fejében azonban
bárki vihet földmintavizsgálatra a
termőföldjéből, mert sok kérdésre
választ kaphat. A szakember szerint három-négy évente érdemes elvégeztetni ezt a laboratóriumi
vizsgálatot – melynek során a talaj
nitrogén-, kálium- és foszfortartalmát ellenőrzik, illetve a humusz és
a pH minőségét is mérik – , mert
megtörténhet, hogy egyik vagy
másik összetevő az NPK-ból nem
szívódott fel megfelelően, és a nagyobb esőzések nyomán a mélyebb
talajkéregbe hatolt, ezért a hiányzó
összetevőt a következő évben pótolni kell.
A kisgazdák is hívhatják
a vegyipari kombinát ügyfélszolgálatát a 0265/252-706-os telefonszámon vagy személyesen Szabó
István agrármérnököt, a vegyi
kombinát mezőgazdasági tanácsadóját a 0740-361-303-as mobilszámon.

Fotó: Nagy Tibor

8 NÉPÚJSÁG

__________________________________________________ NYILVÁNOSSÁG _____________________________________________ 2017. június 20., kedd

Marosvásárhelyi tanítójelöltek látogatása
Ivóban

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Öröm töltötte el szívünket, hogy
május 11-én tanítás után vendégül
láthattuk iskolánkban a marosvásárhelyi Kántor-Tanítóképző Főistanító-óvodapedagógus
kola
szakos hallgatóit.
A huszonöt tanítójelölt néprajzi
kiránduláson vett részt dr. Barabás
László volt igazgató, néprajz szakos tanár, Gál József igazgató és
Simó Helga titkárnő kíséretében.
A délutáni együttlét tartalmasnak bizonyult. III-IV. osztályos tanulóimmal helyi jellegű műsort
mutattunk be, mely népdalcsokrot
és egy általunk Ivóról írt verset tartalmazott. Nagy Boróka-Borbála
III. osztályos tanuló Kányádi Sándor Kicsi faluból való vers és Jó
két ló szolgája című verseit szavalta el, mintegy főpróbaként a
másnapi nagygalambfalvi megye-

közi versmondó versenyre. Péter
Lilla III. osztályos tanuló azzal
tisztelte meg a vendégeket, hogy
székely ruhában érkezett a fogadásukra.
A tanítójelöltek kérdései nem
maradtak megválaszolatlanul. Arra
voltak kíváncsiak, milyen volt húsz
évvel ezelőtt a Kántor-Tanítóképző
Főiskola hallgatója lenni, melyek a
tanítói munka szépségei, milyen
nehézségekkel jár összevont osztályban tanítani.
Elmondtam, hogy véleményem
szerint a tanítói munkát csak egyféleképpen lehet végezni: szívvellélekkel.
Tájékoztattam őket, hogy személyiségfejlesztés-órákra, ha a
téma úgy kívánja, nagyszülőket
hívok meg, akik szívesen mesélnek
arról, ahogy annak idején őket ta-

nították. A gyermekek érdeklődve
hallgatják történeteiket, és kérdéseket tesznek fel a szépkorúaknak.
Gyakran vendég zene- és mozgásórákon Lukács Dénes nyugdíjas
tanító bácsi is, aki nagy szeretettel
énekli népdalainkat, és szívesen
bekapcsolódik a népi gyermekjátékokba. Az iskolán kívüli tevékenyis
beszéltem
a
ségekről
tanítójelölteknek azért, hogy ha
majd ők is gyakorolni fogják a tanítói hivatást, tudják, hogy mi mindenre érdemes odafigyelniük
munkájuk során. Ilyen például a
gyermekek születésnapjának megünneplése, műsorok, versenyek, kirándulások,
pályázatok,
megemlékezések lebonyolítása. A
mindent rejtő szekrényből kézimunkaötletek és saját készítésű ritmushangszerek kerültek elő.
A látogatás végén kölcsönösen megajándékoztuk egymást, a tanulók –
miután kicsi tanító nénit
választottak maguknak –
kulcstartót és naptáros
könyvjelzőt kaptak ajándékba, jómagam pedig
kiváló szakkönyvekkel
gazdagodtam.
Végül
vendégeinknek ehető tulipánokkal kedveskedtem.
A tanítójelöltek megígérték, hogy alkalomadtán visszatérnek az ivói
Székely János Elemi Iskolába, hogy betekintést
nyerhessenek a tanórai
tevékenységekbe is.
Nagy Lenke
tanítónő, Ivó

Nyílt nap a máltaiaknál

Ha azt szeretnénk, hogy valaki megismerjen minket, megnyílunk előtte, és megengedjük, hogy bepillantson az életünkbe.
Ez így működik más közösségeknél is. Éppen ezért
a Máltai Szeretetszolgálat nyílt napot rendezett e
hónap 17-én.
Bár szervezetünk eléggé ismert városunkban, igyekeztünk, hogy a napjaink kis és nagy eseményeit úgy
lássa meg a kívülálló, mint a nagy egész részét, mely
meghatározza fő feladatunkat: a hit védelmét és a szegények megsegítését.
A programot a fiatal máltaiak megújult csapata
szervezte. A bibliakör idősebb tagjai segítségükre siettek, elsősorban úgy, hogy megragadták a fakanalat,
de részt vettek az ifjak vidám játékaiban is. A legújabb
nemzedéket a 6 éves Bendegúz és az 5 éves Nimród
képviselte. A különböző korosztályok remekül összekovácsolódtak, és megteremtődött az a vidám hangulat, melyben jól érezte magát kicsi és nagy, ifjú és idős.
A leleményes játékok megmozgatták agyunkat, és nevetésre is fakasztottak, hangos lett a máltai székház.

