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Mit hozhat a 2018-as múzeumi év?

Kulturális értékteremtés szűkös költségvetéssel

Macedón nyelvtörvénytervezet

Az új törvény szerint az albán nyelv az
ország azon részein is hivatalos használatba kerülne a különböző állami
szerveknél, ahol az albán kisebbség
aránya nem éri el a lakosság egyötödét.

____________3.
141 millió lejes
finanszírozási
szerződést írtak alá
A Maros Megyei Tanácsnál tegnap
írták alá a Nyárádtő–Dicsőszentmárton megyei út korszerűsítésére vonatkozó projekt finanszírozási
szerződését, amelyet Péter Ferenc tanácselnök, valamint Simion Creţu, a
Központi Regionális Fejlesztési
Ügynökség vezérigazgatója szignált.

____________4.
ADML-parti
a beteg gyerekekért

Az újjáépítésre váró kemence

Fotó: Vajda György

szintet. Mintegy 46.000 jegyet váltottak a különböző állandó és időszakos kiállításainkra, ezeknek értéke kb. 300.000 lej. Ennél jóval több látogatónk volt, mivel több intézménnyel, iskolával partnerségi
szerződésünk van, és így turista- vagy diákcsoportokat is fogadtunk térítésmentesen, ezért elmondhatjuk, hogy 2017-ben több mint 50.000-en
lépték át termeink küszöbét.
– Más múzeumokhoz, megyékhez viszonyítva mit jelent ez a látogatottsági szám?
Vajda György
– Erdélyben a nagyszebeni Brukenthal múzeum áll az élen, utána mi
következünk, és nem sokkal utánunk a csíkszeredai múzeum, ahol egy– Kezdjük a beszélgetést az előző év összegzésével.
– Elég jó évet zárt a múzeum. Bruttó értékben nem nőttek ugyan a egy nagyobb hírnevű vendégkiállítással sikerül több látogatót
jegyeladásból származó bevételek, de sikerült megtartanunk a 2016-os
(Folytatás a 7. oldalon)
Az előző években beigazolódott, hogy a Maros Megyei Múzeum jelentős művelődési intézmény lett, mivel több rangos
kiállítást, kiemelkedő kulturális eseményt szervezett, ugyanakkor jelentős lépést tett a műemlékvédelem terén is. A tavalyi évet összegezve, Soós Zoltánnal, a múzeum igazgatójával
arról beszélgettünk, hogy milyen nagyobb kiállítással lepik
meg a közönséget, mit terveztek 2018-ra.

Mózes Edith

Egyéves születésnapját első jótékonysági rendezvényével ünnepli a csapat,
a Jazz & Blues Club Bunker nevű helyiségében február 2-án, szombaton
este zajló buli teljes bevételét az
Együtt a rákos gyerekekért egyesületnek adományozzák.

____________5.
A tervezések éve

Az esztendők közötti választó mindig
alkalom a mérlegkészítésre, tervezésre. Számba vesszük saját életünket, a község helyzetét, kudarcainkat,
eredményeinket, hogy változott-e, fejlődött-e községünk, jó irányba halad-e
az ország?

____________6.

Stressz

A legtalálóbb cím ehhez az íráshoz az lett volna, hogy Álmodik a
nyomor, de nem akartam, hogy valaki plagizálással vádoljon. Ám elnézve a liberálisok vezérének vergődését, aligha lehetett volna találóbb hasonlatot találni. Mégis, maradok a stressznél.
Miközben ezek a sorok születtek, futószalagon folyt a miniszterjelöltek meghallgatása. Pár órával a parlamenti szavazás előtt pattanásig feszültek a politikusok idegei. Nem csupán a szociáldemokraták
és szövetségeseik számára volt izgalmas a hétfő délelőtt. Vagy talán
nem is izgultak annyira, amennyire a hisztériát keltő hírtelevíziók el
akarták hitetni a naiv tévénézőkkel, mert könnyen megtörténhetett,
hogy miközben a sajtó fújta a lufit, aközben háttéregyezségek születtek
a kormányzópártok és az RMDSZ között.
Ugyanis a hisztéria egyik oka az volt, hogy senki sem volt biztos
abban, hogy az RMDSZ támogatja-e majd a parlamenti szavazáson a
Dăncilă-kabinetet? Az RMDSZ elnöke ugyan célzott arra, hogy stabilitásra van szükség, de valójában az utolsó pillanatig „lebegtette” az
ügyet, bizonytalanságban tartva a hisztériázókat. A kormánypártok
vezetői nem mutattak különösebb izgalmat, csak a „szakértők” próbálták kiszámítani, hogy hány átszavazója lehet majd a szocdemeknek
vagy akár a kisebbik kormánypártnak, már a korábbi jelölések során
is elégedetlenkedtek, vagy azon filozofáltak, hogy vajon sikerül-e a liberálisoknak magukhoz csábítani az RMDSZ-t, és meggyőzni arról,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 49 perckor,
lenyugszik
17 óra 22 perckor.
Az év 30. napja,
hátravan 335 nap.

Ma MARTINA,
holnap MARCELLA és
GERDA napja.
MARCELLA: a Marcell (lain
eredetű) férfinév női párja.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt

Hőmérséklet:
min -40C
max. 70C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. január 29.

1 EUR
1 USD

100 HUF

4,6540
3,7472
1,5040

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
1 g ARANY

162,4116

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

Jövő héten vakáció

Jövő héten az óvodások, iskolások félévi vakáción lesznek. A 2017–18-as tanév második féléve február 12-én
kezdődik. Az oktatást március 31-én a tavaszi szünidő szakítja meg, amely április 10-ig tart. Ezt követően június 15éig zajlik a tanítás, 16-án pedig elkezdődik a nyári vakáció.

Páros múzsafaggatás a Vár-lakban

Páros múzsafaggatás címmel tartanak könyvbemutató
február elsején, csütörtökön 17 órától Kedei Zoltán marosvásárhelyi műtermében, a Vár-lakban. A résztvevők Albert
Lőrincz Márton és Hadnagy József Kronosz kövei című
közös verseskötetét ismerhetik meg a szerzők közreműködésével. Bevezetőként Doszlop Lídia felolvassa Cseke
Gábor Páros múzsafaggatás, avagy ketten a vízparton
című méltatását. A találkozó dedikálással zárul.

Egyed Emese verseskönyve

A Lector Kiadó február elsején, csütörtökön 17 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban mutatja be Egyed Emese
Paian című verseskötetét, amely a költőnő 60. születésnapjára jelent meg. Az új kötetről Láng Orsolya beszélget
a szerzővel.

Marosvásárhelyen a Viszkis

A Vándormozi szervezésében ma 16.30-tól és 20.30-tól
Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában vetítik Ambrus Attila,
a Viszkis néven elhíresült, csíkszeredai származású, magyarországi bankrabló életéből készült filmet, mindkét vetítést
közönségtalálkozó
követi.
Jegyek
a
www.avandormozi.ro oldalon, illetve a Kultúrpalota jegypénztáránál még válthatók, egy jegy 30 lejbe kerül. A
jegyek nem helyre szólnak, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik. Szintén ma este 8 órakor a marosvásárhelyi Jazz Clubban találkozhatnak az érdeklődők az
egykori bankrablóval, aki az interaktív előadás alatt élettörténetét osztja meg hallgatóságával, illetve kérdésekre
is válaszol. Egy jegy 15 lejbe kerül.

Legendák kertjében

A Bekecs néptáncegyüttes február elsején, csütörtökön
délelőtt 10 órakor utoljára mutatja be Marosvásárhelyen
Legendák kertjében című előadását. A Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában megtekinthető produkción általános iskolások és középiskolások vesznek részt,
a fennmaradó helyekre a további érdeklődőket várják. Előzetes helyfoglalás szükséges Benő Barnánál a 0746-856310-es telefonszámon.

A Rocksuli félévzáró gálaműsora

Február elsején, csütörtökön 18 órakor a marosvásárhelyi
Jazz & Blues Clubban tartják a Rocksuli félévzáró gálaműsorát. A diákok rendszerint egy sztármeghívott jelenlétében mutatják be az elmúlt időszakban tanultakat. A februári
vendégművész Pákay Csaba – AndyGhost, az Altar és
több más együttes frontembere. Az eseményen részt vesz
a debreceni Rocksuli tanári zenekara is. Belépő: 15 lej,
Rocksuli-tagoknak ingyenes.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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Előadások az Ariel Színházban

A Nyomda utca 4. szám alatti Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínház nemrég
közzétette soron következő műsorrendjét.
Eszerint a legközelebbi időpontban
játszott előadásukra, A téli tücsök
meséi című produkcióra január 30-án,
ma de. 9.30 és 11 órától kerül sor.
Ugyanazon a napon, 13 és 17 órától,
valamint január 31-én 10 és 14 órától
vendégjáték veszi kezdetét: a pécsi
Bóbita Bábszínház Az ablak című, 16
éven felülieknek ajánlott ifjúsági előadása. Utóbbira az Ariel Stúdióban
kerül sor. Bár az előadásban bábok is
felbukkannak, ez nem „bábszínház”,
hanem „igazi” stúdióelőadás – áll az
előadás ismertetőjében.
A produkció A bogyósgyümölcskertész fia című mű alapján született, a
szövegkönyvet Háy János írta. „Miként képes az ember felállni egy-egy
kudarcból? Miként lehet továbbindulni
egy-egy hibás döntés után? Mi történik, ha a valóság egészen más, mint
ahogy elképzeltük – vagy ahogy elképzelték nekünk? Mindezek a témák
hat fiatalember sorstöredékeinek felvillantásán keresztül öltenek alakot: jelenetek a középiskolából, a ballagásról,
házibulikról, egyetemről; szerelmi és
családi kapcsolatok pillanatfelvételei,

Közúti baleset

kétségek, összeomlások, felállások…
A kortárs nyelven megszólaló jelenetekhez színházi nevelési foglalkozás is
kapcsolódik, amelyben a játszó színészek és drámatanárok az érintett korosztályhoz tartozó nézőkkel együtt
teszik fel és próbálják megválaszolni
az előadás, a játék által felvetett, a jelenlévőket közvetlenül is érintő kérdéseket” – olvashatjuk az előadásról. „A
másfél órás foglalkozás arról szól,
hogy 18-19 éves korunkra egy csomó
félelemmel vagyunk megterhelve, és
nagyon sokszor ezek a félelmek határozzák meg a lépéseinket. A foglalkozás arról szól, hogy egyrészt ezek a
félelmek természetes dolgok, nem kell
túlkezelni őket, nem kell tőle görcsössé válni, összeroppanni. Ezzel játszunk és dolgozunk közösen. (…)
Olyan visszajelzéseket kaptunk, hogy
másnap a gyerekeknek őszinteségi rohama volt, nem lehetett órát tartani,
mert arról akartak beszélgetni, hogy
mi lesz velük, merre tovább, mi az
élet, hogyan kell kapaszkodni, és mi
az, ami igazán lényeges.” (Idézetek a
Tóth Zoltán rendezővel készült interjúból).
Az előadás rendezője és dramaturgja Tóth Zoltán, zenéjét szerezte
Komlóczi Zoltán, Czéh Dániel és Ka-

Vasárnap Petelén egy 26 éves, ittas gépkocsivezető
elvesztette uralmát járműve fölött, amely az úttestről
letérve egy hídfőnek ütközött, majd felborult. A balesetben az autó két utasa, egy 23 éves és egy 32 éves férfi
könnyű sérülést szenvedett. A sofőr ellen ittas vezetés
és gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt indult
eljárás.

Megszegte
a távolságtartást

Tavaly decemberben a marosvásárhelyi bíróság távolságtartást rendelt el egy 30 éves férfi ellen. Az illetőnek 100 méter távolságot kellett tartania volt
feleségétől, illetve annak lakásától, de január 27-én
megszegte a bírósági végzést. A rendőrök az említett
napon tetten érték a férfit, amint volt felesége lakása
előtt a nőt fenyegeti. A törvényszegőt 24 órára őrizetbe
vették, ügyében törvényszéki eljárás indult.

RENDEZVÉNYEK

Élettársa fiát bántalmazta

Családon belüli erőszak ügyében vizsgálódik a Maros Megyei Törvényszék melletti ügyészség. A szerkesztőségünkbe eljuttatott sajtóközlemény szerint január 26-án este 8 óra körül egy
alkohol hatása alatt levő férfi súlyosan bántalmazta otthonában
élettársa 15 éves fiát. Az ittas férfi egy fémszékkel háromszor
fejbe ütötte a kiskorút, súlyos koponyasérüléseket okozva áldozatának. A fiút életveszélyes állapotban szállították a marosvásárhelyi SMURD-egységhez, gyógyulásához 65-70 napra lesz
szüksége. A bántalmazót 24 órára őrizetbe vették, január 28-án
pedig a Maros Megyei Törvényszék elrendelte 30 napra szóló
előzetes letartóztatásba helyezését. A vizsgálat folytatódik.

Hibaigazítás

A január 29-i lapszámunkban megjelent Lezárult a Bethlen
Gábor-szobor-pályázat. Harmath István alkotását választották című cikkben a szerző hibájából sajnálatos tévedés történt
az elbíráló bizottság tagjainak a számát illetően. Az információ helyesen így hangzik: a 13 tagú bizottság hét tagja Harmath István alkotására, hat pedig Deák Árpádéra szavazott.
A cikk szerzője az érintettek elnézését kéri.

Szárhegyi Művésztelep – 2017

A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány és a
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ közötti együttműködésnek köszönhetően a marosvásárhelyi közönség ismét betekinthet a Szárhegyi
Művésztelep gyűjteményébe. A Bernády Házban ma 19
órakor nyílik kiállítás a gyergyószárhegyi központ 2017es táborainak a munkáiból. A telep művészeti igazgatója, Ferencz Zoltán harminc hazai és külföldi vizuális
művész műveiből válogatott erre az alkalomra.

Szimfonikus hangverseny

locsányi Gábor, tervezte: Schneider
Jankó. Játsszák: Vadon Judit, Czéh Dániel, Kalocsányi Gábor, Papp Melinda,
Tölgyfa Gergely m.v., Komlóczi Zoltán m.v.
Az előadás végén a fiatalok színházi
nevelési foglalkozáson vehetnek részt,
ahol saját tapasztalataikra és fantáziájukra hagyatkozva alakíthatják a játék
menetét.
A foglalkozást az előadás drámapedagógiai képzettséggel, illetve tapasztalattal rendelkező színészei vezetik.
Jegyfoglalás a 0747-942-181-es telefonszámon, illetve a rablopandur@
yahoo.com e-mail-címen lehetséges. Az
előadás időtartama körülbelül 80 perc, a
produkciót követő színházi nevelési
foglalkozás időtartama ugyancsak körülbelül 80 perc. A diák-, szakmai és
nyugdíjasjegy ára 7 lej, csoportok esetén a kísérő pedagógusoknak ingyenes.
A felnőttjegy ára 14 lej.
Január 31-én, szerdán de. 9.30 és 11
órától, valamint február elsején, csütörtökön 11 és 13 órától ismét A téli tücsök meséi van műsoron, február 4-én,
vasárnap de. 11 órától az Évszakok
című, 0-4 éves gyerekeknek ajánlott
produkció veszi kezdetét az Ariel Színházban. Helyet foglalni a 0740-566454-es számon lehet. (Knb.)

