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Tavasszal kezdődik a hőszigetelés

Kívül-belül elhanyagolt társasházak
Beteljesíthető
Bocskai
végakarata

A magyar állam támogatásával építendő napközi otthon alapkövének
szerdai letétele után a hét második felében folytatódott a Bocskai Napok
rendezvénysorozata Nyárádszeredában.

____________4.
Kié itt a tér?

Nemrég hatalmas vitát robbantott ki a
virtuális térben az az önkormányzati
határozat, amelyet Vajda György terjesztett a nagyközönség elé. A városi
tanácsos egy olyan problémára próbált megoldást találni, amely mindeddig országszerte szabályozatlan
maradt.

Tavasszal kezdődik a hőszigetelés néhány kívül-belül elhanyagolt marosvásárhelyi társasháznál. A rendszerváltás
előtt épült, negyven-ötven éve átadott
tömbházak lakói az épületek egyre
romló állaga, épületgépészeti hiányosságai miatt aggódnak és bosszankodnak. Az Állomás tér 2A szám alatti
toronyblokk egyik hetedik emeleti lakója is ilyen jellegű panasszal keresett
meg.

Szer Pálosy Piroska

Mint mondta, szánalmasan néz ki a több mint
negyven éve átadott társasház, és a jelek szerint
sehol sem találnak meghallgatásra. Évekkel ezelőtt beleegyeztek abba, hogy jeltovábbító antennákat helyezzenek el a tetőtéren, ennek
fejében pedig bért fizet a szolgáltató, a lakók
azonban nem tapasztalják a jövedelem pozitív
hozadékát, még csak nem is tájékoztatják őket
az anyagi helyzetről.
A tömbház oldaláról méretes vakolatdarabok
hulltak le, azokon a felületeken beáznak a falak,
és a lakások penészednek, ennek következménye pedig az egészségük romlása. A felvonóba

Fotó: Nagy Tibor

már csak félve és óvatosan lépnek be, ugyanis
közveszélyesen rozoga régiséggé vált, amelynek biztonságára már garancia sincs, így nem
tudni, egyáltalán meddig működhet. A társasház
előtti járda tönkrement, az idősek, gyerekek botladoznak, már többen szereztek sérülést a gödrökkel tarkított járdán – sorolta a
hiányosságokat Moldován Ibolya, a társasház
egyik lakója. Mint hangsúlyozta, bárhová fordult panaszával, mindannyiszor elhárító választ
kapott, konkrétumot egyetlen esetben sem. A
lakók egymás közt kifejtik elégedetlenségüket,
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
Működőképes
a rendszer

Dózsa György község szennyvíztisztító állomását két éve üzemelték be, a
jelek szerint a beruházás életképes.
Amint Iszlai Tibor polgármester a
szennyvízhálózat kiépítése kapcsán
hangsúlyozta: „működőképes rendszert akartam, nem eltemetett rendszert”.