De nagy buzgalommal folytak a kézműves gyakorlatok is Tövissi Éva és Pap Imola irányításával. Pap
Barna nemcsak a fiatal csoport vezetője, de nagy
sakkmester is, aki szívesen tanított mindenkit, a legfiatalabbtól a legidősebbig.
Mivel már alakulgat a máltai gyermekek színjátszó
csoportja, előadták A kamasz című kis jelenetet (Baranka Kata, Kovács Dora, besegített Dendea Marika).
Minden tevékenység, amely a máltai házban zajlik,
azt szolgálja, hogy egy olyan közösséget hozzon létre,
mely szívvel-lélekkel felvállalja a máltai feladatokat.
E nyílt nap keretében látogatott el hozzánk 26 hidegvölgyi gyerek, Palkó Ágoston római katolikus lelkész vezetésével. Csengő hangon énekelték a
hagyományos és újszerű egyházi énekeket, és mikor
Tulit Viktória máltai vezető asztalhoz ültette őket, közösen imádkozták az asztali áldást. Ebéd után rajzverseny következett, a mindennapi kenyeret kellett
megmintázni.
Mivel látogatók is érkeztek, szeretettel fogadtuk és
végigvezettük őket a megújult épületben, megmutattuk a falakat díszítő festményeket,
melyeket
a
Művészeti Iskola tanulói
készítettek.
Végül a vendégek és mi,
máltaiak együtt fogyasztottuk el a hagyományos
krumpligulyást. Jó volt
együtt lenni!
Úgy érezzük, ez a nyílt
nap megnyitotta az utat a fiatal máltaiak (Pap Imola és
Barna, Baranka Kata, Kovács Dóra, Ambrus Dóra,
Török Ágota) előtt, akiknek, bár térdük kilóg a farmerből, a helyén van a
szívük.
Radványi Hajnal

Népdalverseny
Marosszentgyörgyön

Idén is sor került a hagyományos
Tavaszi szél vizet áraszt népdalversenyre. A 2016–2017-es tanévben a
Szent György Általános Iskola az
Iskola másként hetet júniusra tervezte, így nyitódalként nemcsak a
tavaszról, hanem a Két szál pünkösdrózsáról is együtt énekelt a magyar tagozat.
Örömmel hallgattuk Baricz Lajos
plébános urat, aki a gyerekeket a
verseny előtt nemcsak üdvözölte,
hanem bátorságra, kitartásra is ösztönözte. Simon Kinga kántornő a
zsűri tagjait mutatta be: Iszlai Brigittát és László Róbertet.
A verseny első felében az előkészítő, az első és második osztályok
énekesei léptek színpadra, Opra
Kinga, Rend Enikő, Séra Tünde,
Nagy Borbála és Fülöp Zsófia tanítók diákjai.
Eredmények: első díj: Manea Tamara, második díj: Szövérfi Do-

rottya, harmadik díj: Gergely Viktória. Dicséret: Jakó Beáta, Székely
Rebeka, Balázs Vanessza, Demeter
Brigitta.
Ezt követte a harmadik és negyedik osztályosok fellépése Jartó
Tünde, Moldovan Imola Márta és
Molnár Andrea tanítók kíséretében.
Eredmények: első díj: Sánta
András és Balogh Ágnes, második
díj: Galaczi Anetta Beatrix és Nagy
Dorottya, harmadik díj: Nagy Beáta
és Ötvös Barbara. Dicséret: Balázs
Petz Margit, Máté Dalma és Szövérfi Bence (citeradíj).
Gratulálunk minden bátor színpadra lépőnek!
Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (...) azt
akarjuk, hogy az ember ne úgy járja
végig élete útját, mintha sivatagon
menne át, hanem virágos réteken.
Opra Kinga tanítónő