Február elsején, csütörtökön 19 órakor szimfonikus
hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Theo Wolters hollandiai karmester, hegedűn közreműködik Florin
Ionescu-Galaţi. Műsoron: Vivaldi – Az évszakok, Dvorak
– 8. G-dúr szimfónia. A koncertre a 15-ös számú bérletek érvényesek.

Az impériumváltás stációi

Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy sikerű történelmi előadás-sorozata. Ma 17 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban 1918–1920: az impériumváltás
stációi címmel Fodor János, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanársegéde tart előadást.

Nincs mese! – nagy sikerű
Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat rendszeresen
viszi színre Nincs mese! című zenés szilveszteri kabaré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű előadást
február 3-án, 4-én, 9-én, 10-én és 11-én tekintheti meg
a nagyérdemű este 7 órától. Fellépnek: Puskás Győző,
Székely M. Éva, Kelemen Barna, Gönczy Katalin,
Cseke Péter, Gáll Ágnes és Szőllősi P. Szilárd. Énekel:
Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes (0746-540-292) és
a Kultúrpalota (0265-261-420) jegypénztárában kaphatók.

Sorsolás a Bernády Házban
szerdán 15 órakor!

A Népújság szerdán 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea utca 6. szám) a Hűséges
előfizető – JANUÁR nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Gondok a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban

Trump bírálta az Európai Uniót

Donald Trump amerikai elnök szerint az Európai többség a kilépésre voksolt, mivel a britek nem akarják, hogy
Unió „nem az, aminek lennie kellene”, és neki sze- „a világ minden tájáról” Nagy-Britanniába vándoroljanak
mély szerint is nagyon sok problémája van az EU- „olyan emberek, akikről semmit nem tudnak”.
Az amerikai elnök kijelentette azt is, hogy Theresa May brit
val.

Trump, aki a múlt heti davosi világgazdasági fórumon nyilatkozott az ITV brit kereskedelmi tévétársaságnak, a vasárnap
késő éjjel műsorra tűzött interjúban kijelentette azt is, hogy
„remek” kapcsolatokat ápol a muszlim közösségekkel, és ha
ezt kívánják tőle, hajlandó bocsánatot kérni, amiért nemrégiben megosztotta egy szélsőségesen muszlimellenes brit szervezet több videóját.
Az amerikai elnök beszélt arról is, hogy azért használja a
közösségi médiát személyes üzeneteinek kifejezésére, mert
nem tud negyedóránként sajtótájékoztatót tartani a róla megjelenő „hamis hírek” cáfolatára.
Az interjút az ITV nemzetközileg is ismert riportere, Piers
Morgan készítette, aki tíz éve megnyerte az akkoriban Trump
által vezetett, Celebrity Apprentice című televíziós üzleti tehetségkutató vetélkedőt, és azóta is baráti kapcsolatokat ápol
a nagyvállalkozóból lett amerikai elnökkel.
Trump az interjúban kijelentette: nem csodálkozik azon,
hogy a brit EU-tagságról 2016-ban tartott népszavazáson a

miniszterelnök helyében ő „másképp, még keményebben” tárgyalt volna az EU-val a kilépési feltételekről, és megmondta
volna, hogy az Európai Unió „nem az, aminek lennie kellene”.
Trump közölte: neki is nagyon sok problémája van az EUval, mivel az unió nagyon igazságtalanul bánik az Egyesült
Államokkal a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban. „Nem
tudjuk bejuttatni áruinkat” az EU piacára, az EU viszont illetékmentesen vagy nagyon alacsony illetékteherrel exportál az
amerikai piacra – panaszolta az amerikai elnök.
Donald Trump szerint nem az EU az egyetlen, amely méltánytalan módon jár el az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemben, sok országot meg tudna nevezni, amelyek
ugyanígy viselkednek, de az Európai Unió „nagyon-nagyon
igazságtalan”.
Trump alig burkoltan megtorló kereskedelmi lépéseket is
kilátásba helyezett, mondván: a jelenlegi helyzet „nagyon is
(az EU) kárára válhat”. Részletekbe mindazonáltal nem bocsátkozott. (MTI)

Az EU kész reagálni az esetleges amerikai
kereskedelmi korlátozásokra

Az Európai Unió kész azonnal reagálni, ha az Egyesült Államok kereskedelmi korlátozásokat léptet
életbe vele szemben – hangsúlyozta hétfőn az Európai Bizottság szóvivője az amerikai elnök által kilátásba helyezett büntetőintézkedésekről szóló
hírekkel kapcsolatban.

Margarítisz Szkínász a brüsszeli testület napi sajtóértekezletén leszögezte: készek „gyorsan és megfelelően” reagálni, amennyiben Washington korlátozásokat vezet be az
európai kivitellel szemben. További részleteket azonban nem
árult el.
Donald Trump előző héten azon véleményének adott hangot, hogy az EU méltánytalan az Egyesült Államokkal, és azt
mondta, ez még az EU kárára válhat.

Újságírói kérdésre válaszolva a szóvivő hétfőn kiemelte,
hogy az Európai Unió nem zéró összegű játszmaként tekint a
kereskedelempolitikára, amelynek nyertesei és vesztesei vannak. „Mi, itt az EU-ban úgy gondoljuk, hogy a kereskedelemnek minden fél számára előnyösnek kellene lennie” –
fogalmazott.
Hozzátette, az Európai Bizottság szerint a kereskedelemnek
nyitottnak és tisztességesnek kell lennie, ugyanakkor világos
szabályokon kell alapulnia.
Az amerikai elnök protekcionista kereskedelempolitikáját
világszerte sokan bírálják, komoly visszhangot keltett például,
hogy előző héten Donald Trump aláírta az – elsősorban Kínából – importált napelemekre és mosógépekre kivetett vámtarifákról szóló rendeletet. (MTI)

Macedón nyelvtörvénytervezet

Rekordmennyiségű, több mint 32 ezer módosító indítványt nyújtott be a macedón ellenzék az új nyelvtörvény tervezetéhez, amelyről hétfőn tárgyaltak a
szkopjei képviselők – jelentette a macedón sajtó.

Az albán nyelvet is hivatalossá tevő törvényt a macedón
parlament január 11-én fogadta el, ám Gjorge Ivanov államfő
egy héttel később bejelentette, nem írja alá a jogszabályt,
hanem visszautalja azt a képviselőháznak, hogy újra tárgyaljanak róla.
A legnagyobb ellenzéki párt, a jobboldali Belső Macedón
Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) az első voksolást bojkottálta,
most pedig több mint 32 ezer módosító indítványt nyújtott be
a javaslathoz, mert véleményük szerint a jogszabály szövege
alkotmányellenes és diszkriminatív a macedón nyelvvel szemben. A jobboldallal szimpatizáló köztársasági elnök ugyanez-

zel indokolta azt, hogy nem írta alá a törvényt. Mivel a törvény
szerint egy-egy módosító indítvány ismertetésére három perc
áll a képviselők rendelkezésére, a több mint 32 ezer módosító
indítványról akár 145 napon át is vitázhatnak a macedón
honatyák.
Az új törvény szerint az albán nyelv az ország azon részein
is hivatalos használatba kerülne a különböző állami szerveknél, ahol az albán kisebbség aránya nem éri el a lakosság egyötödét. A korábbi jogszabály 2001-ben született azt követően,
hogy fegyveres konfliktus alakult ki az albán lázadók és a kormányzati erők között. Ennek értelmében mindazokon a helyeken, ahol az albán kisebbség tagjainak a száma meghaladja az
összlakosság 20 százalékát, hivatalos nyelvként használható
az albán.
A 2,1 milliós Macedónia lakosságának mintegy egyharmada albán nemzetiségű. (MTI)

Fitneszalkalmazások katonai veszélyei

Az amerikai katonai létesítmények és a hadsereg tagjainak
épségét veszélyeztethetik a Fitbithez hasonló okostelefonos
fitneszalkalmazások, amelyek térképen jelölik a felhasználók
mozgását – írta honlapján a Washington Post című amerikai
napilap hétfőn.
Az interneten nyilvánosan hozzáférhető térképen a Szíriában, Irakban és Afganisztánban állomásozó amerikai katonák futóútvonalait, valamint a katonai szempontból érzékeny
amerikai létesítmények helyzetét is ki lehet venni.
A Strava cég műholdas navigációs rendszerek segítségével
két éven át követi felhasználóinak sporttevékenységét, és az
úgynevezett Global Heat Mapen jelöli helyzetüket. A Stravát
világszerte 27 millióan használják. A Global Heat Mapet
2017 novemberében tették közzé, de csak a napokban figyeltek fel rá azt követően, hogy egy 20 éves ausztrál hallgató
firtatni kezdte az összefüggést a GHM-en inaktívként jelölt
területeken elszórtan megjelenő tevékenységek és a külföldön
állomásozó amerikai katonák között.
A térkép erőteljes tevékenységet mutat az Egyesült Államokban és Európában, de a háborús övezetekben és a sivatagban szinte teljes az aktivitás hiánya – néhány pontot

kivéve. Ezek a koordináták ismert és kevésbé ismert amerikai
katonai létesítményeket rejthetnek, ahol a hadsereg és a személyzet tagjai használhatják a fitneszapplikációkat mozgásuk
figyelemmel követésére.
Újságírók és biztonsági szakértők jelentős aktivitásra bukkantak az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA)
egyik feltételezett szomáliai bázisához közel, vagy egy Jemenben telepített rakétarendszer környékén.
De nemcsak az amerikai katonák, hanem az európai országok hadseregeinek, valamint a nemzetközi segélyszervezeteknek és az ENSZ-nek a tagjai is óvatlanok az adatátvitel
engedélyezése terén – mutatott rá Tobias Schneider német
biztonsági elemző.
„Szíriában a szövetségesek támaszpontjai valóságos
világítótornyok az éjszakában” – emelte ki Schneider.
„Rajtuk kívül az ismert orosz hadállások rajzolódnak még
ki, de az iráni bázisoknak híre-hamva sincs” – tette
hozzá.
A térkép valóságos kincsesbányát jelenthet a lecsapni készülő szélsőségeseknek – hívta fel a figyelmet a Washington
Post. (MTI)

Ország – világ

3

Összevonhatják
a jövedelemnyilatkozatokat

„Az első kormányülésen elhalasztjuk a 600-as nyilatkozat benyújtásának határidejét március elsejére, de
az is lehet, hogy be sem kell majd nyújtani a jelenlegi
formában, mert összevonjuk a 200-as nyilatkozattal”
– mondta Eugen Teodorovici kijelölt pénzügyminiszter. Ionuţ Mişa volt pénzügyminiszter a 600-as nyilatkozat kapcsán tartott parlamenti meghallgatáson azt
nyilatkozta, hogy azok a személyek, akik az említett
űrlapon feltüntetett, becsült jövedelemnél kevesebbet
valósítottak meg, visszakapják a pénzüket. Ugyanakkor bekerülne a szabályozásba az is, hogy ha valakinek év közben megszűnik az a tevékenysége,
amelyből a fizetésen kívüli jövedelme származott, és
erről értesíti az adóhivatalt, ezt követően, a hátralévő
határidők alkalmával nem kell fizetnie (az összeget
négy részletben kell befizetni) – tette hozzá a tárcavezető.

Van pénz a bérekre

Az oktatási minisztérium költségvetésében elegendő
pénz van a tanügyben dolgozók bérének kifizetésére,
biztosított mindenkit hétfőn Liviu Pop tanügyminiszter. A szaktárca vezetője Facebook-bejegyzésében
azt írta, hogy a januári és márciusi béremelésekre, a
kamatok kifizetésére, sőt az üdülési jegyek kiutalására is van fedezet. Pop szerint nem merült fel, hogy
embereket bocsássanak el az oktatási rendszerből.

Beiratkozás az érettségire

Február másodikáig lehet beiratkozni a 2018-as érettségi első vizsgaidőszakára – derül ki az oktatási minisztérium ütemtervéből. Az idei érettségi első
szessziója 2018. február 12-én kezdődik a román
nyelvi kompetenciákat felmérő szóbeli vizsgával (A
jelzésű vizsga). A miniszteri rendelettel elfogadott
ütemterv szerint a vizsga február 13-án folytatódik,
ezután következnek majd az anyanyelvi ismereteket
ellenőrző szóbelik február 14-15-én. Az első írásbeli
a román nyelv és irodalom lesz június 25-én, hétfőn
(Ea jelzésű vizsga). Anyanyelvből (Eb vizsga) kedden, június 26-án vizsgáznak a fiatalok, az osztály
profiljának megfelelő kötelező tantárgyból pedig szerdán, június 27-én lesz az írásbeli (Ec jelzésű vizsga).
Az utolsó írásbeli a profilnak megfelelő választott tantárgyból lesz (Ed vizsga) csütörtökön, június 28-án.
Az előzetes eredményeket július 4-én 12 óráig függesztik ki, óvásokat aznap 16 óráig lehet benyújtani.

Gyilkossággal vádolt dédmama

Emberölés miatt indult büntetőjogi kivizsgálás a 81
éves köpeci Bandi Varvara ellen, akit azzal gyanúsít
az ügyészség, hogy élve elásta újszülött dédunokáját
– közölte a Kovászna megyei ügyészség. Az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott közlemény szerint a
rendőrség 2018. január 25-én egy szóbeli bejelentés
nyomán kezdett el nyomozni. Mint kiderült, az idős
asszony 26 éves unokája, Erdély Mikes Judit Renáta
otthonában adott életet egy fiúgyermeknek január 21én. A szülésnél a nagyanya, Bandi Varvara segédkezett, aki az újszülöttet elásta a kertben. Az idézett
forrás szerint mindkét nőt pszichés betegségekkel diagnosztizálták, jelenleg pszichiátriai vizsgálattal próbálják megállapítani, hogy a gyanúsított ítélőképessége
birtokában volt-e, amikor tettét elkövette.

Stressz

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy szavazzák ki Dăncilăt és csapatát a kormányból.
Órákon át futottak a szalagcímek egy bizonyos sürgősen
összehívott gyűlésről, amelyre állítólag a liberálisok, az
RMDSZ és a többi kisebbségek voltak hivatalosak, de
konkrétumról senki sem tudott. Ha tudott volna, azonnal
harsányan világgá kiabálta volna az „exkluzív” hírt.
A legnagyobb izgalmakat és stresszt azonban a liberálisok elnökének kellett átélnie, mert szinte úgy járt,
mint a pulyka a Szebb a páva, mint a pulyka című gyermekversben. Hiába kiabált „tarkát-barkát”, illegettebillegette magát a kamerák előtt, senki sem vette
komolyan. Szerinte az új kormányprogramot – utalva
arra, hogy az RMDSZ elnöke szerint olyan, mintha két
sör között született volna a mezőgazdasági minisztériumban – nem két sör, hanem 200 liter whisky közben,
az ötödik és hatodik deci között írták, és azt állította,
hogy ez a valóságtól elrugaszkodott „hazugságok gyűjteménye”, majd idejekorán bejelentette, hogy ő maga
és pártja nyilvánosan a kormány ellen fog szavazni. És
természetesen a „kisebbik testvér”, az USR is ezt teszi
majd.
Kell több bizonyíték arra, hogy mire képes a stressz?
Hiszen az álmodozás nem állt meg itt, az elnök új választásokat követelt, és kijelentette, hajlandó felvállalni
a kormányzás terhét…
Hiába, nehezen viselhető a stressz.
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141 millió lejes finanszírozási szerződést írtak alá

Korszerűsítik a Nyárádtő–Dicsőszentmárton utat

A Maros Megyei Tanácsnál
tegnap írták alá a Nyárádtő–
Dicsőszentmárton megyei út
korszerűsítésére vonatkozó
projekt finanszírozási szerződését, amelyet Péter Ferenc
tanácselnök, valamint Simion
Creţu, a Központi Regionális
Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója szignált.

