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Két sávon a főtérre

Változások a marosvásárhelyi gépjárműforgalomban

Hatvanéves
a Marosvásárhelyi
Rádió

Idén ünnepli fennállásának hatvanadik
évfordulóját a Marosvásárhelyi Rádió.
A népszerű és nagy múltra visszatekintő közszolgálati stúdió 1958. március másodikán sugározta első
magyar nyelvű műsorát Megszólal a
Székelyföld címmel.

____________4.
Teleki Sámuel és a
szabadkőművesség
A marosvásárhelyi Teleki Tékában újraindult Beszélő könyvek sorozat első
rendezvénye a számtalan titok és félremagyarázás övezte európai szabadkőművességről szólt.

____________5.
Ahol kincset ér
a tej

A népi bölcsesség szerint a tél „ablakában”, a fagy beállta előtt a legjobb
szántani. Idén alig éreztette jelenlétét
a hideg évszak, február utolsó hétvégéjére azonban jelentős lehűlést ígértek a meteorológusok. A körtvélyfáji
Hajdú Sándor figyelembe vette az előrejelzést, és szerdai látogatásunkkor
végezte el az őszről elmaradt szántást.

Péntektől, február 23-ától, a megyeszékhely polgármesteri
hivatala felszámolta a Forradalom utcai parkolókat a Mihai
Eminescu és a Mărăşti utca közötti szakaszon. A Köztársaság
utca irányából a főtér felé közlekedők két sávon haladhatnak, a Marosszentgyörgy irányába haladók pedig egy sávon,
akárcsak eddig. A forgalmi dugók megelőzésére pedig a villanyrendőrök zöld jelzésének időtartamát is megnövelik.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

Az intézkedés közfelháborodást váltott ki a közösségi oldalon, ezért a
helyi rendőrség vezetőjét, Damaschin Ioant arról kérdeztük, hogy mikor
döntötték el a változtatást, tájékoztatták-e időben a lakosságot, és milyen
eredményekre számítanak a forgalomváltoztatás nyomán. A helyi rendőrség parancsnoka hangsúlyozta a városon áthaladó, főként a csúcsidőszakban egyre nagyobb forgalom folyamatossá tétele érdekében hozott
intézkedés fontosságát, és azt is remélik, hogy megszűnnek a két sávról
egy sávra való besoroláskor történő gyakori koccanások. A város
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________6.
A fiatalság legyűrte
a tapasztalatot

Izgalmas meccs után, az utolsó másodpercekben dőlt el a Marosvásárhelyi Olimpic – Nagyváradi CSM női
kézilabda A osztályos csata, a 18. fordulóban. A házigazdák a lefújás előtt
nyolc másodperccel, hétméteresből
szerezték a győztes gólt, Bărăbaş
révén.

____________8.

Kit érdekel?

Megint lázban ég az ország. Több mint egy éve folyamatosan tüntetnek az emberek, jelenleg éppen a korrupcióellenes főügyész menesztése mellett, vagy éppen a leváltása ellen. Az egekig hatoló izgalmat
és pátoszt a múlt hét végén az igazságügy-miniszter bejelentése váltotta ki, aki a DNA vezetőjének visszahívását javasolta. A politikusok
meg pillanatnyi érdekeik függvényében egyik vagy másik csoportnak
drukkolnak. Például az egyik ellenzéki pártocska egyszerű indítványt
készül benyújtani az igazságügyi tárca vezetője ellen, aki szerinte „a
demokrácia és jogállamiság valamennyi alapelvét lábbal tiporta”, és
„megpróbálja elbátortalanítani az ország bíráit és ügyészeit”. Vajon
Portocalára gondoltak?
A közvéleményt meg a sajtót annyira lefoglalja ez a „merénylet”,
hogy észre sem veszi, az utcai politizáláson kívül is van élet, jobban
mondva probléma…
Azzal, hogy a február végén érkezett tél is rajtaütésszerűen érte illetékeséket, hogy a hóvihar és a fagy miatt több megyében szünetelt a
tanítás, mindössze egy hír erejéig foglalkozott a mass média. Ahogy
azzal sem sokat, hogy mi van/lesz a hajléktalanokkal, az egyedül élő
idős emberekkel, akik már rőzsét sem képesek gyűjteni (ha tudnának
sem mernek, mert túlbuzgó rendőrök akár főbe is lőhetik őket).
Az sem érdekes, hogy Romániában évente közel 1400 egyévesnél kisebb gyermek hal meg a kórházak hiányos felszereltsége vagy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 6 perckor,
lenyugszik
18 óra 4 perckor.
Az év 58. napja,
hátravan 307 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ÁKOS, BÁTOR,
holnap ELEMÉR napja.
ELEMÉR: régi magyar személynév, amelyet Vörösmarty
Mihály, azután pedig Jókai Mór
adott egy-egy hősének, és így
vált népszerűvé. Jelentése ismeretlen.

Változó égbolt

Hőmérséklet:
min -40C
max. -100C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. február 26.

1 EUR
1 USD

100 HUF

4,6613
3,7733
1,4875

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
1 g ARANY

162,5487

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

Imanapok az unitárius templomban

A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban a
böjti időszakban minden szerdán délután 6 órai kezdettel
imanapot tartanak. Ezen a héten február 28-án Varga Sándor unitárius lelkész szolgál, istentisztelet után pedig életútjáról, lelkészi pályafutásáról beszél az érdeklődőknek.
Az imanapra minden érdeklődőt várnak.

60 éves a Marosvásárhelyi Rádió

A Marosvásárhelyi Rádió március 3-án, szombaton 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében ünnepli fennállásának
60. évfordulóját. Fellépnek a rádió által szervezett Bartók
nyomában tehetségkutató népdalverseny nyertesei, a
Maros Művészegyüttes, a Tiberius Quartet, az Eztán
együttes, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia kórusa,
ugyanakkor Gáspárik kabaré-show is lesz, és a rádió egykori és jelenlegi munkatársaival is találkozhatnak a jelenlevők. A belépés díjtalan, a helyek száma korlátozott, a
szabad férőhelyek függvényében. Mivel az eseményt élőben közvetítik a rádióban és a Facebook-oldalon, a szervezők arra kérik a részt venni szándékozókat, hogy pontos
időben érkezzenek.

Moziba hívják a hölgyeket

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala március 1-jén és
8-án ingyenes belépést biztosít a hölgyeknek a Művész
mozi vetítéseire. A jegypénztárnál kialakulandó zsúfoltság
elkerülése, illetve az ülőhely biztosítása végett arra kérik
az érdeklődőket, hogy mihamarabb vegyék át meghívójukat a filmszínház Rózsák tere 34–35. szám alatti székhelyén, naponta 9 és 20 óra között. A meghívót a
személyazonossági igazolvány felmutatásával lehet átvenni.

Kerekes Károly fogadóórája

Az Erdélyi Magyar Baloldal felkérésére március elsején,
csütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel Kerekes Károly fogadóórát tart az RMDSZ Maros megyei szervezetének
székházában (Marosvásárhely, Dózsa György utca 9.
szám, I. emelet). Érdeklődni a 0744-928-299-es telefonszámon lehet naponta 9–11 óra között.

Hangverseny Segesváron

A segesvári Gaudeamus Alapítvány szervezésében február 28-án, szerdán 18 órakor hangversenyre kerül sor a
Segesvári Polgármesteri Hivatal dísztermében. A kolozsvári Classis együttes három tagja (Oxana Crancenco, Gergely Bálint és Kósa Krisztián) köszönti a hölgyeket
változatos műsorral (népszerű klasszikus darabok, híres
tangók és keringők). A belépés díjtalan.

Pötty és a többiek

A Tamacisza Kulturális Egyesület égisze alatt működő Kamaszok ifjúsági színtársulat bemutatót tart február 28-án,
szerdán este 6 órai kezdettel, a vár Kádárok bástyájában:
PÖTTY és a többiek! címmel. A kamaszszínházi produkcióban hat kamaszvilági képet mutató jelenetet: Csigabiga
bosszúja, Coki, Babona, Kísértet, Boszorkány, Pötty, illetve
egy humoros, táncos zenetörténeti produkciót láthat a
nagyérdemű közönség! A társulat, és a tevékenység irányítói: Szász Anna színművész, Kinda Szilárd színművész,
Szakács Zoltán zenetanár, Kozsik József színművész. A
belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Kamaszok.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Esküvői vásár

Mi szemnek, szájnak s zsebnek ingere

A hét végén esküvői vásárt tartottak
a marosvásárhelyi Promenada Mallban,
ahol az életük legnagyobb lépését megtenni szándékozó fiatalok gazdag kínálatból válogathattak. Volt ott minden, a
klasszikus menyasszonyi ruháktól az
asztalterítésen át a különböző hiányozhatatlan kellékekig. Ott voltak az eseményt megörökítő fotóstúdiók és a
díszítők is. Ki lehetett választani a
jegygyűrűt, a többemeletes tortát is, a
helyszínen egy ételdíszítő mester
pedig bemutatta, hogy milyen művészi formájú gyümölcsökkel lehet a
vendégeket elcsábítani. Az árak is igen
változóak voltak, s ha összeszámoljuk,
kiderül: nem olcsó mulatság az esküvő,
hiszen egy vagyont is elkölthet, aki hetedhét országra szóló mulatságot szeretne.
A szerényebb esküvőt tervezőknek
is azonban lehet, hogy több hónapig
Fotó: Vajda György
kell félretenniük, hogy a ceremóniának
megfelelő minimális szolgáltatásban ré- elég sokan – fiatalok és szülők – kí- kaphattak arról, hogy mibe vágják a
szesüljenek. Üzlet ez a javából, s akad váncsiskodtak. Hogy kötöttek-e vásárt, fejszéjüket, ha nagykanállal akarnak
vevő is bőven, hiszen a standok között nem tudni, de mindenképpen képet enni. (v.gy)

Ittas és feledékeny járművezetők a közutakon

Alkoholteszt elutasítása – bűnügyi dosszié
Február 22-én, csütörtökön a szászrégeni közúti rendőrség Petele községben, a 15-ös országúton igazoltatásra állított meg egy 36 éves férfi áltat vezetett személygépkocsit.
Mivel a rendőrök alkoholgőzre gyanakodtak, alkoholtesztre kérték fel a járművezetőt, aki ezt elutasította, ezért
a szászrégeni sürgősségire szállították, ahol azonban a vérvételt is megtagadta. Az alkoholteszt elutasítása miatt –
amelyet a Btk. 337. cikkelye bűntettnek minősít – elrendelték 24 órás fogvatartását. A továbbiakról az ügyészség
intézkedik.

Hajtási nélkül, ittasan koccant
Február 22-én egy olyan koccanásról értesítették a marosvásárhelyi rendőrséget, amelyben egyik gépjárművezetőt
ittasnak vélték. A vizsgálatok nyomán kiderült, hogy
nem volt érvényes hajtási jogosítványa sem, mivel a
vezetéshez való jogát felfüggesztették. Az alkoholszonda 0,79 mg/l tiszta alkoholt mutatott a kilélegzett
levegőben, ezért laboratóriumi vérvételre is sor került.

A kivizsgálást a megyeszékhelyi közúti rendőrség folytatja.
Ugyanaznap szúrópróbaszerűen ellenőriztek Marosszentgyörgyön, ahol egy személygépkocsit vezető férfi is fennakadt, az alkoholszonda 0,48 mg/l alkoholt jelzett a
kilélegzett levegőben, ezért a marosvásárhelyi sürgősségire
szállították, ahol vért vettek tőle. Az ügyet a továbbiakban
az ügyészség vizsgálja.
Bűnügyi dosszié forgalomba be nem jegyzés miatt
Múlt hét csütörtökén 10.30 óra körül a dicsőszentmártoni
rendőrséghez tartozó küküllőszéplaki rendőrőrs munkatársai a 142-es megyei úton járőrözve a településen megállítottak egy ideiglenes rendszámmal közlekedő gépjárművet,
amelyet egy 32 éves helybéli férfi vezetett. Az ellenőrzés
során hiányosságokat észleltek a személygépkocsi okmányaiban, és bűnügyi dossziét állítottak ki a tulajdonos nevére be nem jegyzett járművel közúti forgalomban való
részvétel miatt, ami a Btk. 334. cikkelyének első és második
bekezdése szerint bűntettnek minősül. (pálosy)

Sorsolás a Bernády Házban
szerdán 15 órakor!

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

RENDEZVÉNYEK

Könyvbemutató Szászrégenben

Március 2-án, pénteken délután 6 órakor a szászrégeni
Petru Maior könyvtár előadótermében Demény Péter
írót, költőt látják vendégül. Vadkanragyogás című könyvét Gálfalvi Ágnes mutatja be. A könyv illusztrátora
Eperjesi Noémi.

Barabás László a KZST vendége

A Kemény Zsigmond Társaság ma 18 órakor tartja öszszejövetelét. Vendégük Barabás László néprajzkutató,
előadásának címe: Ünnepeink népi színjátszása. A vetítéssel és dokumentumok közreadásával egybekötött
előadásra a marosvásárhelyi Bernády Házban kerül sor.

Kamarazeneest

Ma 19 órakor kamarazeneestre kerül sor a Kultúrpalota
kistermében. Fellép a Tiberius vonósnégyes – Molnár
Tibor (I. hegedű), Lokodi Károly (II. hegedű), Molnár József (brácsa), Zágoni Előd (gordonka) –, közreműködik
Kostyák Előd (gordonka) és Sándor Ágnes-Klára (fuvola). Műsoron: Boccherini-, Mozart-, Haydn-, Beethoven-művek.

Öltönyre váltott birkózómez

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete és a Pro XXI. Sport- és Kulturális Alapítvány
szervezésében Öltönyre váltott birkózómez címmel
lesz előadás február 28-án, szerdán 17 órától a marosvásárhelyi Vármúzeum konferenciatermében (az
egykori sorozó épülete, I. emelet). Meghívott: Ballai
Sándor többszörös román bajnok, veterán világbaj-

nok, szabadfogású birkózó. Beszélgetőtársa Szucher
Ervin.

Haller József-emlékkiállítás

A Kós Károly Akadémia és a Romániai Képzőművészek
Szövetségének Maros Megyei Fiókja közös szervezésében nyílik meg Haller József marosvásárhelyi képzőművész emlékkiállítása ma 17 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota Art Nouveau galériájában. Az elismert
művész múlt évben bekövetkezett halála óta ez az
egyik legátfogóbb, a művész teljes munkásságát bemutató reprezentatív emlékkiállítás.
Az emlékkiállításon köszöntőt mond Mana Bucur, a Romániai Képzőművészek Szövetsége Maros Megyei Fiókjának elnöke és Nagy Miklós Kund művészeti író, a
tárlatot Markó Béla költő nyitja meg. Az eseményen verset mond Bogdán Zsolt, a Kolozsvári Állami Magyar
Színház színművésze, hegedűn játszik Székely Levente és Fülöp Orsolya, zongorán kíséri Móriczi Miklós.
A kiállítás rendezője Szepessy László.

Nincs mese! – Hahota-előadás

A közkedvelt marosvásárhelyi Hahota színtársulat még
három alkalommal viszi színre Nincs mese! című zenés
szilveszteri kabaré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű előadást
március 10-én, 11-én és 17-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 (0265261-420) jegypénztárában kaphatók.
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Romániának volt a legnagyobb arányú
lakosságvesztése az EU-ban

Az Európai Unió országai közül Romániának volt a
legnagyobb arányú lakosságvesztése az utóbbi évtizedben: állampolgárainak 17 százaléka távozott
külföldre, az elvándorlási arány dinamikája tekintetében pedig világszinten a második helyen áll, Szíria
után – mutatott rá Luciana Lăzărescu, a romániai
bevándorlók beilleszkedését vizsgáló szervezet
(CDCDI) kutatója.