Népi gyermekjátékok
fesztiválja Mezőpanitban

Hangos volt a mezőpaniti iskola
udvara a gyerekzsivajtól. Közel kétszáz gyerek s az őket kísérő tanítók
lakták be a teret. A megye különböző iskoláiból gyűltek össze az
első osztályosok, hogy tájegységüknek megfelelő népviseletbe öltözve
népi gyermekjátékokat mutassanak
be a közönségnek. A Nyárádkarácsoni 1-es Sz. Általános Iskola, az
oláhszentlászlói Bordi András Általános Iskola, a Marosszentgyörgyi
Általános Iskola, a koronkai Tholdalagi Mihály Általános Iskola, a
Dicsőszentmártoni Általános Iskola, a Vajdaszentiványi Általános
Iskola, Marosvásárhelyről a Friedrich Schiller Általános Iskola, az Al.
I. Cuza Általános Iskola és a Tudor
Vladimirescu Általános Iskola tíztizenkét fős csapatait fogadták a helyiek, a mezőpaniti Kádár Márton
Általános Iskola munkaközössége,
az idei rendezvény szervezői.
A fesztivált Adorjáni Beáta iskolaigazgató nyitotta meg. Ezt követően Bodó Előd Barna, Mezőpanit
község polgármestere köszöntötte a
jelenlevőket. Deák Júlia tanárnő a
paniti hagyományokról osztotta meg
néhány gondolatát. Ezután elkezdő-

dött a színes népi gyermekjátékok
hosszú sora. A vendégcsapatok mellett a helyi iskola Lánc, Lánc nevű
gyerekcsoportja, valamint a tánccsoportok is felléptek.
Szemet gyönyörködtető látvány
volt, ahogy a csoportok áthaladtak
a színpad bejáratát jelző virágkapun, és önfeledten, igazi gyermeki
könnyedséggel adták elő műsorukat.
A fesztivál végén a zsűri – Bognár
Zsolt néptáncoktató, koreográfus,
Moldován Emese táncos, néptáncoktató, Szász Péter néptáncoktató,
Virginas Tar Emese néprajzkutató –
értékelte a produkciókat. Kiemelték
a pozitívumokat és hasznos tanácsokat is adtak a csoportokat oktató pedagógusoknak. A rendezvény
táncházzal zárult, ahol az Üver zenekar húzta a talpalávalót. A résztvevők maradandó élménnyel
mehettek haza.
Köszönet a helyi önkörmányzatnak, a Therezia Kft.-nek, a Monográfia Alapítványnak, a TimKo
pékségnek, a Ferem Kft.-nek, hogy
hozzájárultak az esemény anyagi támogatásához.
Nagy Andrea tanítónő

A rovatban közölt levelek tartalmáért,
a tényállítások hitelességéért a szerzők felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel
telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Székely–magyar utánpótlás-labdarúgótorna –
másodszor

Bevonulásra várva: a Marosvásárhelyi MSE küldöttsége (középen), balról a Kézdivásárhelyi KSE, jobbról a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK
csapata. Fotó: az MSE közösségi oldala

Csíkszeredában elkezdődött tegnap a második alkalommal kiírt
székely–magyar utánpótlás-labdarúgótorna. Maros megyéből a Marosvásárhelyi MSE kapott meghívást a rendezvényre.
Tavaly még négy-négy székelyföldi és magyarországi alakulat
csatázott az első helyekért, ettől az
évtől már 11 csapatosra bővült a
mezőny. A szervezők – Tusnádfürdő önkormányzata, a budapesti
XXI. kerületi Csepel önkormányzata, a XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata,
Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa (társszervező) és az FK
Csíkszereda (házigazda) – szándéka szerint hat-hat együttes képviselte volna a Székelyföldet (FK
Csíkszereda, Gyergyószentmiklósi
Elite, Kézdivásárhelyi SE, Marosvásárhelyi MSE, Sepsiszentgyörgyi
Sepsi OSK, FC Székelyudvarhely)
és Magyarországot (III. Kerületi
TVE, Újpesti Torna Egylet Labdarúgó Akadémia, Ferencvárosi
Torna Club, Városgazda Utánpót-

lás Akadémia, Csepel Utánpótlás
Sportegyesület, Bicskei Torna
Club) is, azonban a Fradi, amely
eredetileg vállalta a részvételt, az
utolsó pillanatban közbejött okok
miatt végül kénytelen volt azt lemondani.
A rendezvény fővédnökeként a
magyar Országgyűlés elnöke,
Kövér László köszöntötte a résztvevőket. „Sokan azt gondolják,
magyar foci – volt; mi azt szeretnénk hinni: lesz. Néhány nappal a
magyar labdarúgó-válogatott nehezen felejthető andorrai szereplése
után talán indokolt gróf Széchenyi
István gondolatának parafrázisával
köszönteni a második alkalommal
megrendezésre kerülő székely–magyar utánpótlás-labdarúgótorna
résztvevőit, akik – Budapesttől
Csíkszeredáig – hisznek abban és
tesznek érte, hogy az igazi magyar
labdarúgás ne csak emlékünk legyen, hanem ismét közös tervünkké és közös sikerünkké váljon.
Mindehhez azonban határokon és
nemzedékeken átívelő magyar

összefogásra, közösségi erőfeszítésre, egyéni teljesítményekre és
rengeteg munkára van szükség.
Székelyföld fociszerető közössége
kész és képes kivenni részét ebből
a munkából, kész és képes a székely akaraterőt, tehetséget és kitartást hozzáadni a magyar labdarúgás
fejlődéséhez. Kívánom, hogy a magyar fociban mindaz, ami ma még
csak terv, az holnap olyan valósággá
váljon, amelyre mindannyian büszkék lehetünk” – írta a résztvevőkhöz
intézett üzenetében Kövér László.
A tornán két korosztályban játszanak: a 2003–2004-esben a nagyobbak, a 2005–2006-osban a
kisebbek csillogtathatják meg tehetségüket. Mindkét korosztályban
évfolyamonként 6-6 játékost kellett
benevezniük a kluboknak. A rendezvény érdekessége, hogy csak
délelőtt vannak mérkőzések, a délután a közös programoké. Csütörtökön tusnádfürdői gálamérkőzésre
várnak valamennyi résztvevőt, az
eredményhirdetést pedig pénteken
13 órától tartják.