Mezey Sarolta

Azok érzékelik igazán, miért is
olyan fontos a beruházás, akik nap
mint nap a 151B és 142-es jelzésű,
Nyárádtő–Mikefalva–Dicsőszentmártoni közötti 24 kilométeres
úton közlekednek. A gödrös, hepehupás út a csergedi földcsuszamlásos szakasszal igencsak megérett a
korszerűsítésre.
A projektet a megyei tanács
nyújtotta be, és 140,8 millió lejes,
azaz 31 millió eurós finanszírozást
nyert el. A megyei úthálózat korszerűsítési stratégiájában ezt az
útszakaszt prioritásként kezelik,
tekintettel arra, hogy a legjelentősebb megyei útról van szó.
Ezért is került fel a 2014–2022
közötti időszakra szóló regionális
operatív program prioritási listájára.
– Ezzel nem oldódik meg a megyei úthálózat kérdése, nagyon sok
még a tennivaló, de a közeljövőben

újabb utak korszerűsítése következik, többek között a Szentágota–
Segesvár közötti 106-os úté. E
projektet a Szeben Megyei Tanácscsal közösen kivitelezzük, a 118
millió lejes finanszírozási projektet
előkészítettük, az európai uniós finanszírozást csütörtökön írjuk alá
– fogalmazott Péter Ferenc.
Simion Creţu vezérigazgató térképen ismertette a központi régió
úthálózati infrastruktúráját, ami
mindenki előtt ismert, viszont azt
senki sem tudja megmondani, hogy
mikorra készül el az észak-erdélyi
autópálya, amit már évek óta be
kellett volna fejezni.

Fotó: Nagy Tibor

– Maros megye városait országutak szelik át, ez alól Dicsőszentmárton kivétel. Szükségesnek
tartottuk, hogy a Dicsőszentmárton–
Nyárádtő közötti utat korszerűsítsük, hiszen ezáltal Dicsőszentmártonnak jobb összeköttetése lesz az
autópályával. A munkálatok kivitelezése négy évre szól, azaz 2022.
december 31-ig el kell készülni
vele – fogalmazott Creţu.
A közel 141 millió lejes projekt
magába foglalja a 24 km-es útszakasz
teljes körű felújítását, a földcsuszamlás veszélyeztette területek megerősítését, 29 buszmegálló korszerűsítését
és 2,4 km bicikliút építését.

Megváltozott a sporthorgászszabályzat

A szabályzat szerint a sporthorgász,
tiszteletben tartva a környezetvédelmi szabályokat és a halállomány
regenerálására vonatkozó előírásokat, hobbitevékenységet végez.
Ezért a sporthorgászok kizárólag az
Országos Halászati és Halgazdasági
Ügynökség (ANPA) és a Sporthorgászok és Vadászok Egyesülete
(AJVPS) által névreszólóan kibocsátott és láttamozott, át nem adható engedéllyel és tagsági
könyvvel, napirenden törlesztett díj
ellenében horgászhatnak. A tagság
elnyerésével az illető a szabályzatot
is elfogadja, amelynek alapján bármikor ellenőrizhetik és felelősségre
vonhatják, amennyiben nem tartja
be az előírásokat. Aki nem szeretne
tag lenni, annak lehetősége van napi
és/vagy heti jegyet váltani. Nemsokára lehetővé teszik, hogy online is
kiválthatóvá váljék, az összeget
pedig banki átutalással lehet majd
kifizetni, ugyanis ezentúl a vízparton nem váltható, fizethető ki az engedély díja, ezért egyelőre csak az
erre kijelölt horgászüzletekben
Vajda György
vagy az egyesület székhelyén vehető át.
A szabálynak megfelelően Maros
Mint köztudott, Romániában hivatalosan kizárólag horgászenge- megyében az ügynökség által engedéllyel lehet sporthorgászatot űzni. délyezett vizeken: a Maroson –
2018. január elsejétől jelentősen megváltozott a Maros
megyei Sporthorgászok és
Vadászok Egyesülete (AJVPS
Mures) által elfogadott szabályzat. Fontos változás az is,
hogy az említett dátumtól a
Maros megyei Sporthorgászok és Vadászok Egyesülete
(AJVPS Mures) megszüntette
a kölcsönös kapcsolatát az
összes hasonló tevékenységű
egyesülettel. Így, aki a Maros
megye területén levő álló- és
folyóvizekben szeretne törvényesen horgászni, kizárólag
az AJVPS Maros által kibocsátott engedéllyel kell rendelkezzen. Az alábbiakban – a
teljesség igénye nélkül – néhány előírásra hívjuk fel a figyelmet. A sporthorgászok
egyesületétől tájékoztattak,
hogy az engedélyek kiváltásakor minden tagnak kézbesítik
a szabályzat román nyelvű
változatát.

Szászrégen és a megyehatár –, a
Kisküküllőn – Erdőszentgyörgy és
a megyehatár közötti szakaszokon,
valamint a bözödi tavon lehet horgászni napközben (napkeltétől napnyugtáig). Az éjszakai horgászhelyet messziről láthatóan kötelezően ki kell világítani bármilyen
fehér vagy sárga színű fényforrással. A síkvizekben egy horgásznál
legtöbb négy horgászpálca és/vagy
négy horgászbot lehet egy-egy horoggal úszószereléssel. Állóhorgászat esetén, pergető horgászatkor,
etetőkosaras szereléknél két horoggal, műlegyes pecázáskor maximum két műlegyet lehet használni
buldo típusú szereléssel is. Egy horgász naponta legtöbb 5 kg vagy egy
darab öt kilogrammosnál nagyobb
halat foghat ki, vihet el. Tilos felügyelet nélkül hagyni vagy más
horgászokra bízni a horgászfelszerelést. Egy horgászhely nem haladhatja meg a 15 méter hosszúságot.
Amennyiben a csónakból vagy vízből történik a horgászat, a horgászoknak ellenőrzéskor kötelezően a
partra kell evezniük, jönniük. Minden esetben ellenőrzéskor fel kell
mutatni az engedélyt. Az ellenőröknek joguk van megtekinteni minden
helyszínen levő csomagot.

Fotó: Vajda György

Harmadik „Dragnea-kormány”

Az RMDSZ bizalmat szavazott

282 támogató, 136 ellenző
szavazattal és egy tartózkodással parlamenti felhatalmazást kapott a PSD–ALDE
kormánykoalíció.

– Ma nincs tervezés, nincsenek
nagy projektek, és jövőképe sincs
Romániának. Csak idővesztegetés,
az ország fejlődése szempontjából
pedig mellékes minden olyan vita,
amely a hatalom megszerzéséért folyik a kormánykoalíció és az ellenzék között – hangsúlyozta Kelemen
Hunor szövetségi elnök a Dăncilăkabinet beiktatásának vitáján.
Hétfő reggel Ludovic Orban, a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke arról próbálta meggyőzni Kelemen Hunort, hogy a magyar
érdekképviselet utasítsa el Liviu
Dragnea újabb „bábkormányának”
beiktatását. Az RDMSZ elnöke erről
azt mondta: ha egy ilyen horderejű
ügyben az PNL igazán meggyőző
akart volna lenni, akkor nem néhány
órával a beiktatás előtt, hanem hetekkel, hónapokkal korábban kellett
volna elkezdeni a munkát.
Az RMDSZ politikusai mindazonáltal apró iróniákkal próbáltak némiképp elhatárolódni a kormánykoalíciótól. Kelemen Hunor az ifjúsági szervezetek kötetlen hangulatú
születésnapi rendezvényén a hét
végén
Marosvásárhelyen
azt
mondta: egyesek szerint a PSD–
ALDE új kormányprogramja olyan,
mintha a mezőgazdasági tárcánál

A szabályzat a környezetvédelmi
előírásokra is vonatkozik. Ezek szerint tisztán kell hagyni, tartani a
horgászterületet (nemcsak a part-,
hanem a vízszakaszt is), továbbá
tilos a jármű- és szőnyegmosás.
Arra is felkérik a horgászokat,
hogy a környezetszennyezést vagy
az elkövetőket jelentsék a hatóságoknak.
Hegyi vizeken való horgászatkor
csak egy horgászbotot lehet használni, az erre kijelölt patakokon, a
Ratosnyán, Galonyán, Bisztrán és a
Maros Szászrégen fölötti szakaszán. Ez esetben is egy horgász
legtöbb öt pisztrángot foghat ki
naponta, kizárólag műcsalival.
Tilos akasztani vagy más törvénytelen módszert használni. Az elejtett
pisztrángok
hossza
legkevesebb 20–25 cm kell legyen, az ennél kisebb egyedeket
azonnal vissza kell dobni a vízbe.
A hegyvidéki szakaszokon csak
nappal lehet horgászni. Ha csak a
kifogásos és szabadon eresztéses
módszerre váltottak ki engedélyt,
a halakat azonnal vissza kell engedni a vízbe, a véletlenül megsérülteket sem szabad megtartani.
Szigorúan figyelembe kell venni a
következő sebes vizű patakokon
(többek között a Bisztra, Galonya,
Ratosnya, Juhod, Felső-Nyárád,
Maros felső szakasza – a dédai vasúti híd és az andrástelepi lengőhíd
közötti szakasz – Görgényüvegcsűr, Orsova, Idecs és Sebes) megszabott horgászási időszakokat,
napszakokat. Az erre vonatkozó beosztás szerves része a szabályzatnak.
A kihágásokért bírság, súlyosabb
esetekben, mint az orvhalászat,
büntetőjogi eljárás kezdeményezhető. Szabálysértés esetén a Maros
megyei egyesület három hónapra,
fél vagy egy évre felfüggesztheti a
tagságot, vagy visszavonhatja a
könyvet. Nem megengedett módszerek használatáért legkevesebb
egy évre eltilthatják a tagokat a
horgászástól. Újdonság, hogy a
tagkönyvek láttamozásakor le kell
adni a halfogások jegyzékét, a fogási naplót (fişă de captură), ezért
a horgásznak ismernie kell a halfajok kifogásával kapcsolatos előírásokat, aminek alapján kitölti a

„két sör között” fércelték volna
össze. Cseke Attila szenátusi frakcióvezető a francia közszolgálati rádió
román adásában szükségesnek tartotta leszögezni, hogy az RMDSZ
nem a koalíció „tartozéka”.
Kelemen Hunor a kabinet beiktatásának vitáján elmondta: az
RMDSZ képviselői és szenátorai
adnak még egy esélyt a kormánykoalíciónak – nemcsak azért, mert a
PSD–ALDE nyerte a parlamenti
választásokat, és az ő felelőssége a
kormányzás, hanem azért is, mert a
nehéz időkben is eltökélt szándéka
volt őszinte párbeszédet folytatni a
szövetséggel. „A PSD vezetőjének
volt bátorsága elhatárolódni annak
a kollégájának a kijelentésétől, aki
bevezette volna a halálbüntetést, és
fellógatta volna azokat, akik nem
értenek vele egyet. A többi párt vezetőjének részéről a mai napig mély
a csend” – nyomatékosított Kelemen Hunor.
Az RMDSZ elnöke beszédében
rámutatott: a szövetség parlamenti
képviselői és szenátorai elkötelezett
demokraták, elfogadják és tiszteletben tartják azoknak az állampolgároknak a szavazatait, akik a
legutóbbi választáson részt vettek,
és kifejtették véleményüket. Elmondta: bár sok mindennel nem érthetnek egyet, és sokszor kritikákat
is megfogalmaznak, ezt sosem a választási eredmények és a társadalom
akarata ellenében teszik.

formanyomtatványt. A környezetvédelmi, erdőgazdálkodási és mezőgazdasági minisztériumok közös
rendelete szerint Romániában a halállomány védelméért minden év november elsejétől március 15-ig
horgásztilalom van, az érintett övezetek megtalálhatók a szabályzatban.
A megyei horgászegyesület vezetősége felhívja a figyelmet arra,
hogy a 2017. október 21-i közgyűlésen elfogadott szabályzat figyelembe veszi a horgászatra és
a halgazdálkodásra vonatkozó
23/2008-as sürgősségi kormányrendeletet, valamint a 317/2009-es törvényt és a Duna-delta Bioszféra
kivételével állami területen megengedett sporthorgászatot szabályozó
60/2017-es kormányrendeletet.
Ezért ajánlják azoknak, akik
először lépnek be az egyesületbe,
vagy egyéni, időszakos engedélyeket váltanak, hogy előzetesen
tanulmányozzák az említett jogszabályokat, ugyanakkor amennyiben a Duna-deltában horgásznának, akkor az itt érvényes
előírásokat is vegyék figyelembe.
A kihágásokat az egyesület által
kijelölt vadőrök és horgászati felügyelők, a törvény által kijelölt hatóságok képviselői, az országos
ügynökség ellenőrei, a román
rendőrség felügyelői (nem a helyi
rendőrök), a csendőrök állapíthatják meg. Az ellenőrzéseket az említett hatóságok és az egyesület
között kötött együttműködési szerződés alapján meghatározott program szerint végzik.
A sporthorgászok a következő intézményeknek jelezhetik a szabálysértést, orvhalászatot és/vagy a
környezetszennyezést: az egyesület
vezetősége
(0265-267-621),
az egyesület ellenőrző testülete
(0757-223-734), a rendőrség és a
csendőrség (0265-254-444), a környezetvédelmi ügynökség (0265324-984), a környezetvédelmi őrség
(0265-315-007),
a
Román
Vizek Önálló Ügyvitelű Hatóság diszpécserszolgálata (0265261-303, 0737-166-735), az Országos Halászati és Halgazdasági
Ügynökség (0747-287-466), valamint a 112-es sürgősségi hívószámon.
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Budapesten vendégszerepel a Yorick Stúdió

Budapesten vendégszerepel a Yorick Stúdió. A marosvásárhelyi zsebszínház egyik,
hatalmas sikert aratott produkcióját a Maladype Színház hívta meg a magyar fővárosba, ahol a vendéglátó társulat
Crossroads/Keresztutak című programsorozatának keretén belül január 30-án, ma 19
órakor rendhagyó „román–magyar mérkőzésre” kerül sor. A Ferencvárosi Művelődési
Központ színháztermében (1096 Budapest,
Haller u. 26.) a Yorick Stúdió társulatának
vendégjátékára, Székely Csaba MaRó című
darabjának budapesti bemutatójára kerül sor,
az előadás után pedig – ahogyan azt a Maladype programsorozatának visszatérő nézői
már megszokhatták – az alkotók közönségtalálkozót tartanak.
Amint azt a budapesti társulat közleményében olvashatjuk, a Maladype Színház
2011-ben indította útjára Crossroads/Keresztutak elnevezésű programját. A projekt célja
bemutatni olyan művészeti irányzatokat,
színházakat és műhelyeket, amelyek a kulturális innovációt, a nyelvi sokszínűséget és a
közönséggel történő kapcsolatépítést erősítik
a különböző országok között. Az európai független színházakat összefogó együttműködési
hálózat lényege a kulturális sokszínűségek és
a kultúrák közötti párbeszédek találkozópontjának kiépítése. A Maladype Színház számára
nemzetközi kapcsolatain keresztül egyre több

lehetőség nyílik a különböző színházi tradíciókon alapuló intézmények megismerésére.
A Maladype fontosnak tartja, hogy megismertesse közönségét az új színházi generációk kivételes képviselőivel. Olyan országok
színházait látják vendégül, melyek programjaikkal és esztétikai minőségükkel is könnyen integrálódnak a
játszóhelyeinek
Maladype
adottságaihoz és technikai felszereltségéhez. Az elmúlt évek
alatt a Maladype vendégül látta
többek között Bartis Attila Rendezés című darabját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulatának
előadásában és Matei Vişniec A
kommunizmus története elmebetegeknek című abszurdját a
Trap Door Theatre (AEÁ) művészeinek tolmácsolásában. A
nézők láthatták továbbá a bethlehemi Touchstone Theatre
(AEÁ) Bhudoo című különleges, felnőtteknek szóló meséjét;
a szabadkai Kosztolányi Dezső
Színház és az Urbán András
Társulat (Szerbia) Urbi et Orbi;
a varsói Teatr Baza (Lengyelország) Anya, a Fara in Sabinában
(Olaszország) működő Teatro