A szakember a fiatal munkaerő mobilitásáról szóló, Bukarestben rendezett nemzetközi konferencián vázolta fel a romániai migrációs folyamatokat: előadását a Mediafax
hírügynökség beszámolója alapján hétfőn ismertette a sajtó.
Az ENSZ becslései szerint Románia uniós csatlakozása (2007)
óta 3,4 millió román állampolgár költözött el az országból.
A bevándorlás távolról sem „kompenzálja” a munkaerőveszteséget: tavaly év végén 117 ezer külföldit tartottak nyilván Romániában, közülük 3900 volt menedékkérő –
részletezte a kutató.
Az Európai Unión belül Romániában az egyik legalacsonyabb a nem uniós rezidensek aránya – a lakosság 0,3 százaléka –, ennél csak Szlovéniában és Szlovákiában alacsonyabb

az arány. A Romániába érkező bevándorlók alig 9 százaléka
jön munkaszerződéssel: a legtöbben (43 százalék) családegyesítés címén vagy egyetemi hallgatókként kérnek tartózkodási
engedélyt.
Románia nem vonzó az Európán kívülről érkező külföldiek
számára, akiket a nyelvi akadályok mellett az alacsony bérezés
és a beilleszkedésüket segítő intézmények hiánya is eltántorít
– mutatott rá a szakember.
Az országos statisztikai intézet február közepén közölte: tavaly csaknem 70 ezerrel csökkent Románia lakossága, és ez a
szám 25 százalékos növekedést jelent az előző évi népességfogyáshoz képest.
A természetes népszaporulat 25 éve, 1992-ben került negatív tartományba Romániában, azóta egyre súlyosbodik a népességfogyás, a szakemberek pedig a mutatók további
romlására számítanak. Az állandó lakosság 2014-ben húszmillió alá csökkent, pedig a rendszerváltozáskor még több mint
22 millió volt Románia lakossága. Az ENSZ egyik előrejelzése
2050-re 14,5 milliós lakosságot jósolt Romániának, amennyiben nem változik a népességet befolyásoló főbb mutatók alakulása. (MTI)

Sztrájkolnak a parajdi sóbánya alkalmazottai
Sóhiány van az országban

Jean-Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa ugyanakkor
Sztrájkolnak a parajdi sóbánya alkalmazottai, a
bánya turisztikai szintjének látogatását is megaka- kijelentette, hogy az időjárási viszonyok miatt nemzetbiztondályozzák. A romániai sóbányákban kirobbant sági üggyé vált, hogy a parajdi sóbánya biztosítsa a sót az országutak és megyei utak megtisztításához. Székelyföldön
sztrájk miatt sóhiány van az országban.

Hétfői hírügynökségi források szerint a bányászok húszszázalékos béremelést és Seprődi Zoltán bányaigazgató leváltását
követelik. A bánya 135 alkalmazottjának 80 százaléka az országos minimálbért kapja.
A sztrájk múlt csütörtökön spontán munkabeszüntetéssel
kezdődött Parajdon, aztán az állami tulajdonban levő Salrom társaság más sóbányáira is kiterjedt. A gazdasági minisztérium és a
munkaügyi minisztérium is Bukarestbe hívta hétfőre a tiltakozók
képviselőit, akik azonban megtagadták, hogy a fővárosba utazzanak.
Kelemen József, a parajdi sóbánya szakszervezeti vezetője
a Mediafax hírügynökségnek elmondta, a Salrom bányatársaság igazgatótanácsát kedd délelőttre hívták össze, és az igazgatótanács ülése előtt nincs miről tárgyalniuk. Azt is
hozzátette: Parajdra várják a társaság vezetőit.

havazott az elmúlt napokban, és a térségre is érvényes a meteorológiai szolgálat március elsejéig tartó narancssárga (másodfokú) figyelmeztetése a hideg miatt.
A parajdi sóbánya turisztikai szintjét 2017-ben több mint
640 ezren látogatták meg. A látogatók közül 281 ezren gyógykezelésre léptek a bányába, 360 ezer belépés pedig turisztikai
céllal történt.
A bányászok sztrájkja miatt az út- és hídügyi hatóság által
megrendelt sószállítmányok nem érkeztek meg, ezért a Brassó
megyei illetékesek az utak járhatóvá tételére kénytelenek Szeben megye sótartalékait felhasználni. Marian Rasaliu Brassó
megyei prefektus szerint hétfőn már csak 328 tonna csúszásgátló – homok, só és kalcium-klorid – állt a karbantartók rendelkezésére, ezért úgy döntöttek, hogy Szeben megyéhez
fordulnak a sókészlet kiegészítésére, szükség esetén pedig Prahova megyétől is segítséget kérnek. (MTI/Agerpres)

Két újabb szíriai miniszter
az EU szankciós listáján

Két újabb szíriai minisztert vett fel hétfőn az Euró- tetőintézkedések vannak érvényben 67 jogi személy ellen is.
Az EU utoljára tavaly nyáron hosszabbította meg egy évvel
pai Unió a szankciós listájára – közölte a tagorszáa szíriai szankciók hatályát. A döntés értelmében 2018. június
gok kormányait képviselő tanács sajtószolgálata.

Az uniós külügyminiszterek hétfői döntése értelmében az
ipari és a távközlési tárca újonnan kinevezett vezetőinek nevével bővült az EU szankciós listája.
Ezáltal 257-re emelkedett azok száma, akik ellen beutazási
tilalmat és vagyonbefagyasztást rendelt el az Európai Unió a
polgári lakosság erőszakos elnyomása miatt, illetve azért, mert
a rezsim kedvezményezettjei vagy támogatói. Emellett bün-

1-jéig hatályban marad az olajembargó, valamint bizonyos befektetésfajták tilalma. A szankciók exportkorlátozásokat is magukban foglalnak.
Az Európai Unió 2014 decemberében elfogadott elvi döntése értelmében a szankciós rendszert mindaddig fenntartják
a szíriai kormányzattal szemben, amíg nem hagy fel a civilek
elleni erőszakkal. (MTI)

Szlovákiában meggyilkoltak
egy tényfeltáró újságírót és élettársát

Feltételezhetően a munkájával
összefüggésben gyilkolták meg
azt a fiatal szlovák újságírót és
élettársát, akiknek holttestét vasárnap éjjel találta meg a rendőrség nagymácsédi (Velká Maca)
otthonukban – jelentette be hétfői pozsonyi sajtótájékoztatóján
Tibor Gaspar országos rendőrfőkapitány.

A meggyilkolt Ján Kuciak, aki az aktuality.sk szlovák hírportálnak dolgozott,
tényfeltáró újságírással, azon belül leginkább adócsalással összefüggő bűnesetekkel foglalkozott. Pozsonyi sajtóinformációk szerint az újságíró az utóbbi időszakban több fenyegetést is kapott.
A 27 éves férfi és barátnője holttestét
családi házukban találta meg a rendőrség
a galántai járásban lévő Nagymácsédon,
miután a nő családjától bejelentést kaptak arról, hogy napok óta nem tudják elérni a lányukat, akivel legutóbb múlt
csütörtökön beszéltek. A szlovák rendőrség tájékoztatása szerint mindkettőjük

halálát egy-egy lövés okozta, a férfit
mellkasán, a nőt a fején érte a halálát
okozó lövedék.
Tibor Gaspar a sajtónak elmondta: az
elkövetés körülményei azt mutatják,
előre eltervezett gyilkosságról van szó, s
ennek alapján, valamint a meggyilkolt
Ján Kuciak munkaköréből adódóan és
néhány, a nyomozás menete miatt jelenleg nem pontosítható megállapításból kifolyólag azt valószínűsítik, hogy a
gyilkosságok indítéka a férfi újságírói
munkájával lehetett összefüggésben.
Arra a kérdésre, hogy a házba erőszakkal hatoltak-e be, a rendőrfőkapitány a
nyomozás érdekeire hivatkozva nem válaszolt. Azt azonban elmondta: a gyilkossághoz használt fegyvert eddig nem
találták meg. A kettős gyilkosságot az országos rendőrfőkapitány olyan „példátlan támadásnak” nevezte, amilyen még
nem esett meg az ország fennállása alatt.
Ugyanakkor rámutatott: részleteikben
nem ismertethető körülmények arra utalnak, hogy egyedi esetről van szó. Az or-

szágos rendőrfőkapitány hangsúlyozta,
az eset felderítésére a lehető legnagyobb
erőket összpontosítják, annak kivizsgálásán a járási és a megyei rendőrséggel a
nemzeti
bűnüldözési
ügynökség
(NAKA) is együttműködik majd.
A gyilkosságot a három legfőbb szlovák közjogi méltóság egyaránt elítélte,
az ügy mielőbbi kivizsgálását sürgetve.
Robert Fico szlovák kormányfő azt írta
állásfoglalásában, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy Ján Kuciakot a munkájával összefüggésben gyilkolták meg,
akkor az eset a sajtószabadság és a demokrácia elleni példátlan támadás lenne.
Az eset mielőbbi kivizsgálását sürgetve
ugyanakkor elutasította, hogy a tragédiát
az ellenzék politikai tőkekovácsolásra
használja fel.
A kettős gyilkosság ügyében a szlovák főügyészségen hétfőn rendkívüli
egyeztetést tartottak a miniszterelnök, a
főügyész, a belügyminiszter, az országos
rendőrfőkapitány és a titkosszolgálat
(SIS) vezetőjének részvételével. (MTI)

Ország – világ
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Megugrott
a villanyáram-fogyasztás

A villanyáram-fogyasztás hétfőn délben megközelítette a 9500 megawattot – derül ki a Transelectrica
által nyilvánosságra hozott adatokból. Ez az érték
igen közel áll a tavaly év elején regisztrált történelmi
rekordhoz, akkor 9750 MW volt a fogyasztás. Jelenleg Románia elektromosáram-termelése 10 909 MW,
a különbözetet jelentő mintegy 1400 MW pedig exportra megy. (Mediafax)

Nem minősül diszkriminációnak
a kormányfő kijelentése

Nem minősül diszkriminációnak Viorica Dăncilă miniszterelnök autistákat érintő kijelentése – döntött
hétfőn az Országos Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD). A kormányfő egy televíziós műsorban „autistáknak” nevezte azokat, akik „félretájékoztatják az
Európai Uniót”. Ez a kijelentés illeszkedik a szólásszabadság keretei közé, és nem minősül diszkriminációnak – idézi a CNCD hétfői közleménye a
testület határozatát. A CNCD szerint ugyanakkor
Mihai Gâdea műsorvezető közbelépésének elmaradása sem tekinthető diszkriminációnak. A döntés
ellen közigazgatási bíróságon emelhetnek óvást az
érintett felek. (Agerpres)

Csökkentek a bérek

Mintegy ötezer egészségügyi alkalmazott veszített a
béréből 186 és 1.000 lej közötti összegeket – nyilatkozta hétfőn Leonard Bărăscu, a Sanitas Szakszervezeti Szövetség elnöke. Február elején Olguţa
Vasilescu munkaügyi miniszter kijelentette, hogy az
egészségügyi minisztérium a szakszervezetekkel
együtt kidolgozza a pótlékok odaítélésének szabályzatát. A szakszervezetek a kormánytól azt a tavaly
tett ígéretet is számonkérik, amely szerint 2018. március elsejéig minden alkalmazott bére növekedni fog.
(Agerpres)

Nem közlekednek a hajók
a Dunán

Giurgiu kikötői parancsnokságának tájékoztatása
szerint nem a giurgiui kikötőparancsnokság rendelte
el a folyami hajózás felfüggesztését, hanem a kapitányok egyénileg döntöttek úgy valamennyien, hogy
a hajók lehorgonyozva maradnak a hóvihar, az erős
szél és a rövid látótávolság miatt. Giurgiu kikötőjében
két uszály vesztegel, egy román és egy bolgár felségjelzésű. Utóbbiról a gázolajszállítmányt kellett
volna hétfőn lerakodni, de a hóvihar miatt felfüggesztették a munkálatokat. (Agerpres)

Kit érdekel?
(Folytatás az 1. oldalról)

a szülők gondatlansága miatt. Persze mondhatnánk,
hogy Pakisztánban, a Közép-afrikai Köztársaságban,
Afganisztánban vagy Szomáliában sokkal rosszabb a
helyzet…
Ha tovább tallózunk, láthatjuk, hogy az Eurostat múlt
héten nyilvánosságra hozott hírének sem szentelt senki
túl nagy figyelmet, amely szerint 2018 januárjában az
EU tagországai közül Bulgáriában volt a legkisebb a
bruttó minimálbér (havi 261 eurónak megfelelő összeg),
Romániában pedig 408 euró. Ami sokatmondó, hiszen
az északnyugati országokban 1.000 euró felettiek a legkisebb fizetések. A listát Luxemburg vezeti (1.999 euró),
utána következik Írország (1.614), majd Hollandia
(1.578), Belgium (1.563), Németország és Franciaország (1.498 euró).
És még nem ért véget a hisztériasajtó és a „szakértők” által mellőzött hírek sora. Az, hogy az Országos
Statisztikai Hivatal adatai szerint tavaly 4,07 százalékkal drágultak az élelmiszerek, hogy 6,5 milliárd euróra
importáltunk élelmiszert, a külkereskedelmi deficit korábban sosem látott szintet ért el, miközben az exportált
élelmiszerek értéke 1,7 milliárd euróval volt kisebb a
behozatalénál.
A jelek szerint ezek nem igazán érdeklik sem a politikusokat, sem a kormányzatot, a tüntetőket a legkevésbé. Ők most – a politika és a futball után – jogi
szakértőknek képzelik magukat. Hogy nem egy emberen
áll vagy bukik a korrupció elleni harc, vagy hogy egymagában senki nem követhet el merényletet a „demokrácia” ellen, kit érdekel?
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Két sávon a főtérre

(Folytatás az 1. oldalról)
infrastruktúrájához viszonyítva túl
nagy a gépjárműforgalom, ezért
döntött úgy a bizottság, hogy a parkoló autók által elfoglalt sávokat
felszabadítják annak érdekében,
hogy a forgalmi dugók némileg
megszűnjenek az említett övezetben. A polgármesteri hivatal közlekedésrendészeti bizottsága a januári
gyűlésén tárgyalta és döntötte el a
múlt hét végén életbe léptetett, a
helyi sajtóban is meghirdetett változtatásokat. Amint felvetésünkre
kifejtette, a hír beharangozására
azért választották a pénteki napot,
hogy elegendő idő álljon a gépjárművezetők rendelkezésére az övezetben alkalmazott új közlekedési
szabályok megismerésére és alkalmazására, a hivatalnak pedig a forgalmi jelzőtáblák kihelyezésére és
az útburkolat felfestésére. Amint kifejtette, az említett szakaszon hozzávetőleg harminchárom jármű
parkolt, többnyire az ott lakók gépkocsijai foglaltak el egy sávot a
Mihai Eminescu utca és a Mărăşti
utca között, ezért azt megszüntették, és így sikerült még egy közlekedési sávot beiktatni. Az új
intézkedéssel a Forradalom utcában

felszámolták a M. Eminescu utca és
Călăraşilor utca közötti parkolókat
is, így két sávon lehet a főtér felé
haladni, egy sávon pedig az 1989.
December 22. út irányába. A Mihai
Eminescu utca egyirányúvá vált,
akárcsak a Mărăşti utca, az egykor
felszámolt parkolókat pedig visszaállították az Eminescu utcában,
amelyből ezután csak kitérni lehet a
Forradalom utcába. Arra a kérdésre,
hogy a Forradalom utcai lakosok
parkolási gondjaira milyen megoldást ajánlottak, a rendőrfőnök egyelőre az Eminescu utcai parkolási
lehetőséget említette, és a megértésért köszönetét fejezte ki. Az önkormányzat új parkolók létesítését
tervezi a Petrom benzinkút és a
December 30. utca között annak
érdekében, hogy a Forradalom
utca lakói számára az új közlekedési szabályok bevezetésével
okozott parkolási gondokat némileg enyhítsék. Egyelőre megfigyelik az új közlekedési rend
nyomán kialakuló forgalmat, a
Köztársaság utcától átsorolási sávokat alakítanak ki, amelyeken a
Kossuth/Călăraşilor utcába irányuló forgalom számára is felfestik a jelzéseket.