Forradalmasítanák a futballt

Bálint Zsombor
Miután a megalakulása óta a
labdarúgás szabályzatát megalkotó
és módosító szervezet, az International Board a konzervativizmus
egyik legnehezebben bevehető
bástyája volt, a tavalyi áttörést követően olyan forradalmi szabálymódosító tervekkel állt elő,
amelyek alapjaiban változtathatják
meg a játékot.
Egy éve a videobíráskodás kísérletezésének engedélyezése volt
az a döntés, amely az első léket
verte a brit (a Board felét a négy Harmincperces félidők? Szabadrúgásból passz… magadnak? A labdarúgás szabályalkotó
brit szövetség képviselői adják, testülete radikális változtatásokon gondolkodik
négy szavazat a FIFA-é, hat szavaUgyancsak az időhúzás kiküszöbölését célzó javaszat kell a döntéshez) hagyománytisztelet falán. Az lat, hogy tegyék lehetővé, hogy a játékos saját magáidei ülésen aztán, miután arról számolhattak be, hogy nak végezze el a szabadrúgást, azaz akár egyedül,
a videobíráskodás kísérletei kapcsán nagyon sok po- cselezéssel induljon a labdával.
zitív visszajelzést kaptak, és sikerült sok olyan rossz
Egy további roppant érdekes javaslat arra vonatkojátékvezetői döntést elkerülni, ami a technológia nél- zik, hogy például miként lehet elkerülni azt, hogy a
kül lehetetlen lett volna, a testület újabb javaslatcso- játékosok behatoljanak büntetőrúgás elvégzésekor idő
maggal állt elő. Való igaz, a videobíráskodás általános előtt a tizenhatoson belülre. Ennek értelmében a tibevezetése és univerzálisan érvényes szabályba fog- zenegyest ugyanúgy kezelik, mint a büntetőpárbaj
lalása még nem történt meg, hisz további kísérletezést esetében. Ha nem születik gól, kirúgást kap a védetartanak szükségesnek, a legújabb javaslatok néme- kező csapat, még akkor is, ha a labda nem hagyta el
lyike azonban egészen megváltoztatná azt a játékot, a pályát, vagy a kapus ütötte ki. Egy másik változtatás
amit ma ismerünk.
azt szeretné elérni, hogy ne a bíró döntse el, hogy
Kétségtelen, hogy a legmerészebb javaslat az ef- mikor ér véget a meccs, hanem az akkor történjen
fektív játékidő bevezetése a futballban, amely az időhúzás kiküszöbölését tehetné lehetővé. Erre több meg, amikor a labda először hagyja el a játékteret, milehetséges változatot is megvizsgálnának. Radikális után lejárt a játékidő.
Apróbb módosítások az ítéletek elleni tiltakozások
változtatást jelentene, ha végig az effektív játékidőt
vennék figyelembe, és mondjuk egy félidő időtartama szigorúbb büntetése, a sárga és piros lapok alkalma30 percre csökkenne. Alternatív javaslat, hogy az ef- zása az edzők és egyéb hivatalos stábtagok esetében
fektív játékidőt csak az első félidő utolsó öt, a máso- is, vagy büntető helyett gól ítélése, ha a védő szándédik félidő utolsó tíz percében alkalmazzák. A másik kosan kézzel ment a gólvonalról.
Ami biztos, ezek a módosítások a következő idénylehetőség, hogy a játékvezető akkor állítja meg az órát
ben
nem lépnek életbe, és az oroszországi vb-ig is leg(és a bíró óráját szinkronizálnák a stadion kijelzőjével), ha hosszabban áll a játék, mint például a kézi- feljebb a videobíráskodás bevezetésére van esély. A
labdában. Ilyen helyzetek: a gólöröm, a cserék, az szurkolók azonban már most szokhatják az ötletet,
ápolás, büntetőrúgás megítélése és elvégzése közötti mert csak idő kérdése, hogy az International Board
szabálymódosításai forradalmasítani fogják a futballt.
idő stb.