Potlach Hurrikánok/Uragani; valamint a ljubljanai Mini Teater
(Szlovénia) Ma and Al és a bukaresti Teatrul Act (RO) Amália sóhaja című előadásait.
„A történetek Erdélyben játszódnak, és a román–magyar viszony furcsaságait, jellegzetességeit, a kölcsönös előítéleteket,
szokásokat és megszokásokat,
gőgöt, komplexusokat, fájdalmakat egyrészt kipellengérezik, másrészt brutális őszinteséggel viszik
színpadra magyar és román színészek előadásában. Itt semmi sem
tabu, a nem túl polkorrekt mondatok egymás után dörögnek a
színpadról, a közönség felszisszenései és végeláthatatlan röhögőgörcsbe fulladása közepette” –
írta e sorok szerzője kritikájában
a Yorick Stúdió szóban forgó előadásáról, amelynek szereplői
Raisa Ané, Benedek Botond Farkas, Ciugulitu Csaba, Fodor Piroska, Badics Petra, Ştefan Mura
és Nagy István. A produkció látványtervezője Adrian Ganea, rendezője Andi Gherghe, a mű
szerzője Székely Csaba.
A Yorick Stúdió célkitűzése, hogy egy újfajta színt adjon a magyar kulturális életnek
Marosvásárhelyen, de ennek határain kívül
is, egy újszerű, merészebb színházi gondolkodás által. Meggyőződésük, hogy a közön-

Karitatív éjszaka a Bunkerben

ADML-parti a beteg gyerekekért

Egy évvel ezelőtt öt marosvásárhelyi fiatal ugyanazt álmodta, és álmukból valóság
lett. Négyük keresztnevének
kezdőbetűiből létrehozták az
ADML buliszervező csapatot,
amely főleg középiskolásoknak nyújt szórakozási lehetőséget. Egyéves születésnapját
első jótékonysági rendezvényével ünnepli a csapat, a
Jazz & Blues Club Bunker
nevű helyiségében február 2án, szombaton este zajló buli
teljes bevételét az Együtt a
rákos gyerekekért egyesületnek adományozzák. A karitatív akció apropóján az ADML
egyik tagjával, Kiss Leventével
beszélgettünk.

– Hogyan született az ADML?
– Péntek este volt, és azon tűnődtünk, hova menjünk szórakozni, az
egyetemistáknak, illetve felnőtt korosztálynak szóló partikon ugyanis
nincs helyük a középiskolásoknak.
Ekkor fogalmazódott meg bennünk
a buliszervezés gondolata. Az első,
általunk szervezett buliban kizárólag bolyais diákok vettek részt. A
szervezés az online felületeken zajlott, és idővel egyre nagyobb tömegeket
sikerült
megszólítani.
Mostanáig tíz bulit szerveztünk a

Jazz Clubban, illetve egy kültéri beerpong, azaz sörpingpong-bajnokságunk is volt. Ezeken a
rendezvényeken átlagban 430-an
vettek részt, az eddigi rekordlétszám 700 fő volt. Több százan követnek a Facebook-, illetve az
Instagramm-oldalunkon. A dj-nk,
Fischer Ottó programozó, ő készítette a weboldalunkat, amelynek
szintén nagy a látogatottsága.
– Dj. Fischer később csatlakozott
a csapathoz. Kik alkotják az ADML
magját?
– Radu Ádám, Dávid Szilárd,
Moldován István és jómagam.
Mindannyian bolyais diákok vagyunk, illetve az öttagú csapatból
ketten már befejezték a középiskolát, szintén a Bolyai líceumban.
– Milyen zenei stílus jellemzi az
ADML-es bulikat?
– Ez változatos, igyekszünk odafigyelni a zenei sokszínűségre. Az
általunk szervezett bulik egyik jellegzetessége a sörpingpong, amelyet mi hoztunk be a Jazz Clubba.
Utánanéztünk a játék hagyományainak, eredeti szabályainak, így az
általunk szervezett bajnokságok
nem csak az ivásról és labdaadogatásról szólnak.
– Mivel készültök a jótékonysági
partira?

– Este 9 órától éjfélig Döme biztosítja a zenét, ekkor főként régebbi
stílusú dallamok csendülnek fel, azután pedig DJ Dobix veszi át a lemezlovas szerepét, hajnali 4-ig az
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ség nyitott az újra, a másra. Ezért olyan kistermi vagy nemkonvencionális színházi
térben hoznak létre előadásokat, melyekben a műhelyként is működő társulat tág
teret szán a kísérletezésnek; célja a kortárs
drámairodalom népszerűsítése, színpadra
állítása és a klasszikus szövegek új, korszerű színházi nyelvezeten való megszólaltatása.
Székely Csaba erdélyi magyar író, drámaíró. Marosvásárhelyen született; a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán, majd a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem drámaíró szakán szerzett diplomát.
A Hét című kulturális hetilap (majd kéthetilap) szerkesztőjeként dolgozott annak megszűnéséig, azután az Erdély FM rádió
munkatársa, majd a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem óraadó oktatója volt. 2013-tól
szabadfoglalkozású író. Kortárs írókat parodizáló kötete Írók a ketrecben címmel 2004ben jelent meg. Novellákat publikált többek
közt a Látó, az Alföld és a Jelenkor című irodalmi folyóiratok hasábjain. 2009-től a drámai műfajok felé fordult. Első rádiójátéka, az
angol nyelven írt Do You Like Banana, Comrades? a BBC díját nyerte el; 2013-ban – többek között – az Erdélyi Magyar Kortárs
Kultúráért Díj mellett A Brit Írószövetség
(Society of Authors) Imison-díját is elnyerte,
azóta drámai műveiért (Bányavirág, Bányavakság, Vitéz Mihály) több irodalmi és színházi díjat is kapott.
Az előadásra jegyet foglalni a maladype@maladype.hu e-mail-címen lehetséges. (Knb.)

elektronikus hangzásé lesz a főszerep.
– Mi ihlette a jótékonysági rendezvény gondolatát?
– A kezdetektől szerettünk
volna karitatív akciókat is szervezni, de most jutottunk el odáig,
hogy ezt anyagilag megengedhetjük magunknak.

Az Együtt a rákos gyerekekért
egyesületet képviselő Farczádi
Róbertet jól ismerjük, tudjuk,
mennyire tevékeny az egyesület,
egyebek mellett sporttevékenységeket, táborokat is szerveznek a
súlyos betegségből gyógyult
gyermekek számára. Így biztosak
lehetünk abban, hogy jó helyre
kerül a buli bevétele. (nszi)
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Bizonytalan a gyárak létesítése

Új év, új remények, új kihívások

Szerkeszti: Mózes Edith

A tervezések éve

Az esztendők közötti választó
mindig alkalom a mérlegkészítésre, tervezésre. Számba
vesszük saját életünket, a
község helyzetét, kudarcainkat, eredményeinket, hogy
változott-e, fejlődött-e községünk, jó irányba halad-e az
ország? Nem igazán látok jó
lépéseket, jó irányt a jelenlegi
kormánytól – kezdte beszélgetésünket Vass Imre, Makfalva
község polgármestere, akivel
január 24-én beszélgettünk a
kongó polgármesteri hivatalban, mert az egyesülés ünnepére
a
közhivatalokban
szünetelt a munka.

A község első emberét a tavalyi
évről, megvalósításokról, kudarcokról, a tervezett beruházásokról
kérdeztük.
Mint mondta, az elmúlt időszak
a tervezések éve volt, sok tervet készítettek, a meglévőket leadták, készültek a pályázati kiírásokra.
– Megpróbálok a választásoktól
eltelt időszakról, az elmúlt másfél
esztendőről mérleget készíteni: mit
sikerült megvalósítani, illetve milyen munkálatok, beruházások előtt
állunk községünkben:
Azzal kezdem, hogy sikerült befejeznünk a közvilágítás kiterjesztését, minden oszlopra LED-es
lámpák kerültek a község egész területén. Jobb lett a világítás, kisebb
a fogyasztás, és kevesebbet fizetünk. Az emberek is meg vannak
elégedve. Emellett sikerült befejeznünk a roma központunkat is.
Benyújtott pályázataink között
volt egy új napközi építése, ahol a
gyermekek délután 4-5 óráig is
maradhatnak, ebédet is kapnak. Ez
egy megnyert uniós pályázat, a kivitelezővel a múlt hétfőn írtuk alá
a szerződést. Már csak az építkezési engedélyre van szükség, és
számításaink szerint márciusban
hozzáfoghatunk a munkálatokhoz.
A munkálatok futamideje két év, de
természetesen hamarabb is befejezhetik. A pályázat értéke közel 500
ezer euró (2.609.066 lej).
Másik megnyert pályázatunk a
makfalvi kultúrotthon felújítása.
Ezt azért tartottuk szükségesnek,
mert a tetőzete nagyon gyenge, és
ha tovább romlik, hamarosan be
kellene zárjuk. Ennek a pályázatnak az értéke 3.527 ezer lej. Teljes
tetőcserét, a terem, az öltözők teljes
felújítását tervezzük, illetve egy új
hőközpontot.

A roma központ

Fotó: Nagy Tibor

Elkészült a roma központ

Elkészült végre a roma központ, annak ellenére, hogy menet közben kellett az önkormányzatnak tervet változtatnia. A központot hátrányos helyzetű gyermekek számára készítették. Van benne egy
tanulóterem, ahol a gyermekek elkészíthetik a házi feladataikat, tanulhatnak. A központban meleg ebédet is kapnak.
Tisztálkodásra is szoktatják őket: vannak mosdók, fürdők, mosoda,
ahol kimossák, megszárítják a ruhájukat. Több csoport számára készült, több mint 260 személyről van szó, ebből 160 gyerek és fiatal.
Vass Imre elmondta, hogy 200.000 eurós beruházásról van szó, a dán
kormány támogatásával jött létre, az önrészt a román kormány állta.
Ottjártunkkor sajnos zárva volt a központ (január 24. alkalmából),
így csak kívülről tudtuk lefényképezni a felújított épületet.

Másik pályázatunk az utcák aszfaltozása Hármasfaluban, illetve
Makfalván. Hat-hat utcáról van
szó, a beruházás értéke 5.376.000
lej. Ezzel a két településnek majdnem az összes utcája aszfaltszőnyeget kapna. A szerződést a
tegnap írtam alá az AFIR-rál. Az
előtanulmány készen van, a tervet
kell kidolgoznunk, utána meghirdetjük a kivitelezését. Mostantól a
futamideje három év.
Egyetlen PNDL-s, azaz kormányprogramos pályázatunk van a
hármasfalui iskola felújítására:
ebben a tetőzet cseréje, szigetelés,
ajtó-ablak csere, a bútorzat kicserélése, plusz egy gázas központi
fűtés létrehozása van benne. Ebben
az iskolában egy évvel ezelőtt
kezdtük el a fás központi fűtés működtetését, épp a tegnap indítottuk
el. De mivel adódott ez a lehetőség,
beterveztünk egy gázfűtéses központi fűtést is, így, bármi történik,
a gázfűtés automatikusan beindul.
Az egyik kiegészíti a másikat.
Ezenkívül pályázatot nyújtottunk be a csatornarendszer bővítésére. Ez a pályázat ugyan nem
volt nyerő, de megfellebbeztük.
Most várjuk az eredményhirde-

tést. Reméljük, elfogadják, ha
nem bepereljük a közigazgatási
bíróságon.
Egyetlen leaderes pályázatunk
van járdásításra 61 ezer euró értékben. Erre a község egész területén
szükség lenne ugyan, de legsürgősebb Hármasfaluban, mivel olyan
utcarészek vannak, ahol a gyermekek az út szélén kell járjanak,
ami ebben a forgalomban nagyon
veszélyes. Előbb úgy terveztük,
hogy a beruházás fele Makfalvára
megy, a másik fele Hármasfaluba,
de végül Hármasfalu mellett döntöttünk. Itt közel egy kilométer új
járdát létesíthetünk. A kistérségben
jóváhagyták, reméljük, Gyulafehérvár is rábólint.
Mindent egybevetve, az elmúlt
másfél évet sikeresnek mondhatjuk,
sok megnyert pályázatunk volt.
Sajnos, ettől arrafele nem sok
jót látok, még a nagyobb önkormányzatok is panaszkodnak. A tavalyihoz képest mi is 300 ezer
lejjel kevesebbet kaptunk a költségvetésünkbe. Senki sem tudja
miért, a leosztások nem átláthatóak. A kormányzati instabilitás
visszatükröződik az önkormányzatoknál is.

Több hír is jelent
meg arról, hogy
Makfalván kábelgyár indul. Így
van? – kérdeztük
Vass Imrét.

– Két gyárról van
szó: az egyik egy
kábelgyár.
Egy német cég, a
Dieter Eifler Kft.
nyitná meg, amelynek Nagybányán
már van egy fiókvállalata, és a cég
többségi tulajdonosa, Dieter Eifler
azt mondta, hogy
Makfalván is építenének egy részleget,
ami 200 embernek
biztosítana munkahelyet. Ígérete szerint
januárban
nekifognak,
de
egyelőre
sehol
semmi. Senki nem
tud semmit, az itteni
igazgatók sem, várják, hogy átutalják a pénzt, akkor
hozzáfognak a munkának. Akkor
válik a dolog biztossá.
– A másik?
– Voltunk kint Magyarországon,
Jászladányban, ott a T-Plasztik, műanyag és gumi alkatrészeket
fröccsöntő üzem képviselőivel tárgyaltunk az esetleges makfalvi beruházásról. Ha megvalósulna,
mintegy 100 újabb munkahelyet jelentene a térség számára. Van egy
részleg, amely szivacsokat gyárt,
van, amelyik fröccsöntött műanya-

got, és van egy gumirészlegük is.
Felvetődött, hogy a gumigyárat
esetleg kiköltöztetnék. Azonban ez
sem biztos. Adatokat kértek, és
azok függvényében döntik el, hogy
idejönnek-e vagy sem. Van már egy
részlegük Nagykárolyban, a távolság azonban 300 kilométer. Ha közelebb lennénk, akkor nagyobbak
lennének az esélyeink.
Felvételünkön a községvezető
egy ott gyártott munkavédelmi sisakot mutat, amely, mint mondta,
könnyű, szellős és biztonságos.