____________6.

Az alkalom

Az RMDSZ múlt hét végi kongresszusán határozatban nyilvánította ki, hogy a magyar közösség szimbólumának tekinti a pirosfehér-zöld színeket, a székely zászlót, a magyar és a székely
himnuszt. Ezeket a szimbólumokat a romániai magyar közösség
szabadon szeretné használni, anélkül hogy megtorlásoktól kellene
tartania. Mindezek egy demokratikus jogállamban nem képezik
vita tárgyát, csakhogy mi Romániában élünk, és a határozat óriási
vihart kavart a forrófejű nacionalisták körében. Amellett, hogy
néhány „tévésztár”, akiket az Audiovizuális Tanács nemrég szankcionált magyarellenes, nacionalista nyilatkozataik miatt, újra
„hozta a formáját”,a központi román sajtóban is címlapsztori lett
a kolozsvári kongresszusi határozat. Nagy a felháborodás, egymást túllicitálva szórnak átkot az RMDSZ-re a szolgálatos és alkalmi uszítók.
Elég lenne csupán a volt kormányfőt, Mihai Tudosét idézni,
ugyanis ő volt az, aki minden székely zászló mellé felakasztotta
volna azt is, aki a zászlót kitűzte. Most a közösségi oldalán írt egy
dörgedelmes szöveget: „… és volt egy kongresszusa az RMDSZnek… és megállapították, hogy kell nekik egy himnusz, és hogy
Magyarország himnusza jó, és hogy a zászlóval is baj van, és Magyarország zászlaja megfelelő lenne. Eddig semmi új, és lényegében mindenki azt énekelhet otthon, a zuhanyozás közben, amit
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 8 perckor,
lenyugszik
18 óra 3 perckor.
Az év 57. napja,
hátravan 308 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma EDINA, holnap ÁKOS,
BÁTOR napja.
ÁKOS: török eredetű, jelentése:
folyócska vagy fehér sólyom.
BÁTOR: török eredetű, régi
magyar személynév, önmagát
beteljesítő jóslatként így kívánták elérni a szülők, hogy gyermekük hős legyen, ne ismerje a
félelmet.

Többnyire felhős égbolt
Hőmérséklet:
max. 60C
min. -30C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. február 25.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7594
4,1876
1,4977

179,0612

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Tiltakoznak az ügyészek

Kitüntetések Marosszentgyörgy polgármesterének

A Marosvásárhely szomszédságában található
nagyközség polgármestere, Sófalvi Szabolcs nemcsak a helyi közösség elismerését élvezi, hanem
regionális és országos szinten is értékelik és kitüntetik a község fejlesztése érdekében tett munkájáért. A polgármester február folyamán két
kitüntetést is átvehetett.

Mezey Sarolta

Kiválósági díj Gyulafehérváron
Az első kitüntetést Gyulafehérváron kapta, mert a község
az utóbbi hónapokban kiemelten sikeresen pályázott, tizenhárom EU-s és hét kormányprojekt finanszírozását nyerte
el. A megnyert pályázatok számát illetően a központi régió
élvonalába kerültek. A már befejezett EU-s projektek közé
tartozik: egy korszerű bölcsőde építése és felszerelése, 15
községi út teljes korszerűsítése, aszfaltozása, a művelődési
otthon felszerelése hangszerekkel, hangosító berendezéssel,
román, magyar és roma népviseleti ruhákkal (25 férfi és 25
női mindháromból), a víz- és csatornahálózat kiépítése 80
utcában, a közvilágítás korszerűsítése 34 utcában, játszóterek létesítése, szociális ellátás biztosítása a „Hand in hand
Marosszentgyörgyön” projekt révén.
A folyamatban levő EU-s projektek között kell megemlíteni a Máriaffi-kastély felújítását. Jelenleg az épület belső
felújítása történik, a munkálattal jövőre készülnek el, és
kulturális és turisztikai központként fog működni a továb-

A Maros Megyei Törvényszéki ügyészség ügyészei február
25-én tartott közgyűlésükön úgy határoztak, hogy február
26-ától, mától március 1-jéig felfüggesztik tevékenységüket. Ez alól kivételt képeznek a sürgős esetek. Az ügyészek ily módon tiltakoznak az ellen, hogy a kormány
sürgősségi rendelettel módosította az igazságügyi törvényeket.

Próbavizsgák hetedikeseknek is

Márciusban zajlanak a kisérettségire készülő nyolcadikos
diákok próbavizsgái, a tudásmérésen idén a hetedikesek
is részt vesznek. Március 11-én román nyelv és irodalomból, 12-én matematikából, 13-án anyanyelvből próbavizsgáznak a diákok, a tájékoztató jellegű eredményeket
március 22-én hozzák a tudomásukra.