Ungvári Evelin
nyert Zilahon

Az ország legjobb ifjúsági 3-as
korosztályú asztaliteniszezői találkoztak Zilahon, a sportági szövetség
Top 12 elnevezésű tornáján. A lányok mezőnyében a körmérkőzéses
rendszerben zajlott versenyt a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub asztaliteniszezője, Ungvári Evelin nyerte
meg, aki tizenegy mérkőzéséből tízen
tudott diadalmaskodni. A marosvásárhelyi játékos egyetlen vereségét szoros meccsen, a korosztályban
legnagyobb ellenfele, a kézdivásárhelyi Mike Boróka ellenében szenvedte
el, aki kilenc győzelemmel és két vereséggel a dobogó második fokát foglalta el, míg a harmadikon a
Konstancai Sportiskola versenyzője,
Bianca Meiroşu végzett. A Marosludasi Mureşul két sportolója, Andreea
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Teglaş és Moldován Szidónia a
nyolcadik, illetve a kilencedik helyen fejezte be a megmérettetést.
A román serdülőcsapat színeiben
Evelin augusztusban részt vesz a
franciaországi Strasbourgban megrendezendő Európa-bajnokságon.
Az idény során folyamatosan jó teljesítményt nyújtott a belföldi megmérettetéseken – hiszen a Top 12
tornán aratott győzelme mellett korábban egyéniben és vegyes párosban is országos bajnok lett – , így
már akkor bebiztosította helyét a
válogatott keretében.
Ungvári Evelint Romeo Lupaşcu
készítette fel a zilahi tornára (is), de
a versenyre édesanyja, az egykor
szintén asztaliteniszező Ungvári
Imola kísérte el. (czimbalmos)

Röviden

Astafei aláírt a Sepsi OSK-hoz

* A magyar női kosárlabda-válogatott 74-70-re legyőzte a házigazda
cseheket Királyváradon, az Európa-bajnokság második fordulójában,
ezzel már biztosan továbbjut a csoportjából, bár pénteken 62-48-ra kikapott az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes spanyoloktól.

* A magyar férfikézilabda-válogatott 35-30-ra legyőzte Hollandiát az
Európa-bajnoki selejtezősorozat utolsó, vasárnapi játéknapján. Az már a
mérkőzés előtt biztos volt, hogy a magyar együttes az olimpiai bajnok
Dánia mögött a második helyen végez csoportjában, így ott lesz a januári
horvátországi Európa-bajnokságon, amelynek csoportbeosztását pénteken
Zágrábban készítik el. Románia viszont itthon marad, miután tegnap
Gdanskban 32-31-re kikapott Lengyelországtól. A házigazdák az elejétől
a végéig vezetve nyertek, a román csapat pedig zsinórban negyedik vereségét szenvedte el, miután a selejtezősorozat első két meccsét megnyerte.
Románia férfikézilabda-csapata 22 éve nem vett részt világbajnokságon.

* Leigazolta Victor Astafeit az újonc Sepsi OSK 1. ligás labdarúgóklub.
A marosvásárhelyi születésű, 29 éves balszélső két évre kötelezte el magát
a háromszéki alakulatnál.
* A labdarúgó Konföderációs Kupa vasárnapi eredményei: A csoport:
Portugália – Mexikó 2-2; B csoport: Kamerun – Chile 0-2.

* Fucsovics Márton kilenc helyet javítva, a 136. helyen áll a férfiteniszezők legfrissebb világranglistáján. A top 10-ben egyetlen változás történt a múlt heti tornák után: a német Alexander Zverev két helyet rontott,
így átadta a tizedik pozíciót az egy helyet javító francia Jo-Wilfried Tsongának. Továbbra is Andy Murray az első, Rafael Nadal a második és Stan
Wawrinka a harmadik.

* Változatlanul Angelique Kerber vezeti a női teniszezők világranglistáját, de a német éllovas előnye csökkent az egy héttel ezelőttihez képest.
A második helyezett román Simona Halep a legutóbbi ranglistán 185
ponttal állt Kerber mögött, most viszont már csak 115 ponttal van lemaradva. A harmadik helyet a cseh Karolina Pliskova foglalja el. A magyarok
közül változatlanul a két pozíciót visszacsúszó, így 38. Babos Tímea áll
a legjobb helyen, Gálfi Dalmának nem változott a helye (136.) az egy héttel korábbi ranglistához képest.
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A GREEN ÖKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY MAROSVÁSÁRHELYI
POSZTLICEÁLIS ISKOLÁJÁBA a 2017–2018-as tanévre a
következő szakokra lehet iratkozni:
– általános, gyógyszerész-, laboratóriumi, radiológiai, balneofizio-kinetoterápiás és gyógytornászasszisztens, román és magyar
tagozatra.
Érdeklődni a 0760-663-942-es telefonszámon lehet, illetve
Marosvásárhelyen, a T. Vladimirescu utca 122. szám alatt, a Dacia
Általános Iskola udvarán. (59987)
GYÜMÖLCSTERMESZTŐ
MÁLNÁT AJÁNL

kisebb mennyiségben

vagy nagy tételben, a helyszínen le is
lehet szedni.

ADÁSVÉTEL

ELADÓ központban kertes családi ház:
kétszoba-összkomfort, udvar, pince, egy
sír a katolikus temetőben. Tel. 0265/232605. (1848)
ELADÓ ház Ratosnyán (Jód, Marospart): bútorozott két szoba, konyha,
fürdőszoba, fásszín, teleknagyság:
1.150 m2. Irányár: 26.000 euró. Tel.
0742-224-789. (1469–I)
ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1459-I)
TŰZIFA
(1707)

eladó.