Buldoexkavátort
vásárolnak
Az egyik tervünk az lenne ebben az évben, hogy vásároljunk még egy

munkagépet a meglévők mellé: van már egy traktorunk, kisbuszunk. Most
egy buldoexkavátort szeretnénk, amellyel javíthatnánk a mellékutcákat,
a mezőgazdasági utakat, de sok minden egyébre is tudnánk használni:
kútásásra, kotrásra. Főleg akkor lesz hasznos, ha a csatornahálózatot mi
kell megoldjuk. Akkor igazán nagyon sokat segítene. Nem kellene ezekre
külön fizetni. Erre meg is van a pénzünk.
Mondom ezt, mert most még nem állunk rosszul, azonban ha az idén
is kevesebbet kapunk, s jövőre sem javul a helyzet, akkor jönnek majd a
gondok. De reméljük, hogy megoldódik. Az idén tehát egyetlen munkagépet szeretnénk vásárolni és a pályázatokat befejezni. Ezenkívül nagyon
fontosnak tartanám, hogy munkahelyek jöjjenek létre – mondta a polgármester.

Aláírták a szerződést az új
napközi és óvoda építésére

Megnyert uniós pályázat az új napközi otthoné és óvodáé, amelyre már
a kivitelezővel is aláírták a szerződést.
A jelenlegi óvoda nagyon régi, az 1800-as évek elején épült, Erdély
egyik első óvodája volt. Az új épületet a jelenlegi óvoda mögötti udvarban
tervezik felépíteni, a régit lebontják, és annak a helyén lesz majd az új
udvar és a játszótér.
A régi épületben jelenleg három csoport működik, több mint hatvan
gyerek van beíratva.
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Mit hozhat a 2018-as múzeumi év?

(Folytatás az 1. oldalról)
odavonzani. Kolozsváron, bár nagyobb város, és többen is keresik
fel, jóval kevesebben járnak a múzeumokba. Tavaly nálunk a létszámot növelte a kiállított Zichygyűjtemény, amelyet 26.000-en
láttak.
– Lesz-e az idén kiemelkedőbb kiállítás?
– A megyei költségvetés elfogadásáig nem tudok semmi jót mondani,
hiszen
a
művészeti
politikánkat jelentősen befolyásolja
az, hogy mennyi pénz áll a rendelkezésünkre. Tavaly sikerült megvásárolnunk egy Nicolae Tonitza- és
egy Hollósy Simon-festményt. A
Tonitza-festmény kapcsán szeptemberben szeretnénk egy kiállítást
nyitni, ami a festményen ábrázolt
gyerekek korabeli világáról szólna,
és természetesen több román festőt
is bemutatnánk. Úgy tervezzük,
hogy katalógust is kiadunk, és kétéves országos körútra indítanánk el
a tárlat anyagát. A Múzeumok éjszakáján szeretnénk megnyitni a
várban az elmúlt három-négy éve
vásárolt műtárgyakból, kincsekből
álló kiállítást, hogy lássák a finanszírozók és természetesen a haszonélvezők is, milyen beruházásokat
eszközöltünk. A már meglévő tárgyakat – a költségvetés függvényében – két 16. századi, kolozsvári és
nagyszebeni ötvösműhelyekből
származó ezüstpohárral egészítenénk ki. A várban berendezzük a
17. századi városházát. A kiállításon
az egykori város létrejöttét, működését, szokásjogát mutatnánk be.
Hosszú távra kölcsönkérnénk a levéltártól és kiállítanánk Bethlen
Gábor kiváltságlevelét is, az 1600as években használt városi pecsétet,
korabeli dokumentumokat az akkori peres ügyekről, bemutatnánk a
boszorkánypert. Egy másik helyiségben pedig berendeznénk egy reneszánsz kori konyhát, ahol
korabeli erdélyi recepteket is ismertetnénk. A kiállítás bútorzata már a
helyén van, hozzáfogtunk a tér kialakításához. Ezenkívül, kapcsolódva
a
tematikához,
arra
számítottunk, hogy Erdély kincsei
címmel elhozzuk a Magyar Nemzeti Bank erdélyi tallérgyűjteményét, azonban a pénzügyi
intézmény eddig ismeretlen okok
miatt visszalépett. Amennyiben
megváltozik az MNB álláspontja,
szívesen fogadjuk a kiállítást.
November végén a centenáriummal kapcsolatos kiállítás lesz a néprajzi múzeumban. Ezen nem a
klasszikus egyesülés szemléletet
mutatnánk be, hanem inkább azt illusztráljuk, hogy milyen kontextusban történt az 1918-as esemény.
Közismert, hogy december elsején
volt a románok gyulafehérvári
nagygyűlése, de kevesen tudják,
hogy december 22-én Kolozsváron
a magyarok is nagygyűlést tartottak
erről. Mindezek ellenére a nagyhatalmak döntése értelmében és az ak-

A vár bronzmakettje

kori magyar politikai vezetés gyengesége miatt Erdély Romániához
került. A kiállításon bemutatjuk a
gyulafehérvári kiáltványt, azt, hogy
milyen ígéretek hangzottak el az akkori román politikai vezetéstől, nem
zárkózunk el az azóta vitatott tényállásoktól sem. A kiállítás az első
világháborút és a közvetlen következményeit is illusztrálja eredeti,
eddig soha sem látott, Marosvásárhelyhez kötődő fotókkal. Sikerült
beszereznünk az akkori marosvásárhelyi huszárezred egyenruháját
is, amelyet szintén kiállítunk.
2018-ban nem tervezünk ennél
többet, mivel a saját kiállítások berendezése elég sok energiát felemészt. Azt is meg kell említenem,
hogy már az idén készülünk két
jövő és azt követő évi kiállításra is.
2019-re az általunk vásárolt Hollósy
Simon-festmény kapcsán szeretnénk
a nagybányai festőiskola alapítóinak,
Ferenczi Károlynak, Hollósy Simonnak és Torma Jánosnak az ismertebb alkotásaiból egy kiállítást
szervezni. 2020-ban pedig igazi különlegességgel állunk elő, azt tervezzük, hogy a nápolyi múzeum
közreműködésével elhoznánk Pompejiből származó eredeti tárgyakat.
– A szűk költségvetés ellenére
elég gazdag kínálat ígérkezik. Az
említett két ezüstpoháron kívül vásárolnak-e még az idén műtárgyakat?
– Nem tervezünk különösebb beruházást ezen a téren. Azt még el
kell mondanom, hogy a múlt év
végén megvásárolhattuk Hegedűs
László, a nagybányai festőiskola kiemelkedő művészének egyik festményét és egy, a 16. század első
feléből származó csontintarziás
nyelű, keréklakatos vadászpuskát,
amiből csupán néhány van az országban. Tavaly foglaltuk le és az
idén érkezett Marosvásárhelyre Tobias Stranover erdélyi származású
festőművész munkája, egy 18. századi csendélet. Azért tartottunk
igényt a festményre, mert ettől az
alkotótól kevés van romániai gyűjteményekben. Stranover ugyanis
Nagyszebenben született. A festő
családból származó tehetséges ifjú
Eperjesen Bogdán Jakabnál, a magyar festészet korabeli jelentős
mesterénél inaskodott, akinek a lányát elvette feleségül, és az 1700-as
évek elején Hollandiában festett és
tanult, majd Londonban telepedett
le, ahol haláláig alkotott. A festmény a városháza kiállításán kap
helyet, hiszen méltón illusztrálja azt
a művészeti ízlést, amely uralta a
18. századi polgári életet.
– A kiállításokon kívül lesznek az
idén nagyobb múzeumi rendezvények?
– Mindenképpen megszervezzük
a Múzeumok éjszakáját, hiszen ez
évről évre egyre népszerűbb rendezvény, több mint 10.000 embert
mozgat meg. Szeretnénk Mikházán
az idén is megrendezni a római
fesztivált, amelyet szintén egyre
többen látogatnak, tavaly több mint

2000-en voltak. Viszont, ha kevesebb alapot kap a múzeum a megyei
tanácstól, kérdésessé válik a római
fesztivál megrendezése. Ezenkívül
az idén újra vendégül látnánk a
Pósta Béla erdélyi magyar régészkonferenciát, amelyet két évvel ezelőtt szintén itt Marosvásárhelyen
szerveztünk. Ez számunkra igen
fontos tudományos fórum, ahol a
legújabb kutatások eredményeit ismertethetjük meg egymással.
– Ön a költségvetés szűkítéséről
beszél, azonban számos igazán
nagy műemlékvédő beruházás is elkezdődött 2017-ben. Elég csak a
görgényszentimrei kastély felújítását említeni, de ott van a nemrég
átvett mezőzáhi Ugron-kastély épülete; hozzáfogtak a Kultúrpalota javításához, s közben a marosvásárhelyi várban is elmaradtak
munkálatok.
– Mindezeket az idén is figyelembe vettük. Már benyújtottuk igényünket a megyei tanácshoz. A
tavalyi nehéz költségvetési év volt,
kb. 25%-kal kevesebb pénz jutott a
múzeum kulturális tevékenységeire,
mint az előző évben. A beruházásokra szánt összeg 2017-ben valamivel elmaradt a 2016-os évitől.
Mindezt azzal indokolták, hogy a
repülőtér felújítására szánt összeg
megterhelte a megyei költségvetést.
Pedig akár a Kultúrpalotában elkészített védőkorlát, az elkezdett görgényszentimrei
és
mezőzáhi
felújításoknak is pozitív hatásuk
van a társadalomra. Egyre többen
jelzik, hogy van igény a szépre, az
emberek örülnek annak, ha a kulturális értékeket megóvjuk, látogathatóvá tesszük. Tavaly a megyei
tanács finanszírozásából sikerült
drénezni a Kultúrpalotát. Itt folytatjuk a helyreállítási munkálatokat.
Azt szeretnénk, hogy a Kultúrpalotában bizonyos helyeken ingyenes
wifi-elérhetőség legyen, és egy hangos idegenvezető (audio guide)
rendszert is beüzemeltetnénk. Tavasszal szeretnénk megnyitni a múzeumüzletet, ezért már tárgyalunk a
képzőművészek
egyesületével,
hogy a Képzőművészeti Alap üzletét közösen használjuk. Augusztusban lezárul a Kultúrpalota és a
természetrajzi múzeum teljes rekonstrukciója európai uniós forrásokból történő munkálatainak
tervezése és az engedélyeztetés, így
a második félévben az építők, restaurátorok már hozzáfoghatnak a
kivitelezéshez. Míg a Kultúrpalotában felújítják a Tükörterem faldíszeit és további belső munkálatokat
végeznek, addig a természetrajzi
múzeum teljes egészében megújul.
Ezenkívül még hátravannak a néprajzi múzeum renoválásának simítási munkálatai. Reméljük, a
vállalkozóknak sikerül betartaniuk
az ütemtervet.
A marosvásárhelyi várral kapcsolatosan tavaly nyáron benyújtottunk
a polgármesteri hivatalhoz egy
együttműködési javaslatot, amiben
felkínáltuk, hogy a Kapubástyában
berendeznénk egy fegyverkiállítást, hiszen a múzeumnak
több mint 400 fegyverből álló
gyűjteménye van. Ugyanakkor a volt katonai pékség (a
hosszú épület) egyik kiállítótermében a 20. századi marosvásárhelyi
festőiskola
jelesebb alkotóinak munkáiból több mint 100 festményt
állítanánk ki állandó tárlaton.
Továbbá a kolostor helyreállított pincéjében egy kolostortörténeti kiállítás lenne.
Elkészült a várról egy román
és magyar Braille-írással ellátott bronzmakett, amelyet a
múzeum épülete előtt állítanánk ki, várjuk az engedélyeztetést a hivataltól. Sajnos

Soós Zoltán 17. századi tárgyakkal

több mint fél éve a város nem méltatott válaszra. Mindebből az látszik, a felújítás óta semmilyen
koncepció nem alakult ki. Remélem, hogy a városi tanács közbenjárásával sikerül elmozdítani mindezt
a holtpontról, mert fontos lenne az,
hogy turisztikailag minél jobban kihasználjuk a várat. Egyre többen
keresik fel, de kínálat hiányában a
látogatók csalódottan távoznak.
Sajnos, a Románia által elfogadott
európai uniós szabályok is némiképpen nehezítik a helyzetet,
ugyanis azokban a helyiségekben,
amelyeket európai uniós pénzen
újítottak fel, nem működtethető jövedelmet generáló tevékenység, így
a város nem adhatja ki a közélelmezési egységeknek a helyiséget,
pedig bárhol a világon az ilyen történelmi létesítményekben működnek ilyenek. Az említett kiállítások
berendezésén kívül a régészeti
parkban helyreállítanánk a 18. századi kemencét, a Vártemplom mellett levő 16. századi bástyát,
amelyet egyszerűen kifelejtettek a
tervezéskor, ugyanakkor érdekes
lenne az egykori kolostor és kápolna mellett levő 6. századi gabonásvermeket is befedni és
közszemlére tenni.
Ezzel szemben, úgy tűnik, hogy
a görgényszentimrei kastély felújítása folytatódhat háromévi leállás
után, ugyanis tavaszra rendeződik
az ingatlan jogi helyzete. A közigazgatási törvény megváltoztatása
miatt a múzeum nem tudott befektetni egy olyan épületbe, amely
nincs a megyei tanács tulajdonában.
Tudomásom szerint a Görgényszentimrei Polgármesteri Hivatal átadja a kastélyt a megyei tanácsnak,
amely átruházza az igazgatást a múzeumra. Az idén kértünk költségvetést a kapuépület felújítására, ahova
vendégszobákat és kisebb kiállítást
rendeznénk be. Ha minden jól
megy, jövőre a kastély dísztermét is
helyrehoznánk, mert lenne igény rá,
a helyi vállalkozók üzleti találkozókra, kisebb rendezvények szervezésére használnák a kastélyt. A

Fotó: Vajda György
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hosszú távú elképzelésben szerepel
az is, hogy a telekre épülne egy
szálloda is. A kastélyban pedig konferencia- és üzleti turizmusra alkalmas helyiségeket alakítanánk ki, és
a vadászati múzeumot is helyreállítanánk. Sajnos, a dendrológiai parknak nincs gazdája, bizonytalan a
helyzete. Jogilag az erdészeti hivatalhoz tartozik, de nem gondozzák,
és nem is akarják átadni a helyhatóságnak. Ha végül a múzeumhoz kerülne, akkor is hatalmas beruházás
kellene ahhoz, hogy visszaállítsuk
eredeti állapotába.
Jóval könnyebb dolgunk lesz a
2017 végén átvett mezőzáhi Ugronkastéllyal, amelyet a megfelelő
parkrésszel együtt a megyei tanács
a múzeum rendelkezésére bocsátott.
Jóval kisebb az épület, mint a görgényszentimrei kastély. Egyelőre a
tetőjavítást kell elvégezzük, és ki
kell alakítani egy vízelvezető rendszert, mivel a pince ázik be. A nyár
végéig a központi terasz restaurálásával szerkezeti szempontból biztonságossá tehetjük az épületet.
Fontos kezdeményezésként egyfajta történelmi jóvátételt is szeretnénk, ugyanis az Ugron család
visszaigényelte a kastélyt, azonban
elkésett a dokumentáció benyújtásával. Ezért felajánlanánk a családnak, hogy vegye át az épület egyik
szárnyát. A többiben kastélyszállót
működtetnénk, kihasználva a közelben lévő halastavak kínálta turisztikai lehetőséget is.
– Terveznek fontosabb régészeti
munkálatokat?
– Tavaly befejeztük a leletmentést az autópálya és a marosvásárhelyi terelőút nyomvonalán. Egyelőre
nem tudunk olyan beruházásról,
ahol igényelnek régészeti leletmentést. Kisebb régészeti felügyeletek
vannak kilátásban, de kicsi az esélye annak, hogy valamilyen jelentős
lelőhelyre bukkanjunk. Ha sikerül
pályázati támogatáshoz is jutnunk,
akkor Mikházán a római castrumnál
és Nyárádszentlászlón az unitárius
templom körül folytatjuk az ásatásokat.
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Kakasülő

Mitől remeg az Istenszéke?