Próbaérettségi

Március 18–21. között zajlik a próbaérettségi. A XI–XII.-es diákok 18-án román nyelv és irodalomból, 19-én anyanyelvből,
20-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból – matematikából vagy történelemből – adhatnak számot tudásukról, 21én a tizenkettedikesek a választott tantárgyból
próbavizsgáznak. Az eredményeket március 29-én tudják meg.

Kibédi farsang

Március 2-án, szombaton kerül megrendezésre a hagyományos kibédi farsang. A lakodalmas menet felvonulása
reggel 9 órakor, a bál este 9 órakor kezdődik. A belépő a
bálba 10 lej.

Botladozva – a Kamaszok előadása

Február 28-án, csütörtökön 18.30 órai kezdettel a Kamaszok Ifjúsági Színtársulat Botladozva című előadását nézheti meg a közönség a marosvásárhelyi vár Kádárok
bástyájában. A belépés díjtalan, adományokat a társulat
elfogad.

Vita a mélygarázsról

A Marosvásárhelyi Rádió által indított vitasorozat keretében február 27-én, szerdán 18 órától Beszéljük meg! Kell
mélygarázs a főtérre? címmel zajlik nyilvános eszmecsere
a rádió stúdiótermében.

Bibliaismereti tanulmánysorozat

A Restoration Center Egyesület szervezésében Isten hatalma és ereje címmel bibliaismereti tanulmánysorozat zajlik minden kedden 16 órától a marosvásárhelyi
Szakszervezetek Háza 23B termében. A szervezők – felekezeti hovatartozástól függetlenül – mindenkit várnak. Bővebb tájékoztatás a 0729-567-876-os telefonszámon.

Kutyás kávézás

Március 3-án, vasárnap 11–15 óra között harmadik alkalommal várják a kutyatartókat és négylábú kedvenceiket a
marosvásárhelyi George Enescu utca 2. szám alatti
Pop-up Caféba.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által működtetett Nagyinet program résztvevői számára április 5–
7. között újabb háromnapos külföldi kirándulást
szerveznek. Az úti cél ezúttal is Gyula. A programban a
gyulai Almássy-kastély Látogatóközpont, a toronykilátó, a
vár megtekintése, a kastélyfürdő, a Százéves Cukrászda
és a Világóra meglátogatása szerepel. Jelentkezni, tájékozódni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi
könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Könyvbemutató Marosszentgyörgyön

Ma 18 órakor a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácstermében Nagy Miklós Kund művészeti író
bemutatja Baricz Lajos Nevetni nem vétek (Viccek az
egyház berkeiből, fordítás), Fele se tréfa (Egyházi viccek) és Aranyfedezet – 130 szonett – című köteteit.
Ugyanakkor megnyitják a Czirjék Lajos képeiből és Fekete Pál kerámiáiból készült kiállítást. Közreműködik a
Szent György egyházi kórus, a Kolping Család kórusa
és a Jubilate Deo dalcsoport. Műsorvezető Moldovan
Bencze Irén.

Kamarazene-koncert Segesváron

A kolozsvári Classis együttes tagjai – Crancenco Oxana
(hegedű), Gergely Bálint (hegedű) és Kolcsár Péter
(zongora) – kamarazenei koncerttel köszöntik a hölgyeket február 27-én, szerdán 18 órakor a polgármesteri hivatal dísztermében. A műsorban népszerű klasszikus
darabok, híres tangók és keringők, valamint filmzene
szerepel. A belépés díjtalan.