Tel.

0746-189-919.

VÁSÁROLOK 2-3 év közötti beagle
kan fajkutyát. Tel. 0740-798-105.
(1818-I)
ELADÓ sírhely a katolikus temetőben. Tel. 0754-455-374. (1850-I)
ELADÓ négyszemélyes lengyel sátor,
kétajtós ruhásszekrény. Tel. 0749-086530. (1857)

Tel. 0751-310-921. (19027-I)
VÁLLALUNK külső-belső lakásfelújítást, manzárdépítést garanciával. Tel.
0742-557-214,
0747-105-425.
(19023-I)
TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Falura is kimegyek. Tel. 0740-527-205.
(19031-I)
FENNJÁRÓ IDŐS HÁZASPÁR
mellé idősgondozásban jártas nőt keresünk. Tel. 0265/261-617. (1802-I)
GAZDIT keresünk két hónapos
német juhász szuka kölyöknek. Tel.
0751-308-373. (v.-I)
A 60 ÉVES érettségi találkozó
megbeszélésére kérjük a 4. Számú
Leánylíceumban
1957-ben
végzett
osztálytársakat, vegyék fel a kapcsolatot
a következő telefonszámok egyikén:
0720-178-886, 0764-497-769, 0748438-449. (1)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1575)
SZÉPÜLJÖN kényelmesen otthonában! Női, férfifodrászkodás! Tel.
0741-611-092. (17)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-594-011. (1864)

MINDENFÉLE

SZÁNTÓFÖLDET keresek! Minimum 3 ha egyenes szántóföldet, legelőt szeretnék vásárolni. Tel.
0747-388-151. (1849-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(1405)

KÉSZÍTÜNK tetőket Lindab-lemezből vagy cserépből, teraszokat fából,
szigetelést vállalunk kartonnal, polisztirénnel, bármilyen kis javítást.
15% kedvezmény nyugdíjasoknak!
Tel. 0758-639-258. (1851-I)

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lindab
cserépből, valamint csatornákat. Tel.
0752-377-342. (1670)

ÉPÍTKEZÉSBE
szakképzett
munkásokat
és
segédmunkásokat
alkalmazok. Tel. 0733-510-871. (1858)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (717-I)
KIADÓ kereskedelmi helyiség központi
zónában. Tel. 0745-824-161. (1401)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (1708)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (1582-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Tudom, hogy búcsú nélkül
messzire mentem, hogy megsirattok nagyon gyakran engem.
Nyugodjatok bele, most már
nincs mit tenni, ahol én vagyok,
nem lehet onnan visszatérni.
Nem búcsúztam tőletek, nem
tudtam, hogy örökre elmegyek.
Szerettem volna még köztetek
lenni, de a halál legyőzött, el kellett menni.”
Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezünk június 20-án a tragikus körülmények között elhunyt
kutyfalvi születésű ifj. KOCSIS
TIHAMÉRRA halálának 30. évfordulóján. Bánatos szívű édesanyja, szeretett testvére és
családja. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (1778-I)

Minőségi gránit
síremlékek
kedvezménnyel
a TransGránittól.
Elérhetőség:
0746-263-433
Cím: Nyárádtő,
Fő út 446/B.
Szomorú szívvel emlékezünk június 20-án drága bátyámra,
FARKAS JÓZSEFRE halálának
hatodik évfordulóján. Emlékét
örökké őrizzük szívünkben. Pihenj békében! Húga, Marika, sógora, Gyula. (1812)

Álmodtunk egy öregkort, boldogat és szépet, de a kegyetlen
halál mindent összetépett. Június 20-án öt éve, hogy drága férjem, ZÓLYOMI DÁNIEL volt
vásárhelyi lakos örökre eltávozott közülünk. Fájó, szép emlékét
örökre megőrzöm. Felesége, Rozália és szerettei. (1834)

Fájó szívvel emlékezünk június
20-án a szeretett édesanyára,
nagymamára, anyósra és testvérre, a holtmarosi születésű
KOVÁCS KLÁRÁRA, volt kendői
lakosra, halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló
család. (1861)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa, ismerős,
NAGY IMRE
66. életévében elhunyt. Temetése
kedden, június 20-án 14 órától
lesz a református temetőben.
A gyászoló család. (1856-I)
Élete lángja kialudt, egy nemes,
szelíd lélek a magasba emelkedett. Könnyes szemmel és mély
fájdalommal búcsúzunk a drága
édesanyától, anyóstól, nagymamától,
ANTON MATILDÁTÓL
akinek szíve hosszú szenvedés
után életének 73. évében megszűnt dobogni. Nyugodalma legyen csendes, Isten őrködjön
pihenése felett!
Drága halottunk temetése kedden, június 20-án 13 órakor lesz
a marosszentgyörgyi temetőben.
A gyászoló család. (1855-I)
Mély fájdalommal értesítjük
mindazokat, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy
MÁRKUS ISTVÁN
73 éves korában 2017. június 16án eltávozott. Temetése június
21-én 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (1860-I)