Közgyűlést tart a marosvásárhelyi RMDSZ
Kárpátok sétányi körzete

A marosvásárhelyi RMDSZ Kárpátok sétányi (Aleea Carpaţi) körzete
február 27-én, ma 18 órától körzeti közgyűlést tart a marosvásárhelyi
RMDSZ székházában (Dózsa György utca 9. szám, földszint, 3-as terem).
A gyűlés napirendje: 1. Tisztújítás. 2. Körzeti választmányi tagok
választása.

Hatvanéves a Marosvásárhelyi Rádió

A téli időjárás miatt

Nehézkesen zajlik
a közlekedés Románia déli részén

Románia déli és keleti részén nehézkesen arra figyelmeztette a gépkocsivezetőket, hogy csak
zajlik a közlekedés a téli időjárási viszonyok akkor induljanak útnak, ha halaszthatatlan dolguk
akad. Bizonyos utakon forgalomkorlátozást vezettek
miatt.

Hétfő hajnaltól narancssárga jelzésű fagyriadó van
érvényben, hiszen a február végi időszakhoz képest
szokatlan hideget mérnek, helyenként mínusz 20 Celsius-fok alá csökkent a hőmérséklet. Hétfőn reggel
Gyergyóalfaluban mérték a leghidegebbet az egész országban, ott a hőmérséklet mínusz 22 Celsius-fokra
süllyedt.
A Román Vasúttársaság (CFR) 37 járatot volt kénytelen törölni az ország déli részén, ezek többsége személyvonat, de a Bukarest és Konstanca, valamint a
Nagyszeben és Craiova közötti járatokat is törölték.
A vasúttársaság közlése szerint ez mintegy 4 százalékát jelenti a CFR által működtetett 1200 járatnak.
Teleorman megyében lezártak néhány országutat,
hogy eltakarítsák a lehullt havat, az útügyi társaság

be, így tilos közlekedni a 3,5 tonnánál nagyobb járművekkel.
Romániában bezárták a kikötőket az erős szél miatt.
Bukarestben a szél 15-16 kilométer/órás sebességgel
fúj, emiatt az emberi szervezet által érzett hőmérséklet
mínusz 17 Celsius-fokra is csökkenhet.
Hétfőn és kedden felfüggesztették az oktatást Románia hat déli megyéjében és Bukarestben.
A meteorológiai intézet hétfőn kora délután újabb
figyelmeztetést adott ki, eszerint erősödni fog a havazás Románia déli és keleti részén, a hófúvás várhatóan
még jobban megnehezíti a közlekedést. Hétfő estétől
számítanak kiadósabb havazásra, így kedden reggel
a hóréteg vastagsága elérheti a 15-30 centimétert.
(MTI)

Elkészült az új nyugdíjtörvény tervezete, de
még dolgozni kell az ebbe foglaltak alkalmazásához szükséges kiegészítő jogszabályokon – nyilatkozta hétfőn Lia Olguţa Vasilescu
munkaügyi miniszter.

intézkedések csak elmélyítették az egyenlőtlenségeket”.
A miniszter részt vett hétfőn az Idős Személyek Országos Tanácsának első félévi ülésén. Az egyeztetést
követően azt mondta, felkérte a testület képviselőit,
létesítsenek egy négyfős csoportot olyan személyekből, akik behatóan ismerik a nyugdíjrendszert, hogy
maguk is kövessék a szimulációkat, vegyenek részt a
törvény kidolgozásában.
A tárcavezető megerősítette, hogy a minimálnyugdíj értéke a jelenlegi 520 lejről júliustól 640 lejre nő.
(Agerpres)

Több nyugdíjátszámolási módszert vizsgál
a munkaügyi minisztérium

A tárcavezető azt mondta, három nyugdíjátszámolási módszert tesztelnek, ezek közül választják
majd ki azt, amelyik a legelőnyösebbnek bizonyul.
Lia Olguţa Vasilescu hozzátette, a jelenleg érvényben levő, 2009-es nyugdíjtörvény „nem lett volna
olyan rossz, de a parlament által elfogadott korrekciós

„Márciustól 24 órán át sugárzunk!”

Idén ünnepli fennállásának hatvanadik évfordulóját a Marosvásárhelyi
Rádió. A népszerű és nagy múltra
visszatekintő közszolgálati stúdió
1958. március másodikán sugározta
első magyar nyelvű műsorát Megszólal a Székelyföld címmel.

Kaáli Nagy Botond

Az eltelt több mint fél évszázad
alatt felbecsülhetetlen értékű
szellemi kinccsel ajándékozta meg Erdélyt és az
egyetemes magyarságot
az intézmény; olyan
külső munkatársakkal
rendelkezett,
mint
Beke György, Bodor
Pál, Huszár Sándor,
Szász János, Marton
Lili, Bartis Ferenc,
Elekes Ferenc, Sütő
András, Székely János,
avagy Szépréti Lilla. A
méltán hírneves Aranyszalagtár gyűjtemény mellett a
rádió számos, sikerre ítélt projekt
szervezője a Gurul a rádió kerékpártúrától a
legutóbbi, díjnyertes Kotta című műsorig.
Mindezeket megünneplendő, márciusban
nagyszabású ünnepségsorozatra készül a
szerkesztőség.
Szász Attilától, a Marosvásárhelyi Rádió
főszerkesztő-helyettesétől elsőként ezekről az
eseményekről érdeklődtünk. A válaszból
pedig kiderül több fontos újdonság is.
– Elég intenzív periódus előtt állunk, több
rendezvénnyel is készülünk az évfordulóra.
Eredetileg sem egynapos ünnepséget terveztünk, hanem az eddigi évek folyamán kialakult célközönségeinkre fókuszálva próbáljuk
megmutatni a munkánkat. Március másodikán tölti be a Marosvásárhelyi Rádió a hatvanadik életévét, és ezzel kapcsolatosan a
legnagyobb örömünk, hogy idéntől a nap 24
óráján át magyar műsorok szólnak majd a
frekvenciánkon: sikerült megkapnunk az éjszakai sávot is! Régi ambíciónk és folyamatos munkánk eredménye ez. Az említett
bővítést megelőzően, öt évvel ezelőtt léptük
a legnagyobbat, amikor hétről tizenhat órássá

bővítettük a műsoridőt, amelynek következtében már reggel 6 és 10 között is sugározhattunk. De ez nem volt elég számunkra, 24
órából 24 órán át akartunk tartalmat szolgáltatni: tavaly március másodikától éjfélig kitoltuk a műsoridőnket, idén március
másodikától pedig 24 órán át hallgathatják az
érdeklődők a Marosvásárhelyi Rádiót! Hoszszan tartó lobbi eredménye ez, és továbbra is
lesznek nagy projektjeink: a lefedettségünket kívánjuk bővíteni, illetve
az adás technikai minőségét javítani.
Ami a születésnapi eseményeket illeti, március
elején három rendezvénnyel ünnepeljük a
rádió hatvanadik évfordulóját: március elsején a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia (a testvérintézményünk)
ad
a
tiszteletünkre egy üzenetértékű, Bartók és
Enescu műveiből álló koncertet a Kultúrpalota nagytermében. Március másodikán a
román nyelvű szerkesztőség a Mihai Eminescu Házban egy Ducu Bertzi-koncerttel ünnepli az évfordulót, míg március harmadikán
a magyar nyelvű szerkesztőség teszi ugyanezt: utóbbi alkalomra este 7 órakor a Kultúrpalota nagytermében kerül sor, ahol
fellép a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara, a Maros Művészegyüttes,
az Eztán együttes, a Tiberius Quartet és az
általunk lebonyolított Bartók nyomában
című tehetségkutató versenyben szerepelt
három ifjú. Az est keretében egy rövid kabaréshow-t is láthatnak az érdeklődők, az
eseményt pedig a régi, még életben lévő
kollégáinknak dedikáljuk, ők lesznek a rendezvény fókuszában. Március másodikán
kiadunk továbbá egy CD-lemezt is Hatvan
év hatvan hangja címmel, amely az archív
felvételeinkből készült válogatást tartalmazza: egyedi kollekció, ez a mi nagy ajándékunk.
– Az eltelt évek alatt látványosan bővült a
vásárhelyi stúdió műsorkínálata, csökkent a
hallgatóság átlagéletkora, a kínálat bővíté-

sének sikerét pedig az is jelzi, hogy a Kotta
című, egyedi műsorotok nemrég díjat nyert…
– A médiában a változásokat nem lehet
azonnal lemérni. Ezt 2012-ben is tudtam,
amikor belevágtam a műsorbővítésbe. A nagy
változás, amely megreformálta a szokásainkat, 2013-ban következett be: ekkor sikerült
beindítanunk a reggeli műsorainkat, és ezekkel rengeteg új hallgatót szereztünk! Addig
többnyire idősebbek, illetve a vidéken élők
hallgattak minket, hiszen a délelőtti kezdést
már nem tudták megvárni azok, akik kora
reggeltől dolgoznak. De a reggeli műsorok
beindítása óta sokkal többen hallgatnak minket, fiatalodott az átlagéletkor, és megváltozott a stúdió arculata is. A régi struktúrát
ugyanakkor nem vetettük el, ami mellé került,
ami új volt, azzal igyekeztünk fiatalabb hallgatókat is szerezni. Tudatosan építettük fel a
műsorpolitikánkat: reggel, munkába menet
előtt, alatt az emberek nagy többsége rádiót
hallgat, délután, este pedig inkább tévét néz.
Ezért a délután 6 óra utáni, esti műsorainkat
a tudatos rádióhallgatóknak szánjuk, akkor
már egyre szűkebb rétegeknek szólunk.
A díjnyertes, Kotta című adásunk 2013
márciusában indult, és azóta nagy ismertségre tett szert. Teljesen egyedi, előzménytelen próbálkozás az erdélyi médiapiacon. Attól
működik, hogy nincsen benne egy lej sem.
Zenekarok jönnek hozzánk játszani – mi nem
fizetünk nekik semmit, ők sem fizetnek semmit nekünk, de kapnak cserébe egy jó minőségű stúdiófelvételt, mi pedig majd játsszuk
adásainkban a dalaikat: ez egy klasszikus
win-win történet, ezért életképes. Tehetségnépszerűsítő műsor, amelyben előnnyel in-

dulnak a fiatal, ismeretlen zenekarok, de a
műsor sikere miatt immár nagyon híres
együttesek is felkerestek, hogy szeretnének
kottázni. A díj váratlanul ért minket, és azóta
értek további, kellemes meglepetések is, például igen pozitív hangvételű cikkek a hazai
és magyarországi médiában.
A sportról szóló műsorok tekintetében is
nagyot léptünk előre, a tudósítóink immár
három olimpiára is elutaztak: voltak Londonban, Rióban, most pedig Dél-Koreában. Az
idei téli olimpiára két tudósítónk utazott el,
az utat a Tuşnad borvízmárka finanszírozta.
További újdonság, hogy idéntől élőben közvetítjük a Sepsi OSK mérkőzéseit, ezzel is
szeretnénk jelezni, hogy nevünk ellenére továbbra sem csak Marosvásárhelyről kívánunk szólni, hanem Brassótól Kolozsvárig
mindenkihez: a tartalom összeállításakor a
régió lefedettségére nagyon odafigyelünk. Ez
állandó napirendi témánkat képezi, a tudósítóhálózatunk is eszerint alakult ki, Marosvásárhelyen kívül öt tudósítóval rendelkezünk.
Rengeteget járunk terepre, valljuk, hogy ott
kell lennünk, ahol a hallgatóink vannak,
szinte mindennap úton vagyunk. Nagy figyelmet fordítunk a kultúrára, mindegyik adásunkba
igyekezünk
becsempészni
valamennyit belőle, mindemellett a Kultúrpresszó keretében napi két órában a magas
kultúráról tudósítunk, de úgy, hogy azt mindenki megértse. Közmédia vagyunk, mindenkire próbálunk odafigyelni, senki között nem
tehetünk különbséget, igyekszünk a lehető
legjobban odafigyelni a hallgatóinkra, hogy
mindegyikük megtalálja a műsoraink között
azt, amit a leginkább szeret.
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Beszélő könyvek

Teleki Sámuel és a szabadkőművesség

A marosvásárhelyi Teleki Tékában újraindult Beszélő könyvek sorozat első
rendezvénye a számtalan titok és félremagyarázás övezte európai szabadkőművességről szólt. Február utolsó
péntek estéjén a freskós termet zsúfolásig megtöltő közönség előtt Poór
János budapesti egyetemi tanár, az
ELTE Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszékének vezetője és az őt faggató Lázok Klára, a
Teleki-Bolyai Könyvtár főkönyvtárosa
beszélgetése során sok tévhit eloszlott.

Karácsonyi Zsigmond

A tizennyolcadik század elején indult útjára a modern kori szabadkőművesség. Nagyon sok misztifikáció övezi ezt a
mozgalmat, melyet nagymértékben táplál a
„testvériség” diszkréciója. Ennek következtében nagyon sok téves, rosszhiszemű gyanúsítgatás érte, éri a páholyokban
tevékenykedőket. A szabadkőművesség gyökerei némelyek szerint az ókorba nyúlnak
vissza, de az előadó szerint tekintsük ezt mesének, mint a népek eredettörténetét. Tény,

hogy a titkaikat féltő
katedrálisépítő mesterek társaságai hozták
létre a szabadkőművességet, amikor soraikba engedték a
„szellemi” építőket is.
1717. június 24-én
négy londoni szabadkőműves páholy a
Lúdhoz és Rostélyhoz
címzett fogadóban
nagypáhollyá egyesülve különvált a
többi kőművesegylettől, és az eltelt háromszáz évben az egész
világra kiterjedő mozgalommá fejlődött.
Az angol koncepciójú, az istenhitet megkövetelő, magukat regulárisnak nevező rendszer
mellett létrejött a francia adogmatikus, avagy
irreguláris rendszer is. Ez utóbbi a metafizikai vélekedést (az istenhitet) az egyénre
bízza, ugyanakkor szigorú erkölcsi értékek
mentén tevékenykedik. A páholyokban olyan
felnőtt, szabad férfiak tevékenykedtek, akik
a fennálló rendszer törvényeit tiszteletben tartották és munkáik alkalmával nem politizáltak, de minden olyan kérdést megvitattak,
amelyek a társadalom modernizálását szolgálták. Ezért nemcsak a nemesség vagy főnemesség legkiválóbbjai tették le a
szabadkőműves-esküt, hanem a kultúra és tudomány számos jeles képviselője is.
Természetesen léteztek elhajlások a szabadkőműves mozgalomban is. Az előadó
pontosan felvázolta, hogy a rózsakeresztesek
vagy az illuminátusok mért nem tekinthetők
szabadkőművesnek.
A modernizáció ezt a mozgalmat is elérte.
Napjainkban nőket is felvesznek a páholyokba, sőt léteznek női páholyok is.
A tizennyolcadik és tizenkilencedik században a szabadkőművesek, bár politikai tevékenységet a páholyokban nem folytattak,
mégis nagy társadalmi befolyással éltek.