biakban. Az Esély mindenkinek Marosszentgyörgyön című
nagyszabású szociális kísérleti projekt munkahelyteremtésre, a gyerekek iskola utáni tanítására, továbbá szakképzésekre, a nyári óvoda beindítására, az egészségügyi
ellátásra fókuszál. Közben elkészült a közösségi integrált
szociális központ, aminek az átadására körülbelül egy
hónap múlva kerül sor. Következik újabb 17 községi út aszfaltozása.
Idén tavasszal vagy a nyáron újabb pályázatok kivitelezése kezdődik el a megnyert EU-s vagy kormányalapokból
finanszírozott pályázatok révén. Kiépül a vízhálózat Tófalván és Csejden, új, Kós Károly-stílusú művelődési otthon
épül a régi helyére, ezenkívül új, négy csoport befogadására
alkalmas óvodát építenek. Kibővítik a Szent György iskola
régi szárnyát, beleértve a manzárd építését is. Focipályát és
öltözőket építenek, felszerelik, berendezik és bekerítik a
Máriaffi-kastélyt. Kibővítik a település víz- és csatornahálózatát, előbbit 20, utóbbit 18 utcában, és további tíz utcában korszerűsítik a közvilágítást.
Országos elismerés a művelődés szolgálatáért
Sófalvi Szabolcs polgármester múlt héten Bukarestben,
a romániai községek polgármestereinek találkozóján újabb
kitüntetést vehetett át. Az eseményen több mint 500 község
polgármestere és magas rangú tisztségviselők, köztük Viorica Dăncilă miniszterelnök, a kormány tíz minisztere is
részt vett. A polgármester a Corneliu Leu-kitüntetést vehette át, amely azon településeknek jár, amelyek kiemelten
támogatják a művelődési, irodalmi rendezvényeket és tevékenységeket, művelődési
kiadványok, helytörténeti írások megjelenését.
Sófalvi Szabolcsnak lehetősége volt kérdéseket és kéréseket intézni a kormány
képviselőihez, többek között
azt kérte, hogy könnyítsenek
a közbeszerzési folyamaton,
hogy ne kelljen hónapokat
várni különböző engedélyek
és jóváhagyások megszerzésére, hogy nagyobb mértékben támogassák a községi
polgármestereket a beruházások önrészének a biztosításában, és az országos hatóságok
is konzultáljanak a helyi önkormányzatokkal, ha a területükön bármilyen jellegű
munkálatot, például az országút felújítását végezik, vagy
terelőutat építenek.
A polgármester által felvetett kérdésekre válaszolva elmondták, hogy a felvázolt
rendellenességek egy részét a
közeljövőben kormányrendeletekkel korrigálják.

Szimfonikus hangverseny orosz
zenével

Rendkívüli vokálszimfonikus hangversenyre várják a
klasszikus zene kedvelőit február 28-án, csütörtökön 19
órakor a Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Anton
Shaburov oroszországi karmester, gordonkán játszik
Ştefan Cazacu. Műsoron: Borogyin-, Csajkovszkij-, Glazunov-művek. A hangversenyre a 18-as számú bérletek
érvényesek.

Hahota-kabaré Marosvásárhelyen

A Hahota Színtársulat továbbra is várja a nevetni vágyókat a Hülyeség nem akadály! című zenés szilveszteri kabaré-előadására
a
Maros
Művészegyüttes
előadótermébe. Legközelebb március 2-án, szombaton,
3-án, vasárnap, majd 10-én, szintén vasárnap este 7
órától lehet a nagy sikerű kabarét megtekinteni. Fellépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva, Cseke Péter,
Gönczi Katalin, Kelemen Barna, Gáll Ágnes, Szőlősi P.
Szilárd és Halmágyi Éva. Énekel Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Műsorrend: www.hahota.ro.

Sorsolás szerdán, 27-én 15 órakor!

A Népújság szerdán, 27-én 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) 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!
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Kivonuló biztosítók?

Ország – világ

Fontos a nyugdíjrendszer második pillére

Valentin Lazea, a Román Nemzeti Bank (BNR) vezető közgazdásza hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a
második pillért működtető biztosítók többsége ki
akar vonulni Romániából a 2018/114-es számú sürgősségi kormányrendelet miatt.