Tudják, mi a különbség a ceruzaelem és egy csiliízű vizes
lepedő között? Hol, hol? Hát
persze, hogy a fociban, ahol a
negatív végeredmény vizes
lepedőjét úgy húzzák a csapat
fejére, hogy a vizes lepedőben zuhogó Niagarát a Szahara minden homokja sem
tudja felitatni.

Bögözi Attila

Ezt a gyönyörű képzavart általában vereségként szokta jegyezni a
szakirodalom, de ez annyira megrázóan (vigyázat! 10 ezer volt!) sablonos, hogy inkább az iroda lom
között kapirgálok egy trendi képzavart, mintsem hogy uncsi szakzsargon bűnét olvassák a fejemre.

Mennyi az annyi,
ha a tét ceruzaelem?
Szóval a ceruzaelem…
Nos, annak van pozitív oldala is,
míg egy vereségnek ilyen sohasincs.
Ezért a sajtósok PRESSing nevű
focicsapata is szívesebben indította
volna a 2018-as évet 10-15 raklapnyi ceruzaelemmel, mintsem hogy
a Niagarát hallgassa egy vizes lepedőben…
Márpedig – nincs mit szépíteni
ezen – az történt január elején, amikor a legtöbb ember még az ünnepek fogságában töltötte édes
rabságát, hogy Szucher Ervin, a
csapat szövet s égi kapitánya (akkor
azt hitte, égi sugallatra, végül kiderült, hogy az ördög incselkedett
vele) úgy döntött, hogy a játékosok
által felszedett karácsonyi meg szilveszteri kilókat gyalupadra teszi és
lefociztatja egy olyan ellenfél ellen,
amelyet általában úgy szoktunk
verni, mint szódás a lovát.

Megvan, ugye, a történet?
Valamikor (múlt század eleje) a
szódás lovas kocsin szállította házhoz a szódát. Okos állat volt a lova,
ha a gazdája köszönt valakinek,
akkor megállt. De voltak olyanok,
akik nem akartak vásárolni, csak
köszöntek. Ilyenkor nem kellett
megállni. A szódás rácsapott még a
köszönés előtt a ló farára, jelezve
neki azt, hogy továbbmehet…
E példabeszéd lényege pedig az,
hogy a szövet s égi azt szerette
volna az ellenfélválasztással jelezni,
hogy 2018-ban a csapat (PRESSing) – mint az elmúlt hét évben
annyiszor – ismét „szódás” lesz, s
annyiszor „csap” az ellenfél farára,
ahányszor gyepre hívással ráköszönnek. Persze, ha… Csakhogy
azt az ókeresztények is tudták: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten is.

És hogy ez milyen?
Van erre is egy történetem: Péter
kutyáját baleset érte. Szegény egyedül volt, az autója nem volt otthon,
viszont kis kedvencének azonnali
segítségre volt szüksége. Mivel az
orvos a város másik végén volt, úgy
döntött, megkéri a barátját, hogy
vigye el őket, amilyen gyorsan csak
lehet. A barátja visszautasította,
mondván más programja van, moziba megy a haverjaival. Péter kétségbeesésében
az
egyik
szomszédjához fordult, így a kutyus
megmenekült. Nem is foglalkozott
az esettel tovább, nem hánytorgatta
fel a barátjának, elfogadta az akkori
döntését. Egy nap viszont a barát
került bajba. Munkába akart menni,
de lekéste a buszt. Felhívta Pétert,
hogy autóval gyorsan vigye el, mert
fél, hogy kirúgják, ha újra késik.
Péter szépen csendesen csak annyit
mondott a barátjának, hogy most
sajnos nem jó, mert moziba megy a
haverokkal…
Márpedig így ment „moziba a
haverokkal” az a zenészválogatott,
amelyet a szövet s égi könnyű prédának a PRESSingnek év elején kiszemelt.

Bálnahúszaba rutafavirágzással
És bizony ott is maradt a szálka
a szemünkben, mert a zenészek ezúttal úgy elhúzták a sajtósok nótáját, hogy a híres rutafa virágzása
sem tudta vigasztalni a lúdtoll mai
huszárait.
Nehéz egy vereségről bármiféle
épkézláb mondatot leírni, hiszen
annyira nagy merítésű és sokrétű
műfajról van szó (na, ez a vereség)
– aminek a lényege mégis baromi
könnyen megfogható, bár azért a lehető legritkábban sem szoktak Pulitzerrel, Oscarral pedig pláné nem,
az ember után dobálózni.
A lényeg pedig az izgalom és a
stressz közötti különbség, mint amikor a feleséged vagy a titkárnőd
marad (nyilván, tőled) terhes.
Mi a győzelem izgalmát cseréltük össze a vereség stresszével, ami
évindítónak annyira hatásos afrodiziákum, mint a szexuális élet felpezsdítésére fogyasztott osztriga,
hagyma, angolna, elefántagyar,
oroszlánvér, bikahere, tigrisbajusz,
orrszarvúszarv, kospénisz, farkasmaszlag, mandragóragyökér vagy
szárított kőrisbogár porított maradványa.
És ebben a vereségben az volt a
legsajgóbb, hogy a zenészek annyi
gólt rúghattak volna nekünk,
amennyit nem szégyellnek (de épp
szégyellős napjuk volt), hisz ha a
focit kihagyott helyzetekre játsszák,
akkor húros meg pengetős pacsirta
barátaink – már ezen egyetlen mérkőzés alapján – akár világbajnokok

A PRESSing csapata, balról: állnak: Kádár Zoltán, Berekméri Edmond, Szucher Ervin, Vlad Amariei, Körmöczky Zoltán; guggolnak: Farczádi
Attila, Székely Szilárd, Bögözi Attila, Czimbalmos Csaba, Csutor András Tomi. Fotó: Budai Antal István

is lehetnének. És ha igaz, hogy a
halhús fogyasztása serkentőleg hat
az agytevékenységre, akkor a PRESSing minden egyes játékosának legalább egy-egy bálnát kellett volna
elfogyasztania ahhoz, hogy e vereséget kellőképpen feldolgozhassa.
De, mivelhogy a cetfélék már azelőtt kihaltak a Marosból, mielőtt
még a Tarkő nevű tündér két lányát
folyóvá változtatta volna, így a szövet s égi kapitánynak más tesztoszteronszint-növelő után kellett
néznie, hogy a fiúkon nehogy elhatalmasodjon az elmebetegségnek az
a formája, amelynek alapját a nyomott hangulat, bús kedély adja meg,
s jellemző és fő tünete a nagy lelki
fájdalom, amelynek hatása alatt a
betegek magukba roskadnak, s mint
a peches ember, melléesnek.
Mondják, ugye, hogy kutya harapását szőrével gyógyítsd, ezért
derék szövet s égink, hogy ne csak
a kannibálok mondhassák róla,
hogy jó ember volt, újabb ellenfelet
keresett a PRESSingnek. Nézelődött jobbra, balra, de biztosan verhető csapatot sem az Északi-, sem a
Déli-sarkon nem talált, a pingvinek
ugyanis kultúrájukba még Ervin kedvéért sem voltak hajlandók bevenni
a labdajátékot, más, biztosan verhető
csapatként esetleg a magyar válogatott jöhetett volna szóba, de politikai
okokból ezt a mérkőzést még Ervin
sem vállalta be (tessék elképzelni
azokat a meccs utáni szalagcímeket,
hogy: Székelyek vertek derék magyarokat Marosvásárhelyen!).

Settenkedő álhír, némi fetrengéssel
Szóval Ervin égen és földön mindenkit megkörnyékezett, mondanom sem kell, annyi eredménnyel,
mintha pincébe szitával hordaná a
napfényt, így lassan őt környékezte

Adjad már! Gyakorlatilag leolvasható a torna legszebb gólját szerző volt szászrégeni polgármester, Nagy András (b) arcáról, amit mond. Fotó:
Budai Antal István

meg a kétségbeesés. De mielőtt
végső elkeseredésében kardjába
dőlt volna, megcsörrent a telefonja,
s a vonal túlsó végén a szászrégeni
főállásban sztárfotós, mellékesben
meg női focicsapat-menedzser
Budai István angyali hangon azt
kérdezte tőle: nem akartok szászrégeni öreg fiúkat verni a hét végén?
Hát hogyne akarnánk! – sírta teli
krokodil hálaszavakkal Budai fülét
Ervin, amitől a kései, Halász Gyula(egyébként brassói születési és szülővárosának nevén lett világhírű fotográfus) utód – mint amikor
évekkel ezelőtt a Szászrégeni Viitorul fiatal, de ambíciózus lányegyüttesét kínálta fel könnyű prédául a
PRESSingnek – most is úgy elérzékenyült, hogy rossz nyelvek szerint
Rennmarktnál két óra alatt fél métert nőtt a Maros vízállása. (És csak
zárójelben mondom el azoknak,
akik esetleg nem emlékeznének a
mérkőzés akkori krónikájára, hogy
a laza sétagaloppnak indult mérkőzésen a pazar női cselekkel sziporkázó lányok csontig izzasztották a
toll dicső bajnokait, Ervin pedig
annyit fetrengett a lányok lába előtt,
hogy az a Playboy-alapító Hugh
Hefnert is sápadt irigységre gerjesztette volna. Ha látja. Kész csoda,
hogy a meccs előtt vizespóló-cserére áhítozó firkászok cserélt pólók
helyett nem egy egész vagon góllal
tértek haza, onnan ahova már őseink is szemmértékért jártak.)
Ezúttal derék hun daliánk a
szászrégeni öregfiúk meghívását továbbította a PRESSingnek, amit
tisztelettel köszönve elfogadtunk,
mert a tapasztalat jó iskola, még
akkor is, ha magas a tandíj.
Nos, csodák még a fociban is történnek – feltéve, ha nem a magyar
fociról van szó. Így eshetett meg,
hogy a tornán, amelyre eredeti elképzelés szerint Szászrégen minden
testvérvárosa is hivatalos lett volna
egy-egy csapattal, amikor a külhoniak neszét vették, hogy a küzdelmekre meghívót kapott a PRESSing
is, sorra visszamondták a részvételüket. Ugyanis a huncut szövet s égi
elkotyogta Nagy András volt polgármesternek, hogy épp most folytat intenzív tárgyalásokat a világ 20.
legdrágább játékosával, Alexis Sánchezzel, mert Enyedi Csaba kitűnő
csatárunk objektív okok miatt
Szászrégenben nem állhat csatasorba, s bár sokallja az Arsenal játékosáért kért 76 millió eurót,
muszáj lesz kicsit mélyebben a
zsebbe nyúlni, mert a még szóba jöhető Neymarnak csak 2022-ben jár
le a szerződése a PSG-nél. Azt persze a filozófus bölcsességével Ervin
simán elhallgatta, hogy a mélyebb
zsebbe való nyúlás a benzinpénzt

jelenti, mert állandó szponzorunk
ilyen rövid távra nem biztosít a csapatnak taxit, mint ahogy azt az
egyik pesti kiszállásunkkor tette.
Pedig nagy kár, hogy nem jöttek
el a kiszemelt vendégek, mert olyan
dolog esett meg a tornán, amit a futballtörténelemben is jegyezni fognak. Mert a három résztvevőre
zsugorodott tornán olyan örömfocit
játszottak a csapatok, hogy a harmadik helyezett is második lett! A
matekolás imádóinak írom le, hogy
két 3-1-es és egy 3-3-as eredmény
született, ami azt mutatja, hogy
nagyjából azonos, jó játékképességű csapatok mérkőztek, s a kiegyensúlyozott játék meg a
szerencse különös összjátéka folytán a szervezők azonos pontszámmal és gólaránnyal két első
helyezettet hirdettek ki.

A sikítás 360 foka – hullámvasúton
Persze, részleteiben nem volt
minden ilyen sima, voltak pokolian
meleg helyzetek, hideg zuhanyok,
és még hidegebbek. Jegyzetfüzetembe pedig ilyen mondatok is kerültek be: „az első kapott gól után
úgy nézhettünk ki, mint aki lábon
hordta ki az agyhalált”, „a legutóbbi
csere olyan butaság volt, mint felfelé sikítani a hullámvasúton”, „ha
rosszul játszol, a 360 fokos fordulat
nem segít”, „az önző csatár csak
magára gondol, az irigy másokra
is”, „a torna legszebb gólját Nagy
András úgy lőtte kapura, hogy a közeli Istenszéke is beleremegett”…
Ám ezúttal a részletek fejtegetésébe nem bocsátkozom. A szászrégeni öregfiúk tényleg nem mai
gyerekek, több mint 25 éve minden
héten találkoznak, és rendszeresen
rúgják a bőrt. Akkora játékoskeretük van, hogy abból két csapatra is
tellett, így lett három résztvevős a
torna. S bár az Öregfiúk 2-nek még
nincs neve, máris figyelemre méltó
eredményt ért el, 3-1-es atyai sapkával maga mögé utasítva az
anyacsapatot, amelyik kárpótlásul a
harmadik félidőben fehér asztal
mellett (köszönet érte!) kiütéssel
mindenkit legyőzött!
A csapatok a következő felállásban léptek pályára: Szászrégeni
Öregfiúk: Menyhárt János, Simon
Levente, Nagy András, Sabău Marcel, Halaţiu Sorin, Olaru Dragoş,
Chertes Nelu, Deák Károly.
Nevenincs Öregfiúk: Baciu Gheorghe, Kovács Loránd, Mera Marius, Fărcaş Viorel, Marian Radu,
Creţu Tibi, Horváth Dániel.
PRESSing: Szucher Ervin, Székely Szilárd, Csutor Tomi, Vlad
Amariei, Czimbalmos II Csaba,
Farczádi Attila, Berekméri Ede,
Kádár Zoltán, Körmöczki Zoltán,
valamint Bögözi Attila.
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Gondolatok a magyar kultúra napján