Mivel alapelveik közt van a jótékonysági, karitatív tevékenység, ezért ők hozták létre Magyarországon az országos mentőszolgálatot,
de a Nemzetközi Vöröskereszt is szabadkőműves alapítású.
Sokan közülük a felvilágosult eszmék terjesztői voltak. Például Teleki Sámuel, de közéjük tartozott Aranka György is.
Magyarország területén elsőként Brassóban,
majd ezt követően Nagyszebenben jön létre
szabadkőműves páholy. Ezek német nyelven
dolgoztak. Amikor a gubernium átköltözött
Szebenből Kolozsvárra, itt már magyar
nyelvű páholyt hoztak létre.
A rendezvény ürügyéül szolgáló felvezetésből az derült ki, hogy a könyvtáralapító Teleki Sámuel egy bécsi szabadkőműves páholy
tagja volt. A fennmaradt jegyzőkönyvekből
kiderül, hogy Mozart is ott tevékenykedett. A
Teleki Tékában található kiadványokból egy
tárlónyi anyag a rendezvényen is bemutatásra
került. Többek között a Bécsben kiadott

Sikeres könyvbemutató Marossárpatakon

Pénteken a helyi információs és dokumentációs központban mutatták be a
pókai születésű id. Tolvaly Ferenc Idők
tanúja című kötetét. A könyvbemutató
első részében viszontagságos életútjáról mesélt a 89 éves szerző – jelenleg német állampolgár –, a második
részben a frissen megjelent könyvről
zajlott érdekes beszélgetés.

Berekméri Edmond

Id. Tolvaly Ferenc 1929-ben született Pókában. Tanulmányait szülőfalujában, majd
Marosvásárhelyen a Református Kollégiumban végezte, ahol 1948-ban érettségizett. Levelező hallgatóként szerzett oklevelet a
közgazdasági akadémián, majd 1963 és 1974
között osztályvezetőként dolgozott a marosvásárhelyi Bőr- és Kesztyűgyárban. Hosszú
lelki vívódás után 1974-ben települt ki Németországba, ahonnan három évtized után
ismét hazatért az ősi kúriára, Pókába. Példásan rendbe szedte az ősi birtokot, felújította
Fotó: Berekméri Edmond
a szülőházat, azóta feleségével, Éva nénivel
itt, a pókai dombok között éli hétköznapjait, áthaladva sebesült meg a jobb karja, sok vért
harmóniában és nyugalomban. Feri bácsi két veszített, akár végzetes is lehetett volna a ségyermeke és két unokája Németországban rülés, ha nem kap orvosi ellátást.
lakik.
Az új haza: Németország
Ferike úrfi háborús emlékei
Feri bácsi feleségével és két gyermekével
A rövid élettörténet bemutatása során a Marosvásárhelyen lakott az 1970-es évek eleszerző visszaemlékezett boldog gyermekko- jén. Különösebben munkahelyére sem parára, amelyet csak a háború zaja és szörnyű- naszkodhatott, az igazgató után ő volt a
ségei tudtak megzavarni. A frontvonal „második ember” a bőrgyárban. De nagyon
közeledtekor, sok más pókaihoz hasonlóan, a elkeserítették a politikai események, korán
család menekülni kényszerült. Több napon át ráébredt arra, hogy a kommunizmus céljai
haladt a szekérkaraván, Faragót, Bethlent, határtalanok. Az életszínvonal egyre csökRogozt, Magyarlápost érintve, Szatmár felé, kent, korlátok közé került a szabadság. Elfeleségével,
hogy
aztán az Alföldön át Pest irányába. „Nem ha- határozták
vazott, mégis hófehér volt a lovak háta, fara. Németországban folytatják életüket, s
Tudják, mitől? Az asszonyok kiterítették szá- ehhez, befolyásos barátai segítségével, útleradni a rongypelenkákat! (…) Egy nagy ká- velet igényelt családja részére, egy svédorbulat volt az egész út. Talán nem is mindig szági rokonlátogatásra. Németországban
voltunk magunknál, csak mentünk, kóvá- egy második világháborút megjárt német kalyogtunk, mert hol itt, hol ott tűntek fel az tona várta, aki egy ideig a pókai kúrián húoroszok. Egy ideig sikerült egérutat találni” zódott meg a fegyverropogás idején.
– emlékezett vissza Feri bácsi. Az Alföldön Lágerélet következett, nyelvtanulással, aztán

nemsokára sikerült jó munkahelyet találni, lakást vásárolni. Ott másak voltak a lehetőségek…

Visszatérés a pókai kúriára
Felesége halálát követően Feri bácsi elhatározta, hogy visszatér Erdély szívébe, szülőfalujába. A szülői házat szinte romokban
találta, nem volt könnyű újraépíteni az egykori földbirtokos család kúriáját. Költséges
volt, időbe telt, de Feri bácsi nem bánta meg
elhatározását. Kettesben élnek második feleségével, akinek személyében méltó segítőtársra talált. Korát meghazudtoló az életereje,
életkedve, egészsége, folytonos tenni akarás
jellemzi. Rövid idővel hazaköltözése után dr.
Szöllősi Árpáddal megírták Póka falumonográfiáját Egy mezőségi falu a történelem sodrában címmel. Aztán újra tollat fogott az
öregúr, hogy személyes visszaemlékezései se
merüljenek feledésbe. Így született meg az
Idők tanúja című kötet, amely tizenhárom
írásból áll.

A kötetről…
Az Idők tanúja cím elsősorban arra utal,
hogy a szerző az elmúlt kilenc évtized alatt,
két hazát is otthonának tudva, rengeteg dolgot átélt, sok fontos eseménynek volt tanúja.
A természet, az erdő Tolvaly Ferenc örök szerelmei, a történetek többségének helyszínei.
„Szerettem a vadászatot, de ezeken az alkalmakon nem kimondottan a zsákmány miatt
vettem részt. Az erdei séták, vadászatok során
rendszerint lehetőség adódott megcsodálni a
természetet, amely nagyon fontos volt számomra.” Feri bácsi német földön is nagyon
sokat túrázott, kirándult a természetben. A
kötet egyik írásában, a Zergeiskolában bemutatja az Alpok csodálatos arcát, a magashegyek romantikáját, de arról is ír, hogyan
tanítgatja unokáját a természet szeretetére,
ugyanakkor az élet terheinek elviselésére is.
Hiszen a magashegyek akrobatái, a zergék is
féltik, tanítgatják a kicsi zergéket, nekik is
van iskolájuk.
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Journal für Freymaurer szabadkőműves folyóirat. Az ezen szereplő 176-os szám és páholy bélyegzője azt bizonyítja, hogy ezen a
számon tartották nyilván a páholyban Teleki
Sámuelt. Sajnos ez irányú tevékenységét még
sok homály fedi, és a kutatókra vár a feladat,
hogy feltárják a könyvtárlapító diszkrét tevékenységét.
A közönség soraiból feltett kérdésre válaszolva Spielmann Mihály közelmúltkutató
hangsúlyozta, hogy Bernády György alapította 1905-ben a marosvásárhelyi páholyt,
amelyet az autoriter rendszerek betiltottak, de
az 1990-es évek elején újraélesztették, és ma
is tevékenykedik. A huszadik század eleji
modernizáció aktív részesei voltak a helyi
szabadkőművesek. A polgármester mellett
nemcsak a vállalkozók, kereskedők, hanem a
kollégium tanárai, a város lelkészei is munkálkodtak a páholyban. Valószínűleg nagyon
sok korszerűsítési ötlet itt hangzott el.
Napjaink szabadkőműveseinek tevékenységét a titoktartás fátyla borítja, de ha többet
tudnánk róla, talán nem ülnénk fel olyan
könnyen az összeesküvés-pártiak koholmányainak.

A különleges borító
Az írások között a vadásztörténetek, humoros kalandok mellett egy kémtörténet
(Wallberg) is helyet kapott, amely azt bizonyítja, hogy nemcsak nálunk hallgatták el
rendszerváltáskor az igazságot. A Félelem
címet viselő visszaemlékezés a keletnémetek
Magyarországon át történő menekülésének,
szökésének állít emléket. Autókonvoj érkezik
Magyarország nyugati határának közelébe,
Trabantok, Wartburgok. Özönlik a nép, a szülők közrefogják a gyerekeket, nincs náluk bőrönd, nagytáska, szaladnak a határ felé, hogy
Sopronnál átjuthassanak Ausztriába, onnan
pedig az ígéret földjére, az NSZK-ba. A határtól nem messze Kozma atya és a Máltai
Szeretetszolgálat végzi a dolgát, meleg ételt,
esetleges orvosi ellátást kínálva a menekülőknek. Az ország vezetősége nem tiltakozik, a
határőrök szemet hunynak, a tömeg áramlik.
„Sajnos ezek a volt menekültek, a mi vendégeink már elfelejtették azokat az időket, azt
a segíteni akarást, szolidaritást, amit akkor az
egész magyar társadalomtól kaptak” – állapítja meg keserűen a szerző. A kötet borítóján
ennek a keletnémet menekülésnek látjuk egy
filmkockáját, tudniillik a Feri bácsi fia, Teddy
kint tartózkodott és filmezett azokban a napokban a magyar határnál.

Elrepült a két óra
A szerző közel két órán át mesélt a több
mint félszáz hallgatónak, akik nagy érdeklődéssel, türelemmel hallgatták a részleteket.
Feri bácsi korát meghazudtoló módon válaszolt a kérdésekre, olvasott fel részleteket a
könyvből. Igaz, néha pihenésre is kapott lehetőséget, hiszen a szervezők egy kis műsort
is csempésztek a programba. Berekméri
Réka, a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum
tanulója gyönyörű szülőhazánkról, Erdélyről
énekelt, három sárpataki iskolás (Lakó-Kiss
Barbara, Kali Zsófia és Moldován Auróra) a
csodálatos erdőről szavalt. A könyvbemutatón jelen volt Kozma Barna polgármester is,
és a marossárpataki önkormányzat nevében
gratulált a szerzőnek. A kulturális est dedikálással és szeretetvendégséggel ért véget. A jelenlévők között kisorsolásra került tíz
példány a megjelent kötetből.
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Szerkeszti: Nagy Székely Ildikó

Az igazi télre készülve

Ahol kincset ér a tej

A népi bölcsesség szerint a
tél „ablakában”, a fagy beállta előtt a legjobb szántani.
Idén alig éreztette jelenlétét
a hideg évszak, február
utolsó hétvégéjére azonban
jelentős lehűlést ígértek a
meteorológusok. A körtvélyfáji Hajdú Sándor figyelembe
vette az előrejelzést, és szerdai látogatásunkkor végezte
el az őszről elmaradt szántást. Érkezésünkkor rövid
szünetet tartott, hogy elmesélje, hogyan fonódott össze
élete a föld megművelésével
és az állattartással.

– Már gyermekkoromban besegítettem nagyapámnak a mezei
munkában, az állatok ellátásában.
Akkor szerettem meg ezt az egészet. A tanulmányaim befejezése
után Sáromberkén, az Agromecnél
dolgoztam. Az itthoni gazdálkodásba 2000-ben vágtam bele komolyabban, amikor a cég
felbomlásával megszűnt a munkahelyem. Egyetlen tinóval kezdtem,
amit édesapámtól kaptam. Szép

lassan fejlődött a gazdaság, amíg
élt apósom, együtt vittük előre. Jelenleg tíz fejőstehenem van, illetve
négy borjúzó tinó és négy borjú.
Emellett disznókat, juhokat és tyúkot is tartok saját használatra.
– Hogyan hasznosítja a tejet?
– Mivel a faluban csak hét gazda
foglalkozik még állattartással, nagy
részét a helybéliek viszik el. Ötve-

Hűséges előfizetőnknél jártunk

nen jönnek naponta vagy kétnaponta a tejért. A többi mennyiséget
egy bátosi cég veszi át. Télen havonta körülbelül ezer litert tudunk
adni a falubelieknek, és ugyanenynyit az illető cégnek. Tavasszal
rendszerint nagyobb a tejmennyiség. A bikaborjakat el szoktam
adni, házhoz jön a vevő.
– Az állatok takarmányát előállítja vagy vásárolja?
– Mivel drága a takarmány,
igyekszem mindent magam előállítani. Harminc hektár földet dolgozom meg, ebből hét hektár a
sajátom, a többit bérlem. 18 hektár
szántóterület, a többi legelő, kaszáló. Búzát, kukoricát, lucernát,
zabot termesztek. A földek bérleti
díját termésben fizetem.
– Beszéljünk egy kicsit a munkagépekről.
– Két régebbi gyártású U650-es
traktorom van, illetve eke, tárcsa,
vetőgép, egysoros silóvágó, két
utánfutó és egy fejőberendezés.
Nemrég egy kaszagépet is vásároltam. Egy kerek bálázóra lenne még
nagy szükség, az megkönnyítené a
munka menetét, napszámost
ugyanis nehéz találni. Hallottam a
Pro Economica Alapítvány
maros-mezőségi gazdaságfejlesztési programjáról, ha
ezt a mi térségünkre is kiterjesztik, mindenképpen pályázni szeretnék.
Amikor a család is szóba
került, megtudtuk, hogy
Sándornak van egy kilencedikes fia, aki Szászrégenben
tanul, a lánya pedig az állatorvosi egyetemet végzi.
– A jövő az egészségben
van – jegyezte meg beszélgetésünk végén a gazdálkodó, amikor terveiről
kérdeztük, majd azt is hozzátette, amíg az állattartásból meg tudnak élni, biztos,
hogy nem hagyják abba.

Jó helyre ment a nyeremény

Nótaszó és főtt krumpli illata töltötte be ottjártunkkor a gernyeszegi Pál Ferenc konyháját. A 74. életévéhez közeledő, derűs arcú
férfi a Marosvásárhelyi Rádió zenés üzeneteit
hallgatva készült ebédelni, amikor bekopogtunk hozzá. Januárban ő nyerte lapunk egyik
Hűséges előfizető díját, ennek apropóján kerestük fel.

– Tulajdonképpen a párom a nagy újságolvasó – árulta
el, miután hellyel kínált. – Alig várja, hogy megérkezzen
a postás, és rendszerint mindent elolvas a lapból.
A 66 éves Szőcs Klára, aki nyugdíjazása előtt aszszisztensnő volt, ezekben a hetekben Magyarországon
tartózkodik, egy idős asszonyt gondozó ismerősét helyettesíti. Kérnünk sem kellett, vendéglátónk máris
elővette telefonját, és felhívta, hogy személyesen beszélhessünk vele.
– Amióta létezik a Népújság, előfizetek rá. Leginkább a falubeszámolókat szerettem, mostanában pedig
a Színes Világ mellékletben közölt oroszországi útleírás tetszett nagyon. A keresztrejtvényeket is mindig
várom – sorolta Klára kedvenc újságoldalait, aztán azt
is tudtunkra adta, hogy öt-hat évvel ezelőtt egyszer
már kihúzták a nevét a sorsoláson. A mostani nyeremény nagyon jól fogott, Ferenc gyógyszereire költötték a pénzt. A férfi átesett egy szívműtéten, és
cukorbeteg, így minden hónapban kétszáz lejt hagynak a patikában. A Hűséges előfizető díjból ennek a
költségnek a felét fedezni tudták.
Miután elköszöntünk a kedves hölgytől, a házigazdát kérdezgettük. Mesélt a gyermekkoráról, arról,
hogy ötéves volt, amikor elvesztette édesapját, és anyja
egyedül nevelte fel őt és két testvérét. Az iskola befejezése után több mint 23 évig hegesztőként dolgozott
a Prodcomplexnél. A nyolcvanas években a kollektívben karbantartóként kapott munkát, a rendszerváltás

Fotó: Nagy Tibor

után pedig egy időben Magyarországon dolgozott. Hegesztőként 55 évesen mehetett nyugdíjba.
– Mi a kedvenc időtöltése? – kérdeztük.
– Nálam egyfolytában megy a rádió, leginkább azt
szeretem hallgatni. Viszont a tévéműsorokba mindig
belealszom. A pihenés mellett még dolgozni is szoktunk ezt-azt a párommal. Van egy kis földünk, nyáron
azt művelgetjük. Disznókat is tartunk, úgyhogy nem
unatkozunk.
– Vannak-e gyermekeik, unokáik?
– Klárának nincs gyermeke, nekem a korábbi házasságomból egy fiam és egy lányom született. A lányom Németországban, egy idősotthonban dolgozik
asszisztensnőként. A fiam sofőr, Sárpatakon él a családjával. Tőle egy másodikos fiú- és egy előkészítő
osztályba készülő lányunokám is van.
Távozás előtt a konyhaszekrény tetején sorakozó
újságokról érdeklődtünk.
– Az asszonynak gyűjtöm, hogy mikor hazajön,
mindet elolvashassa – magyarázta házigazdánk, majd
a kapuig kísért.