A jegybanki illetékes egy gazdasági fórumon azt mondta, a
Romániai Magánnyugdíjalapot Működtetők Egyesületével
folytatott egyeztetések során úgy értette, hogy a második pillért működtető alapok többsége, ha nem mind a hét, fontolgatja, hogy kivonul Romániából. A biztosítók elégedetlenek,
hogy a nagy anyagi erőfeszítés igen kevés nyereséget hoz,
tette hozzá.
Valentin Lazea rámutatott, a nyugdíjalapokat a 2018/114es számú sürgősségi kormányrendelettel bevezetett új szabályok zavarják. Mint ismeretes, a rendelet nyomán a
magánnyugdíjalapoknak jelentős tőkeemelést kell végrehaj-

Az EP-választás ügyében

taniuk, van, amelyiknek akár tízszeresére kell emelnie a szintet
a tavalyi év végéig érvényes szabályok szerinti szintről. Az
első emeléseket már az idei év közepéig meg kell tenni, az év
végéig pedig az egészet.
Lazea szerint a második pillér eltűnését elsősorban a 7,25
millió hozzájáruló sínylené meg. Hátrányos lenne a bukaresti
értéktőzsdének is, ami ahelyett, hogy egy lépést tenne a feltörekvő piac felé, hátralépne, ugyanakkor megsínylené a költségvetés, hiszen eltűnne egy fontos finanszírozó. Ilyen
körülmények között párbeszédre van szükség a hatóság és a
magánnyugdíjalapok egyesülete között, hogy megtalálják a
kompromisszumot annak érdekében, hogy ne tűnjön el ez a
fajta finanszírozás – fogalmazott a BNR vezető közgazdásza.
Emlékeztetett egyúttal, hogy az euróövezethez való csatlakozásról szóló hivatalos iratok hangsúlyozzák a nyugdíjrendszer
második pillérének fontosságát. (Mediafax)

Nem született megegyezés az RMDSZ és az MPP között

Nem született megegyezés a közös indulásról a májusi európai parlamenti választásokon a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Magyar
Polgári Párt (MPP) vezetőinek hétfői kolozsvári
egyeztetésén – tudatta közleményben az MPP.

Az MPP, korábbi igényét fenntartva, befutó helyet kért az
RMDSZ jelöltlistáján, a szövetség képviselői viszont az
együttműködés más formáját javasolták – közölte a párt. Az
MPP közleménye szerint a végleges döntést a párt elnöksége
hozza meg a hét folyamán, figyelembe véve a hétfői tárgyalás
következtetéseit, valamint a magyar kormánynak az üzenetét
is, mely az RMDSZ hét végi kongresszusán hangzott el.
„Tudatában vagyunk annak, hogy helye és ideje van a versenynek, ugyanakkor felelősségteljes politikusokként kijelentjük, hogy az összmagyarságot érintő ügyekben helye és ideje
van az együttműködésnek” – idézte Mezei János MPP-elnököt
a párt közleménye.
Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke a Maszol.ro
portálnak azt közölte: a szövetség és az MPP megállapodott a
politikai együttműködés folytatásában.
„Az idei és a 2020-as választási évben is együttműködünk,
hiszen közösek a célok és az érdekek, és a közösségépítésben
is együtt lehet fellépni” – idézte a portál az RMDSZ ügyvezető
elnökét. Porcsalmi hozzátette, világossá tették, hogy sem mél-