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Mint sok magyarlakta településen, iskolában, intézményben, a
marosvásárhelyi Európa Általános
Iskolában is megszerveztük a magyar kultúra napját. Idén, rendhagyó módon, nem készültünk
műsorral, vagy legalábbis nem a
megszokott keretek között tettük az
előkészületeket.
A vakáció utáni első magyarórán
feltettünk egy egyszerű kérdést a
gyerekeknek: Ha azt hallod, hogy
magyar kultúra, mi jut róla
eszedbe? A kérdés megválaszolására egy hét állt rendelkezésükre.
Ugyanis az volt a cél, hogy olyan
művek, darabok, szerzemények kerüljenek előtérbe, amit a gyerekek
magukénak éreznek, amivel tudnak
azonosulni, ami identitásukat képezi. A kérdés mindenkinek szólt.
Bárki jelentkezhetett, önként, ráhatás nélkül. Szervezőként az volt a
célom, hogy ezzel rávegyem diákjainkat a szabad felszólalásra, a
gondolataik vállalására, akár a
nagyközönség előtt is, és törjünk ki
a megszokott ünneplés kereteiből.
Merjünk vállalni valami mást is!
A gyerekek tehát dolgoztak, gondolkodtak, készültek.
A rendezvényt hétfőre, január 22re terveztük. A Constantin Brâncuşi
Technológiai Líceum díszterme
zsúfolásig megtelt, hisz a teljes magyar tagozat diákjain kívül a nézők
soraiban szülők, hozzátartozók is
jelen voltak.
A műsor a már említett kérdés
megfogalmazásával indult. A gyerekek sorra jelentkeztek, és mindenki elmondta, hogy mit jelent

számára a magyar kultúra, miben
nyilvánul meg.
Kakucs Hunor hetedik osztályos
tanuló, Majoránt Dávid, Barabás
Mátyás hatodikos diákok a Himnusz keletkezési körülményeiről, illetve magának az ünnepnek a rövid
történetéről beszéltek. Hagyományaink, szokásaink, híres költőink,
íróink nevét említette Péntek Márk,
Toth Iringó, Fogarasi Oszkár. Két
másodikos tanuló, Nagy Kirizsán
Aliz és Fülöp Gábor Csenge egyegy népmesével készült. A hatodik
osztályból három lány, Gagyi Petra,
Szikszai Angyalka, Gál Armida egy
bujdosóéneket adott elő. A hetedik
osztályos Kovács Levente népballadát énekelt, Dali Botond Bendegúz nyolcadikos diák elszavalta a
Himnuszt, Szőcs Dorottya Petőfi
Sándor-verset szavalt, Bernád Zsolt
pedig egy József Attila-verssel készült. A vers szekciónál maradva
meg kell említenem Tamás Norbert
Levente nyolcadik osztályos tanulót, aki Tavasz című, saját költeményével lepte meg a közönséget.
Máday Orsolya párhuzamot vont a
magyar kultúra és a lovak között,
kifejtve az állatok viselkedési szokásait, együttműködési technikáit,
érthetően felvezetve, hogy ő miért
lát hasonlóságot a két fogalom között. Balogh Richárd, Adorjáni Károly Bence, Molnár Dávid, Mihály
Tímea a Rubik-kocka – aminek csavargatása nagyban foglalkoztatja iskolánk tanulóit – feltalálójáról
beszéltek, és ennek kapcsán elszavalták Kosztolányi Dezső A játék
című versét is. A hatodik osztályos

Rákóczi Panna nemcsak elmondta a
szövés-fonás titkait, hanem szemléltette is azt egy gyönyörű kézimunkával.
Az ötödik osztályosok, szám szerint huszonhatan, kitettek magukért,
és úgy döntöttek, hogy közösen készülnek a rendezvényre, bevonva az
egész osztályt. Egy teljes forgatókönyvvel érkeztek magyartanáruk
elé, elmondva, hogy számukra ez a
kis, alig tízpercnyi előadás jelenti a
magyar kultúra lényegét. Előadásuk
egy történelemórai sikertelen feleléssel indul, aminek következmé-

Nemcsak dolgoznak, tanítanak is a gyerekek

Tisztább környezetben énekelhet a rigó is

gyei versenyeket szerveznek a matematikai,
nyelvészeti és környezeti vetélkedőkre benevezettek számára – tudtuk meg az itteni részvételt
kezdeményező
és
szervező
pedagógustól, Kátai Judittól. A megmérettetés előtt azonban kíváncsiak voltunk arra,
hogy miként teljesítettek a megyénkbeli iskolai csoportok a környezeti vetélkedőkön. A
Gligor Róbert László
rigó énekeljen címmel meghirdetett idei kiírásra megyénkből 17 csoport nevezett be, ők
A magyarországi „Míg megnövök” Alapít- nemcsak településeiket, de Erdélyt is képvivány által iskolák számára meghirdetett ve- selik.
télkedőkre ebben a tanévben is számos
iskolai csoport nevezett be Maros megyéből. Ne legyen többé gond a szemét!
A szemét gond, de a hulladék érték is lehet
Néhány nap múlva Nyárádszeredában mecímmel szervezték meg a környezeti vetélkedőt olyan csoportoknak,
amelyekre
a
csapatszellem és csapatmunka
egyaránt jellemző, emellett kreatív ötletekkel is elő tudnak rukkolni a környezet megtisztítása
és az emberek környezeti nevelése érdekében.
A nyárádszeredai Deák Farkas
Általános Iskolából hat csapat
nevezett be: a Kátai Judit tanítónő által irányított negyedikesek a Nyárád-part egy szakaszát
tisztították meg, plakátokat és
szórólapokat készítettek, helyeztek ki, illetve osztogattak a lakosság körében. Antal Ilka
tanárnő három csoportot vezetett: az ötödikesek a helyi piactér
tisztaságának visszaállítására
vállalkoztak, az egyik hatodik
osztályos csoport a nyomáti erdőben dolgozott, a parkoló környékét tisztította meg, ahová egy
maguk készítette hulladéktárolót
is kihelyeztek, figyelemfelhívó
plakátokat is alkottak. Egy
másik, ugyancsak hatodikos csoport a Nyárád-part egy szakaszát
tisztította meg, ahová plakátokat
A csíkfalvi diákok ötletes kerékpártárolót készítettek
is kihelyezett, egy nyolcadikos
Fotók: www.facebook.com
Tizenhét Maros megyei csapat nevezett be egy Kárpát-medencei környezetvédelmi versenybe tavaly. A
napokban lejárt a vállalt tevékenységek bemutatása, néhány nap múlva
pedig kiderül, kik képviselik megyénket az anyaországi versenyen.

nye a másnapi újabb feleltetés lesz.
Viszont a tanulók nem hagyják anynyiban a dolgot, és elhatározzák,
hogy kibékítik tanárukat egy meglepetéssel. Ez a meglepetés egy Ki
mit tud kvízjátékból, egy dramatizált és egy egyénileg előadott népmeséből, illetve egy tánccsoport
vendégszerepléséből állt. Vállalkozásuk nemcsak tanáruknak, de nekünk, a közönségnek is nagyon
tetszett.
A rendezvény spontán alakult,
hisz arra biztattam a diákokat, hogy
mindenki akkor szólaljon fel, amikor elég bátornak érzi magát ehhez.
A gyerekek egymás után jelentkeztek, hogy elmondják azt, amivel készültek. A percek csak amúgy
rohantak egymás után, csak annyi
szünet volt, amíg a mikrofon egyik
tanulótól a másikig jutott.

csoport a tömbházaknál állított fel egy általa
készített komposztáló ládát, hogy a háztartási
hulladék ne kerüljön elszállításra, míg egy
másik csapat az iskolában termelődő hulladékot válogatta meg, és készített belőle különböző tárgyakat, játékokat, amelyeket egyik
óvodai csoportnak adományozott.
Antal Ilka két csoportot vezet a csíkfalvi
általános iskolában is, ahol egyik csoport a
Nyárád tisztaságának megőrzésére hívta fel a
figyelmet, plakátokat készítettek, amelyeket
az átkelőhelyeknél raktak ki, míg a nyolcadikosok már nem használt gumiabroncsokat
gyűjtöttek be, amelyekből kerékpártárolót készítettek az iskola udvarára.
A nyárádgálfalvi Szentiváni Mihály Általános Iskolából három csoport nevezett be: a
Török Edit tanítónő által irányított harmadikosok egy csorgót takarítottak meg, mellette
kukát és figyelemeztető táblát helyeztek ki.
A Gáspár Ildikó tanítónő, igazgató által irányított ötödikesek és nyolcadikosok az iskola
és környéke tisztán tartására vállalkoztak: figyelemfelkeltő plakátokat készítettek és helyeztek el az iskola folyosóján, végigjárták az
osztályokat is, hogy felhívják a tanulók figyelmét a szemétmennyiség csökkentésére és
a szelektív gyűjtésre. Ebből a célból az iskola
folyosóján három nagyobb gyűjtőkonténert is
elhelyeztek, minden osztályba került újabb
szemétkosár is. Az ötödikesek az üzletek környékének megtisztítására vállalkoztak, figyelmeztető táblákat helyeztek ki, a hetedik
osztályosok a kultúrotthon környékét tisztították meg. „Azt látjuk, hogy a tanulók jobban odafigyelnek a környezetre, csapataink
az utcán szemetelőket is megszólítják, felszólítják a helyes viselkedésre” – értékelte a hatásokat az igazgató.
Az ákosfalvi iskola két csoporttal nevezett
be: Máthé Delinke tanítónő negyedikesei a
sportcsarnok és játszótér környékét tisztították meg, a hulladékot szétválogatták, plakátokat készítettek, szórólapokat osztogattak,
míg a Szász Éva tanárnő vezette ötödik osztályosok aktívan dolgoztak, hogy felhívják a
figyelmet a tisztaság és a szemétgyűjtés fontosságára.
A nyárádremetei Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskolából két ötödik osztályos csapattal
nevezett be Kiss Réka Beáta tanárnő, a diákok plakátokat készítettek és helyeztek ki a
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Az ötlet megálmodójaként elmondhatom, hogy sokkal jobbra sikerült, mint számítottam. A
gyerekek bátrak voltak és kezdeményezők. Úgy érzem, hogy értékeink
jó kézben vannak. Gyerekeink
érzik, hogy mi tart minket össze egy
néppé, egy nemzetté.
Köszönetet szeretnék mondani
kollégáimnak, Veress Imola és
Nagy Attila magyartanároknak,
Máté Emese és László Enikő tanítónőknek, hogy vették a kihívást, és
segítették, útbaigazították a gyerekeket. Ugyanakkor hálás vagyok a
vezetőségnek és a tanári testület
többi tagjának, mert az ő beleegyezésük, hozzájárulásuk nélkül
mindez nem valósulhatott volna
meg. És nem utolsósorban a szülőknek, akik mindig mellettünk állnak
és támogatnak.
Tóth Mária Orsolya
magyartanár

falu szemetesebb pontjain, s mivel úgy értékelték, hogy az emberek a kukák hiánya miatt
szemetelnek az utcán, ők maguk is készítettek és helyeztek ki szemétgyűjtő edényt,
majd munkájukat bemutatták diáktársaiknak is.
A versenyben a koronkai Tholdalagi Mihály Általános Iskola is részt vett két csapattal, Dósa Ibolya igazgató, pedagógus
vezetésével. A másodikos tanulók megtisztították az iskola és a mellette levő sportpálya
környékét, a szomszédos patak partjait, majd
figyelemfelhívó plakátokat készítettek és
helyeztek ki a szemetelés megszüntetése érdekében.

Örömmel dolgoztak és tanultak
A diákok mindenhol érdeklődéssel fogadták a versenyt és annak feladatait. A nyárádszeredai Kátai Zsanett örömmel jelentkezett,
amikor a csapatok alakultak, majd a cseppet
sem zökkenőmentes munkavégzés után
örömmel vették tudtul, hogy maximális pontszámot értek el. Úgy gondolja, tanultak is a
tevékenységek során, szerinte többet kellene
foglalkozni az iskolások körében a szelektív
hulladékhasznosítás kérdésével, és jobban
oda kellene figyelni vásárláskor, hogy a csomagolóanyagok újrahasznosított alapanyagból készüljenek, illetve újrahasznosíthatók
legyenek. Sok tapasztalattal gazdagodott Ábrahám Dávid is, a kérdések, feladatok által
sokat kellett olvasnia, és úgy érzi, ezután még
tudatosabban figyel majd a környezetére és
saját cselekedeteire, másoknak pedig azt
üzeni, hogy becsüljék meg és ne szennyezzék
szülőhelyüket. A gálfalvi Aszalos Fanni fájlalja, hogy kevesen tartják fontosnak a természet szépségeit, kincseit, pedig mindenkinek
tudnia kellene, hogy holnap is és száz év
múlva is szükségünk lesz a természetre. „Ez
a vetélkedő figyelemfelkeltés is, hogy új és
hatékonyabb módszereket sajátítsunk el,
amelyekkel óvni tudjuk a környezetünket” –
tette hozzá. A csíkfalvi iskola tanulóját, Székely-Benczédi Kingát az vonzotta a vetélkedőre, hogy az felhívja a figyelmet a
környezetünk védelmének fontosságára: ha
nem fordítunk rá kellő figyelmet, a környezetszennyezéssel magunknak ártunk, de a
hulladék újrahasznosításáról is értékes dolgokat tanulhattak.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ négyégős aragázkályha. Tel.
0365/426-948, 0746-890-184. (6436)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (6419)
BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (6365)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(6418)
ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60830)
ELADÓ kemény tűzifa. Tel.: 0748977-768. (6475-I)

_______________________________________________ 2018. január 30., kedd

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

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLATOK 2018
• április 9–14. – 160 euró
• július 31. – augusztus 7. – 220 euró
• augusztus 27. – szeptember 1. – 160 euró
• október 8–13. – 160 euró

Utazás és szállás jó körülmények között. Érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon. Lelki vezető T. Hajlák Attila-István.
Útvonal: Kézdivásárhely (Sepsiszentgyörgy), Csíkszereda – Csíksomlyó, Székelyudvarhely, Marosvásárhely – Szőkefalva, Gyulafehérvár, Déva, Temesvár…
*

ZARÁNDOKOLJUNK FATIMÁBA!
• 2018. október 9–13.
Zarándoklat és lelkigyakorlat, lelki elmélyülés.
Bukarest – Lisszabon – Fatima és környéke (4 éjszaka).
Ára:
1. 390 euró + 900 lej (repülő) – tartalmazza: szállás, reggeli, autóbuszbérlés Romániában és Portugáliában, belépők.
2. 480 euró + 900 lej – ugyanazt tartalmazza, csak van benne egy vacsora is.
Csatlakozási pontok:
Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Brassó,
Bukarest repülőtér. (Ugyanez visszafelé.)
A zarándoklat vezetője T. Hajlák Attila–István.
Jelentkezni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)

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.-I)

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe.
Tel. 0744-681-130. (19747-I)
AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0740-801-365. (-I)

MAROSSZENTKIRÁLYI TELEPHELYŰ, IPARI TERMÉKEKET FORGALMAZÓ VÁLLALAT RAKTÁRI DOLGOZÓT
(ÁRUKEZELŐT) keres azonnali kezdéssel. Önéletrajzát küldje az
office@fastener.ro e-mail-címre. Érdeklődni a 0265/210-203-as telefonszámon. (19743-I)

MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz: VILLANYSZERELŐT,
VILLANYSZERELŐI SEGÉDMUNKÁST, SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST, RAKTÁROST. Amit ajánluk: előnyös jövedelem, étkezési jegyek, közlekedési elszámolás. További információkért hívják a
0365/430-240, 0785-210-682-es telefonszámot. Az önéletrajzokat a
következő e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (60874-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL bármilyen külsőbelső építkezési munkát, javításokat, bontást, szállítást vállal. Tel.
0747-634-747. (6332–I)

A BEER DISTRIBUTION MAROS KFT. SZESZES ITALT
FORGALMAZÓ CÉG a telephelyén – Marosvásárhely, Livezeni u.
69. szám – cégeknek és magánszemélyeknek gyári áron (1,75 lej +
héa) kínálja a CSÍKI KRÉM SÖRT, amíg a készlet tart. Érdeklődni a
telephelyen vagy a következő telefonszámon: 0755-030-896, 0753091-673. (19805-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)

SZAKKÉPZŐ TANFOLYAMOK: VILLANYSZERELŐ, TECHNIKUS, MESTER, ANRE-FELKÉSZÍTŐ, LEVÉLTÁROS. Igény
szerint más tanfolyamok is. Tel. 0731-150-389. (60878)

A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET alkalmaz a termelési részlegre. Az önéletrajzokat cég Marosvásárhely, Dózsa György utca 197.
szám alatti székhelyén lehet benyújtani, vagy a hr@triplast.ro e-mailcímre beküldeni. Érdeklődni a 0265/258-183-as telefonszámon.
(60890-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit
kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (-I)

ELADÓ vagy bérbe adó 2 szobaösszkomfortos, felújított, bebútorozott
lakás saját hőközponttal, termopánnal,
hosszú távra a Tudor negyedben, az
1918. December 1. úton. Tel. 0744-257992. (6434)
KIADÓ kétszobás tömbházlakás az
egyetemi bentlakások közvetlen közelében, igényes diákok vagy fiatal
házasok részére. Azonnal beköltözhető, felújított, modernül berendezett,
termopán ablakokkal és saját hőközponttal rendelkezik. Tel.: 0744-394333. (-I)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (6047)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (6441)
BÁRMILYEN
építkezési
munkát
vállalunk: cserépforgatás, csatornatakarítás, -javítás, hegesztési munkák.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezménnyel!
Tel. 0721-156-971. (6473)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (6480)

MEGEMLÉKEZÉS

Akiket szívünkben őrzünk, nem
halnak meg sosem.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeretett édesapánkra, LUKÁCSI
LAJOSRA,
valamint
édesanyánkra, LUKÁCSI EMMÁRA
haláluk évfordulóján. Hiányotok
pótolhatatlan. Nyugodjatok békében! Fiuk, Lajos, lányuk, Bözsi
családjukkal együtt. (6300)

Fájó szívvel emlékezünk január
30-án id. SOÓS ÁRPÁD volt
nyomdász gépmesterre halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége és a rokonság.
(6465-I)

Emlékezem és emlékeztetek, hogy

ma 10 éve néhai ORBÁN KÁROLY

mezősámsondi lakos az örökkéva-

lóságba költözött. A megemlékező

istentisztelet februán 4-én lesz. Egy

gyertya mindig érted ég!