Szűkösebb év, új forgatókönyv

Szennyvízhálózat:
utolsó nekifutás

1.200.000 lejjel kisebb Gernyeszeg 2018-as költségvetése a tavalyinál, a község
idén 6.324.000 lejből gazdálkodhat – tájékoztatott Kolcsár
Gyula polgármester. A községgazda úgy véli, az önkormányzatnak az új helyzetben
át kell gondolnia az idénre
tervezett
beruházásokat,
amelyek közül egyeseket
kénytelenek lesznek átütemezni, illetve elhalasztani.

A prioritás továbbra is a szennyvízhálózat befejezése és üzembe állítása
a
községközpontban,
Körtvélyfáján és Marosjárában. A
munkálat 95 százalékban már évekkel ezelőtt elkészült, anyagi okokból, illetve bizonyos műszaki
meghibásodások miatt azonban
máig nem sikerült átadni a rendszert. Erre az idén mindenképpen
sor kerül – tudtuk meg a polgármestertől.
Az ivóvízhálózat az említett
három településen már kiépült, és
várhatóan ebben az évben Erdőcsinádon is elkezdik az ezt célzó munkálatot. A csinádi víz- és
szennyvízhálózat kiépítése kormánypénzből valósul meg, a szerződést már aláírták, és az előleg is
megérkezett. Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik, és amennyiben az
esetleges óvások nem hátráltatják a
folyamatot, idén nyáron vagy legkésőbb ősszel megkezdődhet a
munkálat. A főúttól félreeső, kisebb
falvakban azonban egyelőre nincs
kilátás a víz bevezetésére. Ez főként
nyáron jelent nagy gondot a helybélieknek, amikor a kutak kiszáradnak. A község ezen településeit
belefoglalták az Aqua Invest megyei mestertervébe, így önállóan
semmit nem tehet az önkormányzat.
Ugyanakkor az érintett falvak –
Kisszederjes, Nagyszederjes, Kisillye, Péterlaka, Marostelek – kisszámú lakossága miatt pályázni sem
lenne esélyes – fejtette ki Kolcsár
Gyula.
A múlt évi megvalósítások között
egyebek mellett a közvilágítás korszerűsítését említette a polgármester. Gernyeszegen és Körtvélyfáján
cserélték ki LED-égőkre a régi, idejétmúlt égőket, és idén a község
többi településén szerették volna
folytatni a beruházást, az alacsony
költségvetésbe azonban ez nem fér
be. Szintén halasztódik a község két
főút melletti falvát összekötő kerékpárút terve, erre esetleg az év vége
felé térnek majd vissza. Ezen terv
kivitelezését az is nehezíti, hogy az
útügyi hatóság előírása szerint a biciklisávnak 11 méterre kell lennie
az úttest közepétől, így olyan területeket érinthet, amelyek magántulajdonban vannak.

Újjászületik a községközponti óvoda
A nehezebb anyagi
helyzet nem jelenti azt,
hogy a következő hónapokban megáll az élet
Gernyeszegen. A biztos
pénzforrást a nyertes
uniós pályázatok biztosítják, így újítják fel a
községközponti óvodát
is. A közbeszerzés már
lezajlott, megvan a kivitelező, a munkálat
március 15. után kezdődik. A 400.000 eurós
beruházás
egyebek
mellett tetőcserét és szigetelést is magában foglal, ugyanakkor az épület belső térbeosztása
is megváltozik. A központi fűtést
már korábban bevezették, és a nyílászárókat is hőszigetelőkre cserélték – tájékoztatott a polgármester,
akitől azt is megtudtuk, hogy a
munkálat ideje alatt az óvodások
az iskola épületében kapnak helyet. A tanintézet rendelkezik a
célnak megfelelő helyiségekkel,
így mind a diákok, mind a kisgyermekek oktatása zavartalanul
folytatódhat.
Szintén uniós forrásból újítják fel
a körtvélyfáji és a magyarpéterlaki
kultúrházat. Az 500 ezer eurós beruházással jelenleg a közbeszerzésnél tartanak.

Szociális központ Körtvélyfáján
Gernyeszeg alapító tagja a Felső
Maros Menti Kistérségi Egyesületnek, Kolcsár Gyula a társulás elnöke. A Leader vidékfejlesztési
program keretében a község két
műgyepes futballpálya kialakítására
pályázik Marosteleken és Péterlakán, Körtvélyfáján pedig egy szociális központot hoznának létre, ahol
beteggondozás, idősek nappali foglalkoztatója, illetve egy fogászati
rendelő is helyet kapna. A központ
egy ezután megvásárolandó ingatlanban fog működni.
A SMURD-egység kialakításáról
viszont lemondott az önkormányzat, a községgazda úgy véli, ez a jelenlegi gazdasági helyzetben nem
kivitelezhető.

Sáncot takarítottak a segélyesek
Ottjártunkkor Körtvélyfáján,
Marosjára irányában tíz-tizenöt
férfi és néhány nő vágta, gyűjtötte
rakásba az út menti száraz gallyakat. Ez a művelet azt szolgálja,
hogy az esővíz lefolyhasson a sáncokba, és ne az úttestet öntse el. A
sánctakarító csoport a szociális segélyben részesülő községbeliekből
állt össze.
Kolcsár Gyulától megtudtuk,
hogy mintegy ötven lakos jogosult
segélyre. Közülük egyesek nyáron
Németországba mennek dolgozni,
erről viszont nem mindig tájékoztatják a polgármesteri hivatalt. Így
hónapokig jogtalanul kapják a segélyt, amit előbb-utóbb vissza kell
fizetniük, de pénzhiányra hivatkozva ezt megtagadják.
A községgazdát az adózási kedvről is megkérdeztük.
– Általában a lakosság 65-70 százaléka tesz eleget ilyen jellegű kötelezettségeinek. Az idősebb
községbeliek a legszorgalmasabbak, ők igyekeznek még az adókedvezmény időszakában, március
végéig kifizetni adóikat – tudtuk
meg Kolcsár Gyulától.
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A szász örökség (3.)

Szászkézd mellett érdemes más Segesvár környéki településekre
is ellátogatni. A korábbi Barangolóban említett és a magyar történelemhez kötődő Héjjasfalva községközponthoz olyan települések
tartoznak, amelyek arculatára rányomta bélyegét a történelem. Magyarfeleken egykor magyarok, míg Erkeden szászok laktak nagy
többségben. Ma mindkét faluban románok a többségiek, egyedül
Szederjesen él jelenleg több magyar. Erkeden már nem maradtak
szászok, de az épületek, az erődtemploma igen jellegzetes. Ebben a
faluban igazi időutazást tehetünk a múltba. Aki pedig ilyen messze
kalandozik, az úgy tervezze útját, hogy érdemes folytatni a barangolást a Székelyföldre, Székelyderzs – Székelyudvarhely irányába, vagy a Királyföldre Szentágota felé, ahonnan akár
Kőhalom vagy Berethalom érintésével Erzsébetvárost is útba
lehet ejteni, majd visszatérve Segesváron zárhatjuk autós vagy
kerékpáros körutunkat.

Erked
A települést először okiratban
1238-ban Erkud néven említik. A
XIII. században háromhajós román
kori bazilika állt először a jelenlegi
templom helyén. Ma központi hajójának külső falai láthatók. 1404-ben
gótikus stílusban építették át, ekkor
készült a torony is. Az oldalhajók
elbontása után a XVI. században
kettős falú erődrendszerrel övezték.
Kapubástyáján az 1529-es évszám
olvasható. A faluban tűzvész pusztított, ezután a települést és a templomot
újjáépítették,
amely
1748-ban nyerte el mai formáját,
azóta van meg a jelenlegi belső berendezése (bútorzat, karzat stb.) is.
Orgonáját Samuel Maetz híres
szász orgonaépítő mester készítette,
az oltár a segesvári Philippi mester
munkája. A tűzben elolvadtak a korábbi harangok is, így 1850-ben egy
nagy és három kisebb harang került
a helyükbe. Az utóbbiakat az első
világháborúban beolvasztották. A
jelenlegi kisharangokat 1923-ban
vásárolta az egyházközség. Toronyórája Európában egyedülálló. Érdemes megtekintenünk a bástyákon és
a tornyon kívül az egykori polgármesteri hivatal épületét és a várőr
házát, amely kultúrotthonként működött. A torony alatt egy üreg látható, a pincében egy vasajtó.
Állítólag innen két alagút is vezet.
Az egyiken, a rövidebben a közeli
erdőbe lehetett kimenekülni, de van
egy hosszabb is, ami több mint
három kilométer, és Szászkézdig
vezet. Uniós támogatásnak köszönhetően 2010 és 2014 között a várban helyreállítási munkálatok
voltak, azonban a létesítmény távol
áll attól, hogy múltjához méltóan
visszakerüljön a turisztikai forga-

Kilátás az erkedi templomtoronyból

lomba. A falut elhagyó szászok gazdasági épületeiket a székelyderzsieknek adták el, akik ebből építették
korszerű házaikat. Érdemes megjegyezni, hogy nem messze Erkedtől
Székelyderzs irányába a második
világháborúban határátkelő állomás
volt, ugyanis itt húzódott az Északés Dél-Erdély közötti határ. A toronyból érdekes látványt nyújtanak
a központban levő házak mögött
húzódó telkeken levő egyforma,
egymáshoz épített gazdasági épületek, amelyek a szászok szemléletét,
gazdasági szervezettségét tükrözik.

Miklóstelke
Segesvártól 27 km-re Szászkézd
irányába, a megyehatárhoz közel, a
főúttól két kilométerre van Miklóstelke, amelyet oklevélben már
1267-ben említenek praedium Nicolai néven. A település nevét a
XIII. századi templom védőszentjétől, Szent Miklóstól származtatják,
melynek németes-szászos rövidítése Clos. 1353-ban Villa Nicolai,
1356-ban Zenthmiclostelke, 1418ban Closdorf, 1427-ben Miklostelke,
1492-ben
Kolosdorf,
1504-ben Closdorfként említik.
1353-ban épült plébániatemploma,
amelynek helyébe a XV. század
végén újat húztak fel. Ezt igazolja a
szentélyben lévő kő szentségfülke
falába vésett dátum és felirat: „1524
hec structura finita est per me Mrm
Stephanum Ungar Schesestur.” A
XIII. századtól a kerci apátság birtoka a templom, majd 1474-től a
szebeni egyházé lesz. Az épület a
XVI. század óta változatlan: egyhajós, szentélye olyan széles, mint a
hajó, és gótikus sokszögzáródású.
Mind a hajót, mind a szentélyt sűrű
gótikus téglabordás hálóboltozat

Az erkedi szász erődtemplom

fedi. Az egészre védőemeletet húztak, melynek alátámasztására támpilléreken
nyugvó
árkádok
készültek. Az épületnek nincs tornya. A nyugati kapu felett még látszanak az egykori csapórács
helyének nyomai. Keresztelőmedencéjének kőből faragott kelyhe
még az előző templomból való.
Felső peremén sárkány, kereszt és
madár alakját faragták ki a XIV.
században. A templommal egyidős
a négyzet alaprajzú várfal és a bástyák. A nyugati kaputorony leom-

Az erkedi templombelső

lott, helyébe 1816–1819-ben
harangtornyot húztak fel. Az 1802.
évi földrengés okozta károk kijavítására utal a felirat: „Deo Auxiliante
Aedes haec Sacrae terrae motu ruinosae factae sunt renovatae Anno
1803”.
Segesd
Alig érünk be Segesvárra Marosvásárhely felől, egy nagy kanyar
után jobbra kell fordulni a várostól

délre fekvő Segesd-patak völgye
felé. Az első település, amelyet
érintünk, Segesd. A hagyomány azt
tartja, hogy Segesvár várát és városát a segesdiek alapították, településük neve a város nevében is benne
van. A falu első írásos említése
1302-ből való Segus néven, a későbbiekben Zegus (1309), Seges
(1373), Schesz (1488), Schees
(1506) formákban is megjelent a
különböző dokumentumokban. A
XIII. században épült későbbi evangélikus templomot 1504–1508 kö-

zött erősítették meg. Oltára 1520
körül készült, keresztelőmedencéje
XIV. századi volt, sajnos 1994-ben ellopták. A templom tetőzete 1818-ban
beszakadt, ezért 1820-ra új templomot építettek. 1850-ben még többségében szászok lakták a települést.