Venezuelai válság

tányosnak, sem arányosnak nem tartják, hogy a befutónak számító két európai parlamenti képviselői hely egyikét átengedjék az MPP-nek.
Az RMDSZ ügyvezető elnöke szerint abban is egyetértés
volt a felek között, hogy nagy az európai parlamenti választások tétje, az MPP pedig nem fogja kockáztatni az erdélyi magyar képviseletet az EP-ben.
A felek a jövő hét első felében újra tárgyalóasztalhoz ülnek.
Ekkorra már ismert lesz az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltjeinek a rangsora.
Az RMDSZ részéről öten pályázták meg az európai képviselői mandátumot. Újabb mandátumot szerezne Sógor Csaba
és Winkler Gyula, akiknek három kihívóval: Hegedüs Csilla
ügyvezető alelnökkel, Vincze Loránttal, a Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnökével és Oltean Csongorral, a szövetséggel együttműködő ifjúsági szervezeteket
tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) elnökével kell
megmérkőzniük. Az RMDSZ jelöltjeit pénteken rangsorolja
a szövetség Állandó Tanácsa. Döntését március 8-án az
RMDSZ kisparlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők
Tanácsának kell megerősítenie.
Az MPP Márton Zsuzsannának, a Szatmár megyei Egri
község polgármesterének kért befutó helyet a jelöltlistán.
(MTI)

EU: el kell kerülni a külföldi katonai beavatkozást

A válsághelyzet ellenére mindenképp el kell kerülni
a külföldi katonai beavatkozást Venezuelában – szögezte le hétfőn az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének szóvivője.

„Békés, demokratikus politikai átmenetre van szükség, a
helyzet Venezuela általi megoldására” – mondta Maja Kocijancic újságírói kérdésre válaszolva.
„Ez egyértelműen kizárja az erő alkalmazását” – tette
hozzá.
A szóvivő emellett ismételten szabad, átlátható és tisztességes elnökválasztás mielőbbi kiírását követelte.
Vasárnap Josep Borell spanyol külügyminiszter kijelentette:
országa nem támogatna és határozottan elítélne bármiféle külföldi katonai beavatkozást.
Venezuelában hatalmi harc zajlik Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök és a magát ideiglenes államfőnek kikiáltó Juan
Guaidó, az ellenzéki többségű, de hatalmától megfosztott törvényhozás házelnöke között.
A világ kormányai megosztottak Guaidó elismerésében: az
Egyesült Államokkal az élen nagyjából ötven állam, köztük
számos európai ország is elismerte az ellenzéki politikust ideiglenes venezuelai elnöknek, de más országok, köztük Oroszország, Kína és Törökország Madurót támogatják.

Juan Guaidó és Nicolás Maduro

Forrás: BNN, Foto AP Ariana Cubillos

A politikai belharc egyik színtere a nemzetközi segélyek
bejuttatása a súlyos élelmiszer- és gyógyszerhiánnyal küzdő
dél-amerikai országba.
Juan Guaidó bejelentette, hogy találkozni készül Kolumbiában Mike Pence amerikai alelnökkel, hogy egyeztessenek, s
minden „lehetőséget nyitva tartsanak” a venezuelai demokrácia helyreállítása érdekében. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter nem zárta ki az Egyesült Államok katonai
beavatkozásának lehetőségét. (MTI)

Forrás: Flux24.ro
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Kifogásolják a 114-est

Az RMDSZ nem ért egyet a kormány 114-es számú
sürgősségi kormányrendeletével, amely alapos hatástanulmány hiányában alapjaiban változtatná meg
a fiskális és gazdasági rendszerre vonatkozó törvényeket – jelentette ki Benedek Zakariás parlamenti
képviselő hétfőn, a képviselőház plénuma előtt. Közölte, azt kérik a kormánytól, hogy módosítsa a sürgősségi kormányrendeletet, és csak 2020-tól
léptesse gyakorlatba azt. Így egy év áll a rendelkezésére, hogy átfogó hatástanulmányt készítsen azért,
hogy bebizonyítsa ezeknek az intézkedéseknek a
szükségességét és fenntarthatóságát. (RMDSZ-tájékoztató)