Márta. (6468)

Szomorú szívvel, Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy
prof. dr. MÁRTON LÁSZLÓ
folyó hó 26-án, életének 67. évében megtért Teremtőjéhez. Drága
szerettünktől 2018. január 31-én 10.30-kor veszünk búcsút a
marosvásárhelyi római katolikus temető alsó kápolnájában, majd
végakaratát teljesítve a csíkkarcfalvi római katolikus temetőben
helyezzük örök nyugalomra 15 órától. Részvétnyilvánítást a
család kedden, január 30-án 17–20 óra között fogad a PAX
temetkezési vállalat magánkápolnájában.
Gyermekei kívánsága az lenne, hogy a koszorúra és virágokra
szánt összeget a helyszíneken levő adományládába helyezzék.
Ezt az összeget szellemisége és munkássága megtartására
fordítanák, a Sapientia EMTE-vel együttműködve. (6488-I)
Szomorú szívvel emlékezünk január 30-án VÍGH LÁSZLÓRA halálának második évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (6432)
Fájó szívvel emlékezünk január
30-án SZATMÁRI FRANCISCRA,
a felejthetetlen édesapára halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, Gizella, lányai, Enikő, Gizella és Ildikó, fiai:
Zsolt és Attila, unokái: Andris,
Franciska és Brigitta, veje, Antal.
Oly hirtelen lelted meg békéd,
Mint mikor madár elröppen.
Megnyugszik lelkünk, midőn
Ég felé tekintünk, mert ott száll
Tova, s tárja szét szárnyait.
(6457-I)

„Csillag volt, mert szívből
szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak
lehetett. Mégis elment tőlünk,
mint lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökre ott
marad.”
Szomorú szívvel emlékezünk január
30-án
id.
BANDÁR
JÓZSEFRE halálának 14. évfordulóján. Bánatos felesége, lánya,
veje, fia, menye, unokái és dédunokája. Nyugodjon békében!
(6474)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, sógor, rokon, szomszéd,
özv. FÁBIÁN FERENC
életének 81. évében türelemmel
viselt betegség után örökre megpihent. Drága halottunkat január
30-án, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a szőkefalvi református temetőben. Szép
emléke legyen áldott, nyugalma
békés!
Búcsúzik tőle gyászoló családja.
(1623-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér,
GAGYI PÉTER
geológus
életének 77. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése
2018. február 1-jén déli 1 órakor
lesz a református temetőben.
A gyászoló család. (6481-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, gondos édesanya, türelmes nagyanya, dédanya, a marosszentgyörgyi
TAKÁCS ESZTER
(CSINÁDI)
életének 85. évében január 27-én
csendesen megpihent. Temetése
szerdán, január 31-én 13 órakor
lesz a marosszentgyörgyi katolikus templom temetőjében. Búcsúzik tőle férje, Ferenc, leánya,
Olga, unokája, Ferenc és felesége, Viola, valamint a dédunokák: Balázs és Botond. Mindig
emlékezni fogunk rá.
„Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,
Hiába szállnak álmok, évek,
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” (Juhász Gyula)
(6477-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, üknagymama, rokon, jó szomszéd,
KISS BÁLINTNÉ
szül. Páczay Irma
folyó hónap 28-án, életének 100.
évében csendesen megpihent.
Temetése 2018. január 31-én 14
órától lesz a római katolikus temető alsó kápolnájából, református szertartás szerint. Az
elhunyttól búcsút lehet venni
kedden du. 16–18 óra között a
Vili Kft. ravatalozójában.
A gyászoló család. (6440-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak MÁRTON
LÁSZLÓ
szomszédunk
elhunyta
alkalmából.
Isten
nyugtassa
békében!
A
Republicii utcai 23-as számú
lépcsőház lakói. (6479-I)
A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Karának munkaközössége őszinte részvétét, mély
együttérzését fejezi ki és
osztozik a gyászoló családdal
dr. MÁRTON LÁSZLÓ, a Villamosmérnöki Tanszék egyetemi
tanárának elvesztése miatt
érzett fájdalmukban. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! A Sapientia EMTE
munkaközössége. (-I)
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EGÉSZSÉGIÁLLAPOT-FELMÉRÉS
MOST MAROSVÁSÁRHELYEN IS!
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Dr. MERCEA CĂLIN három szakterületre specializálódott kolozsvári szakorvos, sebész, onkológiai sebész,
urológus. 25 év tapasztalattal rendelkezik, diagnosztizál és kezelést biztosít a következő szakterületeken:
urológia:

:
sebészet:

– a leggyakoribb urológiai panaszok diagnosztikája és kezelése,
– urogenitális gyulladások és fertőzések kezelése,
– szexuális úton terjedő betegségek,
– prosztataadenóma,
– prosztatarák,
– húgyhólyag- és vesedaganatok;
– általános sebészeti beavatkozások;

– szűrővizsgálatok, megelőzés, a rákbetegségek korai felismerése/szűrése;
másodszakvélemény (second opinion);
– egyetemi klinikákon történő szakorvosi kezelés.
Minden pácienst számítógépes vizsgálattal mérnek fel ELEKTROSZENZOROS-TRIDIMENZIONÁLIS
gép segítségével, ami gyors, noninvazív (szúrás, seb ejtése nélkül) és fájdalommentes. Teljes körű információt nyújt
minden egyes szerv működéséről.
– a légzőszervi, idegrendszeri, endokrin rendszeri, szív- és érrendszeri, húgyúti,
Lehetővé teszi:
emésztőrendszeri, csontízületi, nyirokrendszeri panaszok kimutatását, koleszterin-,
triglicerid-, vércukor-, karbamid-, kreatininparaméterek értékeinek kimutatását, a szervezet immunrendszerének felmérését, a vitaminok, ásványi anyagok hiányát, a nyomelemek, az oxidatív stressz, sejtanyagcsere feltérképezését.
– táplálkozási és anyagcsere- panaszok kezelését (személyre szabott diéta).
A kezelés a hagyományos orvosláson és a természetes gyógymódokon alapul.
onkológiai sebészet:

Összehívó

A marosvásárhelyi Rosenberg Rt. ügyvezetője a 2018. január
25-i 1-es számú határozatával 2018. március 12-én 10 órára, a Rózsák tere 43. szám alatti, I. emeleti székhelyre összehívja a Rosenberg Rt. részvényeseinek soros közgyűlését. Részt vehetnek
mindazon részvényesek, akik legkésőbb öt nappal a közgyűlés előtt
(referencia-időpont: 2018. március 7.) a társaság székhelyén benyújtották bemutatóra szóló részvényeiket, és erről jegyzőkönyv készült.
Napirenden:
1. Az ügyvezető 2017-re vonatkozó jelentése.
2. A 2017-es cenzori jelentés ismertetése.
3. A 2017. december 31-én lezárt pénzügyi, valamint a nyereségés veszteségmérleg ismertetése.
4. A 2018. évi költségvetés jóváhagyása.
5. A 2017-es osztalék elosztásának jóváhagyása.
6. Különfélék.
A napirendhez kapcsolódó dokumentumokat a cég székhelyén a
részvényesek rendelkezésére bocsátják, ezek tanulmányozhatók és
kiegészíthetők az összehívó közzététele után.
Amennyiben első alkalommal létszámhiány miatt a közgyűlés
nem lesz határozatképes, azt 2018. március 13-án 10 órára, ugyanarra a helyszínre és ugyanazzal a napirenddel újra összehívják.
Gorea Grigore jogász, ügyvezető

Összehívó

A marosvásárhelyi Nordland Rt. ügyvezetője a 2018. január 25-i
1-es számú határozatával 2018. március 12-én 15 órára, a marosvásárhelyi Rózsák tere 43. szám alatti, I. emeleti székhelyre összehívja a Nordland Rt. részvényeseinek soros ülését.
Részt vehetnek mindazon részvényesek, akik legkésőbb öt nappal a közgyűlés előtt (referencia-időpont: 2018. március 7.) a társaság székhelyén benyújtották bemutatóra szóló részvényeiket, és
erről jegyzőkönyv készült.
Napirenden:
1. Az ügyvezető 2017-re vonatkozó jelentése.
2. A 2017-es cenzori jelentés ismertetése.
3. A 2017. december 31-én lezárt pénzügyi, valamint a nyereségés veszteségmérleg ismertetése.
4. A 2018. évi költségvetés jóváhagyása.
5. A 2017-es osztalék elosztásának jóváhagyása.
6. Különfélék.
A napirendhez kapcsolódó dokumentumokat a cég székhelyén a
részvényesek rendelkezésére bocsátják, ezek tanulmányozhatók és
kiegészíthetők az összehívó közzététele után.
Amennyiben első alkalommal létszámhiány miatt a közgyűlés
nem lesz határozatképes, azt 2018. március 13-án 15 órára, ugyanarra a helyszínre és ugyanazzal a napirenddel újra összehívják.
Gorea Grigore jogász, ügyvezető

Bővebb információ és bejelentkezés:
0741-029-271, 0724-240-559, 0735-211-260.

E-mail: doctor_mercea@yahoo.com;

www.electrosomatograma-sanatate.ro

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/250-982, fax: 0265/261-093, e-mail: lorand.suba.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2018. február 12-én 11
órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek javait, az állami adósságok behajtása érdekében:
TRANS LOGISTIC COMPANY KFT., adószám 11024544, Marosvásárhely, Raktár utca 4., Maros megye, a végrehajtási
dosszié száma: T464
– 638/Vito 110D típusú Mercedes Benz Vito haszonjármű, azonosítószáma VSA63807413084616, homologálási száma
BFME171N11B61E2/1997, dízel, piros, kikiáltási ár 2.550 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, IV. licit. A 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelyének 11. és 14. bekezdése
értelmében a javak eladhatók a felkínált legmagasabb áron, még akkor is, ha az nem éri el a kikiáltási árat. Az ingóság nincs
elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 46.511 lej, a cég héafizető.
HAND MADE KERÁMIAMŰHELY KFT., Bárdos 29. szám, Maros megye, adószám 30210390, a végrehajtási dosszié
száma: A4689
– munkaasztal, kikiáltási ár 1.030 lej + 19% héa
– Shimpo vákuumelszívós keverőgép, kikiáltási ár 9.135 lej + 19% héa
– két darab Shimpo Whisper T típusú elektromos eszterga, kikiáltási ár 1.700 lej/db + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. Az ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen.
A végrehajtásban levő összeg 78.750 lej, a cég héafizető.
CNS-CMM MARKET KFT., Marosvásárhely, 1848. út 20D/4., Maros megye, adószám 32728038, a végrehajtási dosszié
száma: C2775
– Volvo M V50 személygépkocsi, azonosítószám ZV1MW75416223304, 2006-os gyártású, 1997 köbcentis, rendszáma MS12-NPZ, kék, kikiáltási ár 9.000 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 65.739 lej, a cég héafizető.
THC PREST KFT., Náznánfalva, Búza utca 3B, Maros megye, adószám 30018204, a végrehajtási dosszié száma: T1521
– Citroen 244 D BPMGC BA nyitott Jumper haszonjármű, leltári száma 172014, homologálási száma B115171411J26R3,
azonosítószáma VF7ZCPMGC17049748, 2002-es gyártású, rendszáma MS-28-THC, kékesszürke, dízel, kikiáltási ár 8.606
lej + 19% héa
– Ford Mondeo személygépkocsi, rendszáma MS-13-BYI, homologálási száma AC19132P11C78E3, azonosítószáma
WFOWXXGBBW2S47116, 2002-es gyártású, szürke, kikiáltási ár 7.163 lej + 19% héa
– FAI 595 B buldoexkavátor, leltári száma 142013, 1998-as gyártású, szériaszáma 60701393, kikiáltási ár 19.500 lej + 19%
héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 284.033 lej, a cég héafizető.
CONFECTII IMPORT EXPORT KFT, Ákosfalva község, Göcs falu 45. szám, Maros megye, adószám 34824031
– Renault Mégane személygépkocsi, 2007-es gyártmány, kék színű, 63 kW, lépcsős hátú limuzin, azonosítószáma
VF1BMSF0537557159, dízel, első meghajtású, 1.461 köbcentis, 291.250 km-ben, kikiáltási ár 14.108 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 70.509 lej, a cég nem héafizető.
DINOKAM KFT., Marosvásárhely, Béke utca 68/B/19, Maros megye, adószám 24512989
– Karcher HDS 695 M Eco típusú, 214902-es szériájú magas nyomású mosó, kikiáltási ár 2.818 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 48.766 lej, a cég nem héafizető.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi 227-es, az
adótörvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót a licit időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az
indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell
befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi
személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány
másolatát.
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi
207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye
értelmében.
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2.
bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék.
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2018. január 30.
Dénes Irén hivatalvezető-helyettes
Cîmpeanu Carolina osztályvezető
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

könyvelőt keres

Követelmények:
– szakirányú végzettség
– legkevesebb 2 év tapasztalat a szakmában
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni:
vita.jozsef@surubtrade.ro
Határidő: február 8.

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.

adminisztratív munkatársat keres
Követelmények:
– középfokú végzettség
– a román nyelv kitűnő ismerete
– B kategóriás hajtási engedély
– jó szervezőkészség, önálló munkavégzés
– számítógép-kezelési ismeretek

Az önéletrajzokat a Surtec áruház vevőszolgálatánál lehet leadni,
vagy a következő e-mail-címre elküldeni:
ihodor@surubtrade.ro
Határidő: január 31.