Apold
A következő állomás a Segesdpatak völgyében Apold községközpont lehet, amely elsőként
1309-ben Apoldia néven jelenik
meg. Román stílusú temploma a
1309-ben épült, ám a 15. században
átépítették késő gótikus stílusban.
Ekkorra készült el harangtornya is.
A templom egyhajós, szentélye sokszögzáródású, északi falába 1500
körül csúcsíves díszekkel ellátott
szentségfülke került. Kapubástyáján 1529-es évszám olvasható. Valószínű, hogy a 16. századi
munkálatok során építették, amikor
fallal erősítették meg a templomot.
Ekkor megemelték a harangtornyot,
amelyet lőrésekkel és gyilokjáróval
is elláttak. A főhajó és a szentély
fölé is védelmi emeletet építettek,
ami támpilléres boltozaton nyugodott. Emögött szuroköntőket alakítottak ki. Az épületet kettős
kerítőfallal vették körbe, ebből a
külső teljesen megmaradt, a belsőt
helyenként elbontották. A falat több
bástya is erősíti. Délkeleten a
Fehér-torony háborús időkben lakhatásra, délnyugatra a Zabtorony a
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belső falgyűrű kaputornyául szolgált. Déli oldalán megfigyelhető a
valamikori csapórács vezetősínje.
Ajánló: A 106-os megyei úton
haladva elérjük a Hortobágy-patak
völgyét, és a hasonló nevű dombok
között Szeben megyében Szentágota
felé folytathatjuk utunkat. Az első
település a Hortobágy jobb partján
fekvő Hégen, amelynek szintén különleges erődtemploma van. A település mellett van a hégeni vízgyűjtő
tó, majd a elérjük Netust, amelynek
gótikus erődtemploma a XIV. században épült. Netust elhagyva a
községközpont, Jakabfalva következik XII. században épült templomával. Végül a térség központjának
számító Szentágotára érünk, ahol
több látnivaló is van. Innen két
irányba fordulhatunk vissza. A Hortobágy völgyétől délre húzódó Hortobágyi-dombságon folytathatjuk
utunkat Lesses (Dealu Frumos)
felé. Szentágota és e falu közt emelkedik az Őrhegy (Alte Burg, 639
méter), melynek tetején kora középkori vár állt. Ma a tetőt erdő borítja. Itt van Románia földrajzi
középpontja. Az Őrhegyről lejövet –
ahogy a Nagysink előtti dombról is
később – csodálatos kilátás nyílik a
délen magasló Fogarasi-havasokra. Lesses XII. századi szász
evangélikus templomát még az első
tatárjárás előtt építették román stílusban, és azóta áll, kisebb-nagyobb átalakításokat végeztek rajta.
Innen eljutunk Morgonda (Merghindeal) faluba, amelynek első írásos említése 1332-ből való. E falu
háromhajós evangélikus temploma
1280 körül épült. Nagysink érintésével, amely vidék járási székhely
volt, a Brassó megyei Alsóvenice,
majd Zsiberk érintésével kiérünk az
E60-as főútra, Kőhalomba, ahol érdemes meglátogatni a teljesen felújított szász várat, majd onnan
Segesvár–Marosvásárhely
irányába térhetünk vissza. A hosszabb
útvonalat választók Nagysink után
Kissinkre (Cincşor) érnek, ahol
nemcsak a XIII. századi evangélikus
templom tekinthető meg, hanem az
egykori római castrum maradványai is. Voilánál juthatunk le a
Brassó–Szeben országútra. Ne
hagyjuk ki a kerci cisztercita apátság romjait, hiszen ez az egyik legősibb erdélyi Árpád-kori kolostor.
Innen pedig Brassót érhetjük el,
majd ugyancsak az E60-as országúton térhetünk vissza.
Egy másik útvonalon Szentágotától Bürkös irányába haladhatunk,
innen Medgyesig érdemes autózni,
kerékpározni, illetve 141 B megyei
úton Riomfalvát érintve Berethalomra menni. Itt található az egykori szász püspöki székhely és az
ehhez méltó erődtemplom, amelynek legérdekesebb helyisége az a
fogda, ahova békülésre zárták össze
a veszekedő házaspárokat.
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Az utolsó helyen zárták az alapszakaszt
az a Luka Valeriján, aki évekig ült
a Medicina kispadján, csere nélkül játszotta le a mérkőzést, és
csak az egyik centere és az emelője szerzett tíz pontnál kevesebbet.
A bajnoki rájátszásra a mezőnyt
két részre osztják, és újabb

oda-vissza kört játszanak. Mivel
két csapat visszalépett a kezdés
előtt, az alsóházban négyen maradtak, azaz hat fordulót rendeznek
még, gyakorlatilag minden tét nélkül. Az első fordulót már szombaton megrendezik, a programot még
nem közölték.

Bálint Zsombor
Utolsó mérkőzését is elvesztette
a női röplabda A1 osztály alapszakaszában a Marosvásárhelyi CSU
Medicina, és ezzel az utolsó helyen
zárta a bajnokságnak ezt a fázisát.
A Lugosi CSM sima háromjátszmás sikert aratott a Pongrácz
Jegyzőkönyv
Antal-csarnokban. A Medicina egyébként a visszavágók
Női röplabda A1 osztály, 18. forduló: Marosvásárhelyi CSU Medicina
során minden mérkőzésén ki- – Lugosi CSM (20:25, 19:25, 16:25)
kapott, és mindössze három
Marosvásárhely, Pongrácz Antal-csarnok, 200 néző. Vezette: Ioan Bîrszettet nyert, egy pontot szer- san (Jászvásár). Ellenőr: Traian Marinescu (Bukarest).
zett.
CSU Medicina: Cauc, Iancu, Buterez, Babaş, Diţu, Dobriceanu (Veres,
A súlyos anyagi gondokkal
Ioan, Dumitrescu). Liberó: Arniceru (Molnar).
Niţă,
küszködő marosvásárhelyi
Lugos: Svanszka, Cvetičanin, Bălae, Canea, Pintea, Jakić. Liberó: Rocsapat gyakorlatilag most már
csak a bajnokság befejezését taru.
várja, hiszen, ha végigjátssza
Eredményjelző
az idényt, akkor az ősszel is az
A női röplabda A1 osztály 18. fordulójában a következő eredmények
élvonalban kezdheti, ugyanis
az idén nem esik ki senki az születtek: Marosvásárhelyi CSU Medicina – Lugosi CSM 0:3, CSM TârA1 osztályból. Persze, csak govişte – Kolozsvári U 3:1, Bukaresti CSM – Jászvásári Penicilina 3:0,
akkor, ha addig sikerül ren- Balázsfalvi Alba Volei – Temesvári Agroland 3:0. A Bukaresti Dinamo –
Bákói Ştiinţa mérkőzést tegnap, lapzárta után játszották.
dezni az anyagi hátteret.
A Lugos elleni találkozón
is Buterez volt a Medicina
Ranglista
legeredményesebb támadója 1. Bukaresti CSM 18
16
1
1
0
53:25 51
13 ponttal, míg a center Iancu 2. Balázsfalva
18
15
0
0
3
47:11 45
7 pontot szerzett, olyan kö- 3. Bákó
17
12
0
2
3
40:18 38
rülmények között, hogy a sta- 4. Târgovişte
18
10
3
0
5
43:8
36
tisztikusok a fogadások 5. Temesvár
18
11
1
0
6
38:25 35
mindössze 2%-át minősítet- 6. Lugos
18
5
1
2
10
25:39 19
ték kitűnőnek, azaz elvileg a 7. Dinamo
17
3
1
3
10
20:42 14
centerrel könnyedén meg- 8. Kolozsvár
18
3
1
0
14
16:45 11
játszhatónak.
9. Jászvásár
18
2
2
1
13
17:48 11
A vendégek vezetőedzője 10. Medicina
18
2
0
1
15
12:50 7

Csányi Sándort a FIFA alelnökévé választották

Pozsonyban zajlik az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) 42. kongresszusa. A közgyűlés egyhangúlag
dr. Csányi Sándort választotta a FIFA alelnökévé.
A spanyol Angel Maria Villar 2017-es távozása után
megüresedett az a FIFA-alelnöki tisztség, amelynek betöltésére az UEFA tagsága tehet javaslatot. Az 55 tagállam egyhangúlag a Magyar Labdarúgó-szövetség
2010-ben megválasztott elnökét, dr. Csányi Sándort
kérte fel a pozíció betöltésére.
Az eljárás alapján a jelölés után a FIFA jogosultsági
eljárást indított, amely mindent rendben lévőnek talált
Csányi Sándor személyét illetően, így a nemzetközi
szövetség nyári, moszkvai kongresszusán hivatalosan
is kinevezheti a FIFA alelnökének a magyar sportvezetőt.
Megválasztása előtt Csányi Sándor így nyilatkozott
az mlsz.hu-nak: „Fontos, hogy a tendencia – amely szerint a nagyok még nagyobbá válhatnak, a kisebbek
pedig aránytalanul lemaradnak klub- és válogatottszinten is – megforduljon. Azért is dolgozni fogok, hogy a
jó szabályozás eredményeként a fiatal játékosok több
lehetőséghez jussanak, és hogy a szabadidős és a női
futball erősödjön a világ minden táján”.
Azzal, hogy MLSZ első embere az UEFA és a FIFA
vezető testületének is tagja, példátlan sportdiplomáciai
eredményt ért el. A végrehajtó bizottsági és a FIFA-tanácsi tagság mellett Csányi Sándor vezeti az UEFA
nemzeti válogatottak tornák bizottságát, és tagja az
UEFA pénzügyi bizottságának is.
Barcs Sándor töltötte be a FIFA alelnöki tisztségét
1972-től, amikor megbízott UEFA-elnökként automatikusan megkapta az alelnöki pozíciót is, ám Csányi
Sándor az első olyan magyar, aki választás útján szerzi
meg ezt a befolyásos tisztséget.

Magyaró mindenkit mattolt
a Négy falu sakkversenyén

Csapatban és egyéniben is magyarói siker
született vasárnap a Négy falu sakkversenyén,
amelyen hagyományos módon Disznajó, Holtmaros, Magyaró és Marosvécs képviselői vesznek részt. A rendezvényt idén a holtmarosi
sportbarátok szervezték, tájékoztatta lapunkat
Zsigmond András, aki a torna jegyzőkönyvét vezette.
A hatfős csapatok versenyének eredménye: 1.
Magyaró (Panga Călin, Zsigmond József, Ördög
Zsolt, Kocsis Albert, Dali András, Pál Andor),
2. Disznajó, 3. Holtmaros, 4. Marosvécs.
Az egyéni verseny eredménye: 1. Panga Călin
(Magyaró), 2. Ördög Zsolt (Magyaró), 3. Zsigmond József (Magyaró).

A fiatalság legyűrte
a tapasztalatot

Bálint Zsombor

Izgalmas meccs után, az utolsó
másodpercekben dőlt el a Marosvásárhelyi Olimpic – Nagyváradi
CSM női kézilabda A osztályos
csata a 18. fordulóban. A házigazdák a lefújás előtt nyolc másodperccel, hétméteresből szerezték a
győztes gólt, Bărăbaş révén.
Az egész mezőny legfiatalabb,
16-17 éves játékosokból álló kerete
a legidősebb kerettel rendelkező
Nagyvárad ellen játszott szombaton. A vendégek kezdőjében négyen
élvonalbeli múlttal rendelkeznek,
Motogna révén volt válogatott is
van közöttük, és szinte végig
ugyanazokat a játékosokat szerepeltették, akiknek az átlagéletkora közelebb van a negyvenhez, mint a
harminchoz. Ez a mérkőzés képét is
meghatározta. A nagyváradi védelmet klasszikus kombinációkkal nagyon nehéz volt feltörni, amikor
azonban az Olimpic fiataljai magasabb sebességre kapcsoltak, akkor
annál inkább. A vendégek végig
megpróbálták lassítani a tempót, hiszen a félidők közepétől már elfogyott a szuflájuk, és sajnos, néha az
Olimpic beleszaladt ebbe a csapdába. Másrészt, amikor gyorsítani
próbált, akkor nagyon sokat hibáztak a fiatal marosvásárhelyi játéko-

sok, sokkal többet, mint egyéb
meccseken (aminek viszont nem
feltétlenül az ellenfél volt az oka).
Így lett a meccs roppant fordulatos
és izgalmas, ám kevésbé magas
technikai színvonalú.
Az első négy percben nem esett
egy gól sem, majd a 11. percben
már 6-2-re vezettek a vendégek. Az
Olimpic a 18. percben 7-7-re
egyenlített, azonban a félidő végéig
egyszer sem volt előnyben a 13-13as félidőig.
Újrakezdés után az Olimpic néhány gyors ellentámadásnak köszönhetően 18-14-re elhúzott (37.
perc), azonban gyengébb időszak
következett, és Nagyvárad nem csupán egyenlített, de a 44. percben
már 22-20-ra nála volt az előny. Az
utolsó 15 perc alatt mindkét félnek
megvolt a maga esélye. Az utolsó
percekben előbb az Olimpic, majd
Nagyvárad kezében volt a győztes
gól megszerzésének lehetősége, de
kimaradtak a támadások. Végül tíz
másodperccel a vége előtt Munteanu tört be szélről, lövését kivédte
Cetăţianu, a játékvezetők azonban
hétméterest ítéltek, és megállították
az időt. A büntetőt Bărăbaş értékesítette, és Nagyváradnak már nem
volt ideje az egyenlítésre.
Az Olimpic a következő fordulóban is pályaválasztó, a Székelyudvarhelyi NKK lesz a vendége.

Harmincnégymillió euró lesz
az Eb-győztes jutalma 2020-ban
A 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság győztese akár 34 millió euró jutalmat is kaphat – erről
a kontinentális szervezet (UEFA) Pozsonyban zajló
kongresszusán döntöttek. Az aranyérmes csapatnak járó prémium mellett nő az Eb összdíjazása is.
Amíg a 2016-os, franciaországi Eb-n 301 millió
eurót osztott szét az UEFA, addig két év múlva 371
millió eurót fog. Emelkedik a csapatok rajtpénze
is, méghozzá 1,25 millió euróval, ami így 2020-ban
már 9,25 millió euró lesz. A 2020-az Európa-bajnokságot a kontinens 12 országának nagyvárosában – köztük Budapesten és Bukarestben –
rendezik meg, az elődöntőket és a finálét Londonban játsszák.

Belga másodedző
a magyar labdarúgó-válogatottnál
A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a belga Patrick De Wildével erősítette meg
szakmai stábját. Az 54 éves szakember számára
nem lesz ismeretlen a Leekensszel közös munka, hiszen Algéria nemzeti csapatát együtt irányították a
2017-es Afrikai Nemzetek Kupáján. A pro-licences
edző több belga klubnál is dolgozott technikai igazgatóként, vezetőedzőként, de volt az ukrán Metalurg Donyeck másodedzője is. Az utánpótlás
területén is komoly tapasztalatokat szerzett a testnevelő tanári végzettségű De Wilde, mivel az osztrák Red Bull Salzburgnál az U18-as csapatot
irányította, és tavaly ellátta az algériai olimpiai válogatott szakvezetői feladatkörét is. A szintén belga
Georges Leekens a korábbi időszak magyar szereplőivel is folytatja a munkát, így többek között Szélesi Zoltán másodedzővel.

Röviden

* A Bukaresti Dinamo megvált Vasile Miriuţă vezetőedzőtől, és helyére Florin Bratut nevezte ki – közölte a klub
hétfőn honlapján a hírt. A szerződésbontás azután történt,
hogy a Dinamo szombati veresége után a tabella hetedik
helyén zárta a bajnokság alapszakaszát, s nem jutott be a
hatcsapatos felsőházi rájátszásba. Vasile Miriuţă szeptember közepe óta irányította a bukaresti csapatot.
* Labdarúgó 1. liga, 26. forduló, vasárnapi eredmények:
Bukaresti Juventus – Kolozsvári CFR 0-2, Bukaresti FCSB
– Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 2-0. Az állás: 1. CFR 59
pont, 2. FCSB 55, 3. Craiova 51, ...12. Sepsi OSK 19.
* Rijekában rendezik a férfivízilabda-Európa-kupa
nyolcas döntőjét. A világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott április 5-én a görögök ellen kezd, majd sorrendben
az olaszokkal és a spanyolokkal játszik. A másik négyesben
Szerbia, Montenegró, Franciaország és a házigazda Horvátország szerepel.

Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 18. forduló: Marosvásárhelyi
Olimpic – Nagyváradi CSM 30-29 (13-13)
Marosvásárhely, kövesdombi iskola sportterme, 200 néző. Vezette: Aurel Gherman (Nagybánya), Adrian Moldovan (Nagybánya).
Olimpic: Ugran (Stan) – Ola 5 gól, Munteanu 3, Bărăbaş 8, Târşoagă 9, Moldovan, Sângeorzan (Ilieş, Radu, Dima 4, Ghemeş 1).
Nagyvárad: Cetăţianu – Petric 5, Rudics 7, Motogna 4, Biţiş 5,
Mercuţ, Diniş 9 (Roatis, Abodi).

Eredményjelző
A női kézilabda A osztályos bajnokság B csoportjának 18. fordulójában a következő eredmények születtek: Székelyudvarhelyi NKK
– Naţional Rm. Vâlcea 19-37, Temesvári SCM – Brassói Corona 4321, Dacia Mioveni – Temesvári Universitatea 32-24, Köröskisjenői
Crişul – FC Argeş Piteşti 20-26, Marosvásárhelyi Olimpic – Nagyváradi CSM 30-29. A Nagybányai Minaur és a Resicabányai CSU
állt.