Ó, Uram, Teremtőm, hova lett az áldott
jó ember? A melegszívű, kedves, jó férj,
a gondos édesapa, a remek nagytata.
Rideg kőhalommá változott. Nem kérdez, nem felel, nem mosolyog, szíve értünk már rég nem dobog. Ő volt Jókai
„Arany embere”, a mezőpaniti születésű
BARABÁSI D. BÉLA, az IRA minőségellenőre, sok-sok ember igaz jó barátja.
Rá emlékezünk ma, halálának 10. évfordulóján, fájó szívvel, könnyes szemmel. Lám, ennyi az élet.
Ringasson szelíden, mint az álom, a téged felnevelő, dajkáló
szülőföld, Erdély édes magyar anyaföldje, a marosvásárhelyi
református temetőben. Hiányzol nagyon!
Szeretteid. (1852)
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata
megrendülten vesz búcsút
LUKÁCSY ILDIKÓ
látvány- és bábtervező művésztől,
aki örökre eltávozott közülünk. Lukácsy Ildikónak a színház
világához való kötődése már kisgyermekként meghatározónak bizonyult édesanyja – Lőrinczy Ilona, a Székely Színház
művésznője – révén, így nem meglepő, hogy ifjú képzőművészként a kulisszák világában bontakozott ki tehetsége.
Sokoldalú, tehetséges tervezőként az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház jelentős bábelőadásainak volt munkatársa. Alkotásait számos vendégjáték és fesztiválszereplés
alkalmával értékelhették, csodálhatták a közönség legifjabb
és legidősebb nemzedékei. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatával is többször együttműködött
maszkok, kellékek kivitelezésében, Székely Csaba Bányavirág című, Sebestyén Aba rendezésében bemutatott drámájának ő volt a díszlet- és jelmeztervezője. Tehetsége,
professzionalizmusa és szeretetre méltó személyisége
örökre megmarad kollégái emlékezetében.
Gyászoló szeretteinek vigasztalódást kívánunk. (sz-I)

Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya,
nagymama, anyós, rokon, barátnő és szomszéd,
özv. KENTELKI ÉVA
szül. Kádár
hosszú, de példamutató türelemmel és méltósággal viselt szenvedés után szerető szíve
megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott! Temetése június 21én, szerdán 12 órakor lesz a
református temetőben.
A gyászoló család. (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett testvér, az ákosfalvi
születésű
TÖRÖK KÁROLY
életének 72. évében hosszú
szenvedés után csendesen megpihent. Temetése 2017. június 21én, szerdán 14 órai kezdettel lesz
a családi háztól.
Fájó szívvel búcsúzik tőle testvére, Ilona, Öcsi, Kriszta és Ildikó, Ágota és családja, Réka és
családja. Isten nyugtasson békében, Károly! (mp-I)

Megtört szívvel tudatjuk, hogy
szeretett férjem,
SIKLÓDI SÁNDOR
életének 83. évében csendesen
megpihent. Temetése június
20-án 15 órakor lesz a koronkai
ravatalozóból. Nyugodjon békében!
Gyászoló felesége, Anna és gondozója. (1863-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagyapa,
testvér, nagybácsi, rokon, jó
barát,
MADARÁSZ IMRE
hosszas betegség után 71 éves
korában elhunyt. Temetése szerdán, június 21-én 13 órakor lesz
a Jeddi úti temetőben. Isten
nyugtassa békében!
A gyászoló család. (1865-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a márkodi születésű
SIKLÓDI SÁNDOR
koronkai lakos,
a volt Metalul Szövetkezet
volt dolgozója
életének 83. évében rövid szenvedés után hirtelen megpihent.
Temetése június 20-án 15 órakor
lesz a koronkai ravatalozóból.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Testvérei: Julianna, Miklós és
azok családja. (1863-I)
Utolsó üdvözlet szomszéd
SIKLÓDI SÁNDOR bácsinak.
Búcsúzik Parajdi Zsuzsánna keresztlánya és családja, a Vonya
család, a Fekete család Régenből, Sárika és Jörg. Emléke legyen áldott! (1863-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétemet
és
együttérzésemet fejezem ki
Moldován
Katalinnak
és
családjának
a
szeretett
ÉDESANYA elhunyta alkalmából. Sz. Géza. (1857)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
kollégánknak,
Csernik-Vass
Attilának
és
családjának
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A Kós
Károly Akadémia Alapítvány.
(sz-I)
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versenyvizsgát szervez megüresedett állások betöltésére a virágházakat, parkokat, zöldövezeteket kezelő igazgatóságra

Az állásokat olyan jelentkezők tölthetik be, akik eleget tesznek a 2011. évi, utólagosan módosított és
kiegészített 286-os kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak.
• egy szakreferens az adminisztratív és beszerzési osztályra
– felsőfokú gazdasági végzettség licencdiplomával
– legkevesebb négy év szakmai tapasztalat
• egy munkás – sofőr – a parkokat kezelő I. csapatba
– középfokú végzettség, gépkocsivezető és szerelő szakképesítés
– B, C, E kategóriás hajtási jogosítvány
– legkevesebb egy év szakmai tapasztalat
• két munkás – virágkertész – a kertészetbe
– mezőgazdasági végzettség vagy egyéb végzettség és virágkertész szakképesítés
• egy munkás – villanyszerelő – az erdőalap- és zöldövezet-kezelő részlegre
– villanyszerelői szakképesítés
– legkevesebb öt év szakmai tapasztalat
• egy munkás – a zöldövezet-kezelő részlegre
– középfokú végzettség, gépkocsivezető és szerelő szakképesítés
– B, C, E kategóriás hajtási jogosítvány
– legkevesebb egy év szakmai tapasztalat.
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják, az alábbiak
szerint:
– 2017. július 3-án 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2017. július 11-én 10 óra – írásbeli vizsga.
– 2017. július 12-én 10 óra – gyakorlati vizsga
A meghallgatás időpontját később közöljük.
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester

Szünetel
a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat, hogy
a hálózaton végzendő beruházási-bekötési munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás június 22-én 15–22 óra között (becslés)
a következő marosvásárhelyi utcákban:
• Victor Babeş, Cibinului, Bazsarózsa, N. Grigorescu, Köztársaság,
Gyöngyvirág, Béke, valamint az ortopédiai klinika egységeiben és a
Galenus poliklinikán.
Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alapjából társfinanszírozott, Az ivóvíz- és szennyvíz-infrastruktúra kibővítése és felújítása Maros megyében projekt részét képező, a
marosvásárhelyi ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivattyúállomások, vezetékek felújítását és kibővítését célzó kivitelezési
szerződésbe vannak foglalva.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas. Az okozott
kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe
pedig MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 85. szám
alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (1548–I)

VIRÁGKERTÉSZETBE fiatal HÁZASPÁRT keresnek. Lakás biztosítva. Tel. 00-36-30-97-80-639. (1642)

IRODAI MUNKATÁRSAT alkalmazunk. Feladatkör: ügyfelekkel
való kapcsolattartás és általános irodai adminisztráció. Elvárás: jó
kommunikációs készség román és magyar nyelven. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@westjobs.eu (sz.-I)
FELVESZEK FIATAL LÁNYOKAT cukordekorációk gyártására, a
vakációban tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezni a 0745-520-408as telefonszámon. (1548-I)
FELVESZEK ÉPÍTKEZÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKET,
gipszkartonost, festőt. Tel. 0730-351-694. (1548-I)

A PARADIGMA ajándékboltba munkatársakat keresünk ELADÓI
MUNKAKÖRBE. A fényképes önéletrajzokat személyesen a Székely
Vértanúk u. 10-12. szám alá vagy a paradigmaesoteric@gmail.com email-címre várjuk. (19020-I)
RAKODÓMUNKÁST alkalmazunk. Tel. 0728-169-805, 8-16 óra között. (1814-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROSTÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19010-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG KŐMŰVEST, SEGÉDMUNKÁST alkalmaz.
Tel. 0740-490-325. (1815-I)

ALKALMAZUNK frissen végzett DIÁKOKAT (fiúkat) munkásnak
a következő munkakörökbe: villanyszerelés, gyengeáram-szerelés
(videokamerák, hangosítás, tűzjelző rendszerek), automatizálás. A helyek száma korlátozott. Várjuk az önéletrajzokat, ami kell tartalmazza
minimum a nevet, elérhetőséget, végzettséget, ismert nyelveket (szövegértés, beszéd, írás). További információk a 0265/315-268-as telefonszámon vagy az office@napa.ro e-mail-címen. (-I)

MAGÁNCÉG SZOBAFESTŐT és ÁCSOT alkalmaz. Tel. 0742-664124. (18941-I)
A BeautyForYou kozmetikai termékeket forgalmazó cég TERÜLETI
KÉPVISELŐT alkalmaz. Jelentkezni a loxanoffice@gmail.com e-mailcímen lehet. Tel.: 0722-242-844. (19039-I)

KFT. alkalmaz ASZTALOSOKAT. Várjuk fiatal, nyugdíjas, tapasztalatlanok, tapasztalt szakemberek jelentkezését bútor és ajtó-ablak
gyártására. Tel. 0744-798-270. (19039-I)
Az OMNICABLE KFT. alkalmaz kábelgyártásban jártas MUNKÁSOKAT (nőt, férfit), RAKTÁROST és MINŐSÉGÉRT FELELŐS
TECHNIKUST. Érdeklődni a nagyernyei székhelyen, vagy a
0265/244-144-es telefonszámon 8–15 óra között. (sz-I)

12 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________ REKLÁM _________________________________________________ 2017. június 20., kedd

A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Elvárásaink:
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett
minőségügyi szakmai tapasztalat.
Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház
vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel),
Dózsa György u. 145/a, illetve e-mailben
a productie@surubtrade.ro címen.
További információ a 0745-043-920 telefonszámon.