Ranglista
1. Nagybánya 15
14
1
0
464-307 43
2. Brassó
16
11
1
4
464-441 34
3. Temesvári SCM 14
11
0
3
431-326 33
4. Nagyvárad 16
8
2
6
426-435 26
5. Mioveni
15
8
1
6
366-346 25
6. Piteşti
16
8
1
7
462-445 25
7. Olimpic
15
6
1
8
430-455 19
8. Rm. Vâlcea 15
6
0
9
384-377 18
9. Resicabánya 14
6
0
8
347-343 18
10. Temesvári U 16
5
0
11
417-488 15
11. Köröskisjenő15
4
1
10
409-473 13
12. Székelyudv.* 15
0
0
15
209-373 -5
* 5 büntetőpont levonva
A Marosvásárhelyi Mureşul és a Kézdivásárhelyi KSE visszalépett
a bajnokságból.
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Református kollégiumok országos
bibliaismereti vetélkedője

Szerkesztette: Mezey Sarolta

A hét végén Marosvásárhelyen
zajlott a református kollégiumok
országos bibliaismereti vetélkedője. Ezen a két évtizedes múltra
visszatekintő rendezvényen tíz iskola vett részt, három iskola a partiumi egyházkerületből, hét iskola
pedig az erdélyi egyházkerületből.
Jelen volt: a Szatmárnémeti Református Kollégium, a Lorántffy Zsuzsanna Református Kollégium
Nagyváradról, a Zilahi Református
Kollégium, a Kolozsvári Református Kollégium, az Apáczai Csere
János Elméleti Líceum szintén Kolozsvárról, a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium, a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium Székelyudvarhelyről, a
Sepsiszentgyörgyi
Református
Kollégium, a Kézdivásárhelyi Református Kollégium és nyilván a
házigazda, a Marosvásárhelyi Református Kollégium.
A verseny szombaton zajlott,
volt egy elméleti és egy gyakorlati
része. Négyfős csapatok mérték
össze tudásukat.
Az idei feladott tananyag Dániel
könyvének 1-9. fejezete, illetve a
teljes Lukács evangéliuma volt.

Az eredményhirdetésre és a díjkiosztásra vasárnap délelőtt került
sor a Vártemplomban ünnepélyes
istentisztelet keretében.
Első helyezett a Szatmárnémeti
Református Kollégium lett, második helyezést egyenlő pontszámmal a székelyudvarhelyi és a
marosvásárhelyi kollégium, III. helyezést pedig a zilahi kollégium ért
el. Dicséretben részesült a
nagyenyedi Bethlen-kollégium.
A marosvásárhelyi csapat tagjai:

Madaras Szilvia (XI. beta), Nagy
Ágota (XI. beta), Simon Dorottya
(X. beta) és Vass Áron (X. beta).
Minden csapat elmondhatja:
Veni, vidi, vici, vagyis: Jöttünk,
láttunk, győztünk. Mindenki gyarapodhatott bibliaismeretben, helytörténeti ismeretben, hitben. Új
barátságok szövődtek, és ami nagyon fontos: újra megélhettük az
erdélyi kollégiumok nagy családjának az összetartó erejét.
Márton Előd

Mezőbergenyei Hagyományőrző Vigadalom

A mezőbergenyei Kincsásó Egyesület a Hagyományok Házával összefogva szervezte meg a Mezőbergenyei Hagyományőrző Vigadalmat, melyre a helyi
és környékbeli idősek, valamint fiatalok voltak hivatalosak. Az eseménynek a mezőbergenyei diakóniai
központ adott helyet. A rendezvény célja kettős volt:
élő zenés mulatságot szervezni, és fenntartani a hagyományos mulatozást, táncot, éneklést; gyűjteni a
hagyományos népzenét, néptáncot, népdalokat, melyeket időseink megőriztek. A szervezésben a
Kincsásó Egyesületnek besegített Kásler Magda és
Farkas Sándor Csaba, a Maros Művészegyüttes hi-

vatásos táncosai. Jelenlétükkel megtiszteltek a környező falvak idősebb korosztályt képviselő hagyományőrző táncosai is: mezőpaniti, mezőmadarasi,
bándi, szabédi táncosok. Ők színes, igényes viseletükkel, valamint saját falujukra jellemző táncaikkal,
csujogatásaikkal, népdalaikkal gazdagították eseményünket. Öröm volt látni, amint az öreg táncosok, akik még apáiktól, nagyapáiktól tanulták
táncaikat, együtt mulatnak unokáikkal. A mulatozás
közös vacsorával zárult. Az eseményen megközelítően 120 személy vett részt.
Köszönetet szeretnénk mondani a Hagyományok
Házának, hogy felfigyelt hagyományainkra, tevékenységeinkre, Türei Lacinak a
dokumentálásért, a magyarpéterlaki
Lunka Józsefnek és Albertnek, valamint
Ötvös Jánosnak és az Üver zenekarnak a
muzsikáért. Köszönet jár nem utolsósorban a mezőbergenyei, mezőbándi, mezőpaniti, mezőmadarasi és szabédi
öregeknek és fiataloknak, akik táncukkal
emelték a rendezvény színvonalát, valamint Mezőbergenye református egyházközségének a helyszín biztosításáért.
Reméljük, jövőre ismét találkozunk!
Gálfi Gizella, a Kincsásó Egyesület
titkára

Elmaradt búcsú…

szeretett, mélyen tisztelt osztályfőnökünktől, Bíró
Margit magyartanárnőtől.
Ki volt ő? Az elhivatott pedagógus, példakép, felfoghatatlan emberi és eszmei érték, aki generációk
lelkébe ültette el a magyar nyelv és irodalom iránti
szeretetet.
Egész életét, tehetségét a magyar nyelv tanításának
szánta, és autodidakta módon mind magasabb és magasabb szintre tornázta fel tudását. Csodáltuk előadói
készségét, tehetségét. Tudtuk, hogy nála a tudásért
meg kell küzdeni. Csak azt értékelte igazán, ha szép
beszédre, szép fogalmazásra törekedtünk. Minket lányainak nevezett, úgy éreztük, egy családba tartozunk.
Nagysága, rendkívüli érzékenysége az irodalom
iránt abban is megnyilvánult, hogy az irodalom logikájára próbált rávezetni.
Úgy tekintett a nyelvre, mint egy logikus egységre,
aminek lelke van, amit többféleképpen lehet életre kelteni, csak meg kell találni a megfelelő kifejezőeszközöket. Igazi öröm volt számára, ha remekművek
születtek egy-egy téma kidolgozása során. Ilyenkor
nyilvánossá tette az osztály előtt, és látszott rajta az

elégtétel. Mint Ady-imádó vált híressé, róla tudott
csak igazán disszertálni, de bármely író vagy költő a
kedvencének számított, attól függően, hogy mi volt a
tananyag.
Nagy tehetség tűnt el, halála nagy veszteség számunkra. Nagyon fáj, hogy távozása csendben, észrevétlenül, a külvilág teljes kizárásával, a titokzatosság
érthetetlen ködébe burkolózva történt.
Ez kétségeket vet fel bennem, hiszen egy emberés életet szerető teremtés volt. Kinek és miért volt érdeke így eljárni, kizárni az őt szerető személyeket,
hogy megadják neki a végtisztességet, és méltó búcsút vegyenek tőle?
Nem lehet, hogy nem hallunk többet Róla, hogy
örökre elnémult e hang, hogy nincs már ez az irodalom iránt oly elhivatott angyali teremtés.
Örök búcsút veszünk Tőle, bárhol is van, emlékét
megszépítjük, az 1976-ban végzett pedás lányai.
Isten veled, pihenésed legyen békés, nyugalmad
csendes!
Hűséges tanítványa,
Makkai Ilona

Emlékezés Szemerjai Szász
Domokos püspökre
egy hibaigazítás kapcsán
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Dicséretesnek és elismerésre
méltónak tartom a Népújság szerkesztőjének ama törekvését, amelylyel például az elmúlt esztendőben
lehetőséget adott a reformáció 500.
évfordulója alkalmából egyházi témájú írások közlésére. Örvendhettünk, hogy ezen írásokból
megismerhettük a marosvásárhelyi
egyházak kialakulásának történetét.
Az Örökségünk őrei című sorozatban Marosvásárhely, Nyárádszentanna nevezetes épületeiről
olvashattunk, a Barangoló című
pedig a Maros megyei helységeket,
nevezetességeket ismerteti.
A Népújság február 13-i számában az író-szerkesztő Vajda György
Szász örökség címen Szászrégen
városáról s annak templomairól ad
bő tájékoztatót. A szászrégeni református templom adatainak felsorolásánál egy téves mondatra akadtam:
„A szászrégeni református templom
felavatására Szász Ferenc püspök
közreműködésével 1890 őszén került sor”.
Egy népszerű újság írójától véleményem szerint méltán elvárható a
nevek hiteles, pontos közlése.
Ugyanis tudtommal az Erdélyi Református Egyház történetében
Szász Ferenc nevű püspök nem létezett. A szóban forgó püspök Szemerjai Szász Domokos volt, id.
Szemerjai Szász Károly enyedi,
marosvásárhelyi tanár egyik fia. Id.
Szemerjai Szász Károly, az édesapa
nagynevű politikus, író, az uniónak
nagy harcosa, az 1848-as kormánynak kultuszállamtitkára volt. Hitvesével, Munstermann Franciskával
együtt itt nyugszanak a marosvásárhelyi református temetőben.
A Vajda György írásában jelzett
tévedés kiigazítása lehetőséget
nyújt számomra Szemerjai Szász
Domokos erdélyi püspök méltatására, ugyanis ebben az évben van
születésének 180., jövő évben halálának 120. évfordulója.
Szemerjai Szász Domokos személyiségének és életművének ismertetésére Vásárhelyi János
egykori püspök Erdélyi református
püspökök az utolsó évszázadban
című művéből idézek, és magának
a püspöknek az évi jelentéseiből:
„Szász Domokos 46 éves volt
1885-ben, mikor az Erdélyi Egy-

házkerület püspöke lett. Ettől
kezdve még teljesebb önfeláldozással vetette bele magát az általa
olyan tisztán meglátott nagy feladatok betöltésébe. Így lett Szász Domokos az Erdélyi Egyházkerület
egyik legnagyobb, igazán alkotó
püspöke”.
Az 1896. jubileumi évben jelenti
Szász Domokos: „Templomot és
imaházat építettünk összesen 71-et.
Renováltatott 141. Iskola épült 83,
papilak 92, körlelkészség lett szervezve 35.” Hozzáteszi e jelentéséhez e megható mondatot: „A mi
kezeink megkötözve lehanyatlanak,
elménk világa kialszik, szívünk dobogni megszűnik, de anyaszentegyházunk akkor is örökké élni és
virulni fog”.
1899-ben temetésénél Kolozsváron a Házsongárdi temetőben a
Szász Domokos által is nagyon szeretett és becsült Molnár Albert, az
ékes szavú erdélyi prédikátor a következő szavakkal fejezte be a nagy
püspök méltatását: „És meghalván
is élsz. Érezzük, látjuk, tapasztaljuk
életedet. Itt vagy közöttünk, velünk,
előttünk… Ott amaz intézet, melyet
Ő a jövendő lelkipásztorok képzésére alkotott. Tekintsünk ez intézetre. Ez Ő. Amott az új templom,
ez Ő. Mellette az árvaház, melynek
rendeltetése, hogy az otthontalan
árvák benne otthont találjanak. Ah,
az a szent ház, ez Ő. Szerte megyünk az országban. Ott a völgyekben, ott hegyeink között, egy fényes
alak megy előttünk. Ez Ő. Félszáz
új templom mutat az ég felé. Ez Ő.
Ő ez, Ő. Ez mind Ő. Lelkünk előtt
megnyílik az ég. Ott az Atyának
jobbján a Jézus Krisztus. Ott Isten
trónja körül az apostolok, a reformátorok, ott a megdicsőültek fénye dereng. Ott a seregben egy most oda
fölszállt alak. Egy glóriás alak, ez Ő”.
Az idő múlásával sokszor veszélyeztetve volt és van, amit alkotott,
de elmondhatjuk, hogy az idők próbájában az általa épített kolozsvári
teológián új nemzedékek sora tanult. Az általa épített templomokban egy szenvedő nép zsoltárt
énekel, imádkozik és evangéliumot
hallgat. Körlelkészek papsága szolgálja azt a népet, amelyet ő megmenteni kívánt.
Szász Béla ny. ref. lelkész

Farsangi bál volt a múlt kedden a
Magányosok
Klubjában.
Az
Efendi vendéglőben ízlésesen megterített asztalok várták a mulatni vágyókat.
Egy kis farsangi hangulatot teremtve idézem:
Vízkereszttől negyven napig mulatoznánk pirkadatig! Farsang fagygyal érkezett, tánccal temetjük a
telet. Farsang fánkja illatozik, orrunk, gyomrunk vágyakozik. Nagyböjt előtt – farsang farka, hacacáré
három napra! Kövércsütörtökre már
véget ér a karnevál. Nagyböjt után
fogyókúra, jövőre meg kezdjük
újra!
Kopacz Imola pszichológus, klubunk vezetője felkérte az ötletes
maskarába öltözöttek seregét a felvonulásra és a bemutatkozásra,
majd a zenekar rázendített az indulóra.
A maskarák színes csoportját alkották: Ágoston Tóni, Berei Árpád,
Biró Irénke, Borsia Sándor, Cseh
Juliánna, Fazakas Gizella, Jakab
Ilona, Kaszács Erzsébet, Márk
László, Márk Katalin, Némety Ibolya, Pápai Rozália, Pénzes Panni,
Pollák Erzsébet és Varga Ilona Irén.
Volt ott Napóleon, sánta öregaszszony, Kleopátra, az Apostol együt-

tes énekese, egy személyben nő és
férfi, arab nő, Piroska és a farkas,
bohóc, hajnalcsillag, fekete özvegy,
cigányasszony.
Miután lezajlott a bemutatkozás,
átvette szerepét Imreh Szilárd és
Gombos Levente zenekara, következett a fergeteges tánc. Ezután klubunk vezetője kiosztotta a
diplomákat, mind a tizenöt személy
oklevelet kapott.
Jó hangulatban fogyasztottuk el
az Efendi vendéglő finom vacsoráját. A résztvevők minden alkalommal nagyon várják a tombolahúzást,
a sorsolást klubunk vezetője nagy
hozzáértéssel és humorral fűszerezve vezeti le.
A farsangi bál mindig nagy élmény a résztvevők számára, egyesek végig táncoltak és énekeltek.
Mások boldogan szemlélődtek és
átszellemülten hallgatták a zenekar szórakoztató számait, amelyek feledtették a mindennapi
bajokat. Köszönjük a zenekar
tagjainak a kitűnő énekszámokat. Külön köszönjük klubunk
vezetőjének a kitűnő szervezést, a
sok-sok befektetett munkát és a sok
idős ember arcára varázsolt mosolyt.
Czerán Erzsébet

Farsangi bál
a Magányosok Klubjában
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ 3 szobás, I. osztályú tömbházlakás a Rozmarinului utcában,
meggyesfalvi zóna. Tel. 0748-573148. (7072-I)
KIADÓ egy 84 m2 felületű, központi
magánlakás, teljesen bebútorozva és
felszerelve, azonnal elfoglalható.
Irányár: 350 euró. Tel. 0727-300-265.
(7068-I)
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon.
Tel.
0766-869-613.
(7035)
LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0758-672-114. (7102-I)
KIADÓ lakás a Kövesdombon. Tel.
0740-268-833. (sz-I)
ELADÓK tangóharmonikák. Tel. 0728867-646. (7045)

ELADÓ új főzőkályha csempéből
(jobbos). Ára: 1100 lej. Tel. 0753-638764. (7028)
TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(6793)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0746-189-919.
(6930)
TŰZIFA eladó: bükk és gyertyán. Tel.
0758-548-501. (sz.-I)

ELADÓ tűzifa: bükk, gyertyán. Tel. 0748977-768. (7069)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (6500)

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér pályázatot hirdet jogi
szolgáltatás – jogi tanácsadás, segédlet és jogi képviselet – ellátására. Az
ajánlatokat 2018. március 6-áig lehet benyújtani. Bővebb felvilágosítás a
www.transylvaniaairport.ro weboldalon, telefon: 0265/328-888.
REUMATOLÓGIAI RENDELŐ – Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges). Tudor negyed, Transilvania
u. 20. szám. Gerinc-, váll-, térd-,
csípőbántalmak kezelése. Tel. 0743714-914. (19742)
NYUGDÍJAS férfiakat keresek ügynöki
tevékenységre. Tel.
0744-843-857.
(19861)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (6721)
BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatornajavítás. Nyugdíjasoknak 30% kedvezmény. Tel. 0721-156-971. (6855)

BÁRMILYEN
MUNKÁT
vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás, csatornajavítás. Nyugdíjasoknak 30% kedvezmény. Tel. 0740-651-354. (6857)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15% KEDVEZMÉNNYEL
bármilyen
külső-belső
építkezési munkát, javításokat, bontást,
szállítást vállal. Tel. 0747-634-747.
(7054)
IDŐSGONDOZÁST vállalok (felügyelet): főzést, házimunkát. Tel.
0365/431-656, 0729-842-867. (6971)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk február
27-én ROSKA PÉTERRE halálának 20. évfordulóján. Szerettei.
(6840)

Soha el nem múló szeretettel és
a hiányérzet örök küzdelmével
emlékezünk február 27-én id.
ADORJÁNI GYULÁRA halálának
7. évfordulóján. Emlékét őrzi fia
és menye. Nyugodj békében,
Apu! (6939-I)

A Marosvásárhelyi Transilvania
Repülőtér

kikiáltásos árverésen eladja a következőket:
– Skoda áramfejlesztő, 18.000 lej
– önürítő utánfutó, 2.600 lej
– ARO 243D személygépkocsi, 1.309 lej
– Daewoo személygépkocsi, 975 lej
– motoros kasza, 375 lej
– Dacia mentőautó, 825 lej
– Dacia 1300 személygépkocsi, 270 lej
– RCU4 tartályos utánfutó, 3.150 lej
– Rocar mikrobusz, 450 lej
– cserép, 0,40 lej/db
– 200 literes hordók, 100 lej/db
Az árverés március 6-án 10 órakor lesz a repülőtéren.

Nők napja az Önsegélyző
Pénztárnál

A Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának marosvásárhelyi kirendeltsége március 8-án déli 12 órakor nőnapi ünnepséget szervez
tagjai számára a Tudor negyedi Darina étteremben. Ez alkalomból
megnyílik a Femina klub. Feliratkozni 27-étől, mától lehet 7–13
óra között a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára Bolyai utca 36.
szám alatti székhelyén, a tagsági könyv felmutatásával, a helyek
függvényében. Az ünnepi ebéden való részvétel díja (amelyet a feliratkozáskor ki kell fizetni) 20 lej személyenként. Bővebb tájékoztatás a 0365/430-813-as, 0265/262-651-es telefonszámokon.

Kegyelettel emlékezünk február
27-én a marosvásárhelyi születésű id. SZÁSZ JENŐRE halálának 25. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (7027-I)

Emlékét lelkünkben örökre megőrizve, kegyelettel emlékezünk
PORÁCZKI ISTVÁNRA halálának
3. évfordulóján. Áldott, csendes,
nyugalmas pihenést, Édesapám!
Fiad és unokád. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS
„Szenvedésed után a halál nyugalom, de nélküled élni örökös
fájdalom.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, rokon, barát, szomszéd, az ülkei születésű
GÁBOR JULIANNA
szül. Péter
életének 73. évében megpihent.
Búcsúztatása február 27-én 11
órakor lesz a Vili temetkezési vállalat cintermében, utána pedig a
pókakeresztúri temetőbe helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Fájó szívvel búcsúzik férje,
János, lánya, Tünde, unokái,
Fecó és Kriszta, Anikó és családjuk. (7096-I)
Vasárnap reggel örökre lehunyta
szemét életének 83. évében szerettünk,
POP MISI.
Temetése a református temetőben, szerdán, február 28-án 14
órától lesz. Szívünkben mindig
élni fog!
A gyászoló család. (sz-I)
Szemünkben könnyel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk,
hogy az IRA 2 volt dolgozója, a
marosvásárhelyi születésű
DEMETER JUDIT
életének 60. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetésére február 28-án 12 órakor
kerül sor a római katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik tőle édesapja, lányai,
vejei, unokái. (7115-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
nagyapa,
MÁTHÉ MIKLÓS
életének 75. évében 2018. február 26-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk
földi maradványait február 28-án
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi katolikus temetőben. Búcsúztatása
2018. február 27-én este 9 órától
lesz a Vili temetkezési kft. cintermében.
Emlékét őrzi felesége, Gizella,
fia, Miklós, lánya, Erika, veje,
Csabi, valamint három unokája:
Nóra, Dalma és Dávid. (19882-I)

A múltat felidézve szívünk fáj, valaki hiányzik, nincsen már. Megállunk némán
sírod mellett, szeretnénk még egyszer
megfogni a kezed. Ha a virág elhervad,
más nyílik helyette, de a mi családunk
csonka lett örökre. Jóságos szíved pihen
a föld alatt, minden érted hullott könnycsepp nyugtassa álmodat.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk február 27-én a nyárádgálfalvi CSÍKI ÁRPÁDNÉRA szül.
TŐKÉS JULIANNA halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (7067-I)
Mély fájdalommal és megtört szívvel em-

lékezünk február 27-én, amikor a drága

gyermek, testvér, rokon és jó barát, ifj.

SZIKSZAI JÓZSEF (Kuksikánk) tíz éve el-

távozott szerettei köréből. Feledhetetlen

emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon

békében!

Szerettei. (7023-I)
Gyönyörű szép, síron nőtt virágok
jelzik egy békésebb, ismeretlen világot.
Nincs gyűlölködés, nincs harag, béke van,
csend, a gyász marad.
Fájó szívünk hangosan dobog teérted,
ki hiányzol nagyon,
kit az idő múlásával sem feledünk.
Bennünk most a magány dalol,
mert te már messze vagy, távol valahol.
Fájó szívvel emlékezünk február 27-én id. TAKÁCS
LÁSZLÓRA halálának 10. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, három gyermeke, menye, veje és unokái: Andrea, Attila és Zoltika. (6976)

Szomorúan emlékezem életem legfájdalmasabb napjára, február 27-ére, amikor

a legdrágább, jó férj, BARTA SÁNDOR

14 éve itt hagyott örökre.

Emlékét őrzöm, amíg élek.

Katica. (7099)

Örömöm szépsége, örömöm jósága,
Ő lelkemnek lelke, szemem szép
világa,
Házam drága kincse, kertem
gyöngyvirága.
MATEI MARIA
életének 81. évében február 25én csendesen megpihent. Temetése február 28-án, szerdán du. 3
órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Isten veled,
drága feleségem!
Férjed, Zoli. (sz-I)
Uram és Istenem, köszönöm
neked, hogy ennyi ideig meghagytad nekem kedves
ANYÁMAT,
én jobban szerettem őt, mint a
föld összes teremtményét, de te
elszólítottad őt a te országodba,
dicsértessék a te akaratod. Isten
veled, drága
ÉDESANYÁM!
Ágica. (sz-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
drága nagymamánktól, dédnagymamánktól,
MATEI MARIÁTÓL.
Ágica, Gábor, Ádámka, Mesike,
Peti, Erik. (sz-i)

Mély fájdalommal búcsúzunk
mamától,
MATEI MARIÁTÓL.
Lacika, Tündi, Andre, Zsolti,
Áronka. (sz-i)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki és együttérzünk volt kollégánkkal, Máthé Évával
és
családjával szeretett ÉDESANYJA
elhunyta okozta mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A
Népújság szerkesztősége. (sz-I)
Búcsúzunk drága szomszédunktól, HAMZA ISTVÁNTÓL. Lakótársai az 1918. December 1. út
192/21. szám alól. Őszinte
részvétünk családjának. (7091-I)
Szomorúan értesültünk szeretett barátunk és kollégánk,
Koppány István ÉDESAPJA
haláláról. Adjon neki a Jóisten
csendes
pihenést
és
szeretteinek
vigasztalódást.
Őszinte részvéttel, az Ariel
Színház. (sz-I)
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A Szászrégen város területére vonatkozó, taxizást szabályzó 2013. évi 176-os helyi tanácsi határozat értelmében a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal az érdekeltek tudomására hozza, hogy tizenöt taxizási engedély odaítélésének procedúráját kezdeményezte, a taxik számai a következők: 29, 40, 41, 80, 94, 95, 96, 100, 104, 111, 112, 113, 114,
115, 117. Az új engedélyeket a meglévők lejárta után a következő beütemezés szerint bocsátják ki:

2018. II. 26. – IV. 26. – az eljáráshoz szükséges kérvények és a dokumentumok benyújtása
2018. IV. 27. – V. 6. – az engedélyek odaítélésének procedúrája
2018. V. 9. – esetleges óvások benyújtása a szászrégeni polgármesterhez
2018. V. 25. – VI. 3. – az óvások megoldása és ezek közlése
2018. VI. 4. – a díjak befizetése
2018. VI. 5-étől az engedélyek kibocsátása.

A szállítási engedély igénylésekor a dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
a) A szállító kérvénye a taxizási engedély kibocsátására.

b) A cégbírósági bejegyzés másolata, amivel a kérvényező igazolja, hogy szállító
vagy engedélyezett magánszemély, illetve jogi személyiséggel rendelkező egyéni
vállalkozó.

c) A szakmai feltételek teljesítését igazoló okirat, vagyis: a kijelölt személy szakmai
kompetenciáját bizonyító igazolás, jogi személyiséggel rendelkező szállítócég vagy
engedélyezett magánszemély, illetve egyéni vállalkozó esetén a taxis szakmai tanúsítványának (attesztát) másolata.

d) Erkölcsi bizonyítvány (a kérvényező büntetlenségi bizonylata).

e) Orvosi-pszichológiai igazolás, amelyből kiderül, hogy a kérvényező személy megfelel olyan állás betöltésére, ahol tiszteletben kell tartani a közlekedésbiztonsági
szabályokat. Az engedélyezett szállító vagy a jogi személyiséggel rendelkező magánszemély, illetve magánvállalkozó számára a kijelölt gépkocsivezető orvosi-pszichológiai igazolása szükséges.
f) A szállító pénzügyi bizonylata, amennyiben gazdasági tevékenységet folytat.

g) Saját felelősségre írt nyilatkozat arról az időszakról, amelyben a szállító még foglalkozott taxizással, bejegyezve a betiltás időszakát és annak okát is.

h) Saját felelősségre írt nyilatkozat, amiben a szállító igazolja, hogy a taxis szolgáltatást végző gépkocsik számára biztosítja a parkolóhelyet saját tulajdonban levő
vagy bérelt területeken.

i) Saját felelősségre írt nyilatkozat, amelyben a szállító igazolja, hogy megfelelő
anyagi fedezettel rendelkezik, amivel biztosíthatja a taxizásra szánt járművek üzemeltetését, típusonként, saját tulajdonban, vagy lízingszerződés alapján, és minden gépkocsira és forgalmi számra nevezze meg a 265/2007-es törvénnyel utólag
módosított és kiegészített 38/2003-as törvény 14.2 cikkelye 6. bekezdésében előírt
besorolási kritériumokat.

A taxizási engedély kiváltásához szükséges:
a) – szállítási engedély
b) – a gépkocsi törzskönyve és forgalmi engedélye, amelyből kiderül, hogy a jármű
az engedélyezett szállító tulajdonában van, vagy lízingeli szerződés alapján
c) – járműjóváhagyási igazolás (certificat de agreare)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

d) – saját felelősségre írt nyilatkozat, hogy a gépkocsi teljesíti a 265/2007-es törvénnyel utólag módosított és kiegészített 38/2003-as törvény 14.2 cikkelye 6. bekezdésében előírt megkülönböztetési feltételeket
e) – saját felelősségre írt nyilatkozat arról, hogy miként biztosítja a diszpécserszolgálatot és milyen engedélyezett diszpécserszolgálathoz tartozik az engedélyezett
szállító
f) – a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Hivatal által kibocsátott bizonylat, amivel a kérvényező igazolja, hogy napirenden van az adók és illetékek törlesztésével
g) – a szászrégeni helyi adó- és illetékosztály által kibocsátott bizonylat, amivel a
kérvényező igazolja, hogy minden fizetési kötelezettségét törlesztette.
Az iratokat naponta 9-14 óra között lehet benyújtani a 37-es számú helyi közigazgatási irodában.

Benyújtási határidő: 2018. április 26., ezután nem fogadják el az igényléseket, illetve
a dossziékat.

Rangsorolási kritériumok:
Ssz.

Rangsorolási kritériumok
Maximális pontszám

Összesített pontszám
250

1. A helyi adók befizetése a helyi költségvetésbe (az utóbbi 2 évben)
2. Az engedélyezett taxis tevékenységet folytató szállító régisége
3. Tulajdonviszony

4. A gépkocsi életkora

– tulajdon
– lízing

20 p
2p x évek
(max. 10 év)
20 p
10 p

– kevesebb mint 1 év
70 p
40 p
– 1-2 év
– 2-3 év
30 p
– 3-4 év
20 p
5. A gépkocsik besorolása az Euro környezetszennyezési kategóriákba:
– Euro 5
30 p
– Euro 4
20 p
10 p
– Euro 3

6. Komfort és biztonsági fok: – airbag az elöl ülő utas számára
– airbag a hátul ülő utas számára
– ABS
– légkondicionálás – automatikus
– kézzel állítható
7. Kiegészítő felszereltség:
– GPS-felszerelés
– bankkártyás kifizetési eszköz
Precup Maria polgármester

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

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)

AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0740-801-365. (6715-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19871)

SZESZES ITALT FORGALMAZÓ CÉG RAKTÁROST keres marosvásárhelyi munkapontra. Érdeklődni
a 0755-030-896, 0753-091-673-as telefonszámon. (19865-I)
RAKTÁROST alkalmaz KERESKEDELMI CÉG, előnyben a B kategóriával rendelkezők. Tel. 0722-383216. (19868-I)

POSTÁSOKAT alkalmazunk. Tel. 0725-902-396, naponta 8-16 óra között. (sz.-I)

KFT. faanyagraktárba MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0721-458-860. (sz.)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60907)
TÁPGYÁRTÁSSAL, VALAMINT SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG munkatársakat keres: RAKODÓMUNKÁST, ELÁRUSÍTÓT és RAKTÁROST. Tel. 0725-578-030. (sz.-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 elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG NEHÉZGÉPSZERELŐT (hegesztésben szerzett tapasztalat előnyt jelent), GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es
faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (19873-I)
NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR sürgősen alkalmaz TARGONCAKEZELŐT. Előnyös feltételeket ajánlunk.
Tel. 0724-989-092, 0720-071-432. (19851)

20 p
20 p
20 p
10 p
5p

10 p
10 p

A jegyző helyett Ştef Adriana Maria

12 NÉPÚJSÁG _________________________________________________ KÖZLEMÉNY ______________________________________________ 2018. február 27., kedd

Országos versenytáncbajnokság,
marosvásárhelyi sportcsarnok,
március 2–4.