Sztrájkol a DIICOT

Felfüggeszti tevékenységét február 26-a és március
8-a között délelőttönként a Szervezett Bűnözés és
Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT), tiltakozásul
az igazságügyi törvényeket módosító 7-es sürgősségi kormányrendelet ellen – döntött hétfőn az intézmény közgyűlése. A DIICOT ügyészei a fent említett
időszakban reggel 8 és déli 12:20 között sztrájkolni
fognak, ezekben az órákban kizárólag a sürgősségi
esetekkel foglalkoznak majd. A hatóság ügyészei
ugyanakkor kérik a nép ügyvédjét, hogy emeljen alkotmányossági kifogást a 2019/7-es sürgősségi kormányrendelet ellen, amely, ha életbe lép, súlyosan
akadályoztathatja a legfőbb ügyészség, sőt a teljes
igazságszolgáltatási rendszer működését, és az
ügyészek függetlenségét is korlátozná. A DIICOT az
Európai Unió Bíróságával is ismertetni fogja álláspontját az üggyel kapcsolatban. (Agerpres)

Tojásdobálásért büntettek

Garázdaság, egy építményt bemocskoló tárgyak dobálása, illetve garázdaság elkövetése céljából alakított csoportosulás létrehozása miatt 5000 lejre
bírságolták a négy tüntetőt, akik tojással dobálták
meg az igazságügyi minisztériumot – közölte a bukaresti csendőrség. Nem ez az első alkalom, amikor
tüntetők vonulnak a Tudorel Toader által vezetett
tárca székház elé. A múlt héten a tüntetők ketchuppal
és mustárral kenték be az épületet, azelőtt pedig
piros festékkel. (Mediafax)

Nem hosszabbítanak határidőt

Március 1-jétől fogadják a Mezőgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökség (APIA) fiókjainál az egységes agrártámogatási kérelmeket. A benyújtási határidő május 15-e. Azok a gazdák, akik 50 hektárnál
nagyobb területre igényelnek támogatást, az APIA
megyei kirendeltségeinél kérvényezhetik azt, az 50
hektáros vagy ennél kisebb területek esetében pedig
a helyi APIA-központokhoz kell fordulni. A gazdáknak
egyetlen kérvényt kell benyújtaniuk, akkor is, ha több
településen vagy megyében birtokolnak területeket.
Petre Daea mezőgazdasági miniszter közölte, nem
fogják meghosszabbítani a benyújtási határidőt.
(Agerpres)

Az alkalom
(Folytatás az 1. oldalról)

akar, és a hálószoba falát olyan színűre festheti, amilyenre akarja. De a házon kívül, az ország, ahol a magyar etnikum él, az Románia! A himnusz Románia
himnusza, a zászló Románia zászlaja. Ennyi. Egyébként
vannak erre törvények, amelyeket tiszteletben kell tartani, és alkalmazni kell” – mondta meg a tutit Tudose.
Nem hagyhatjuk ki a volt elnököt, Traian Băsescut
sem. Azt tartja a mondás, hogy alkalom szüli a tolvajt.
És a nacionalista kirohanásokat – tehetnénk hozzá. Nos,
a volt hajóskapitány is kapva kapott az alkalmon, hogy
az RMDSZ és természetesen a kormánykoalíció kritikája mellett – belerúgjon ellenzéki társaiba is. Alaposan
„kiosztotta” a liberálisokat és a Mentsétek meg Romániát is, amiért cinkos mosollyal tűrték az RMDSZ vezetőinek „alkotmányellenes, autonomista és Romániát
sértő” kijelentéseit.
Egy másik levitézlett miniszterelnök, Victor Ponta
pártjának alelnöke, Laurenţiu Rebega egyenesen közleményben figyelmeztette az RMDSZ vezetőit, hogy „a
kongresszuson hozott határozataik nem a romániai magyar közösséget szolgálják, hanem »idegen érdekeket«”, és a Pro Románia Párt „nem fogadja el az
ország integritása és szuverenitása elleni ilyenszerű támadást”. Véleménye szerint a kolozsvári kongresszuson
az RMDSZ tudatosan annyi alkotmányos előírást és törvényt szegett meg, hogy saját magát helyezte törvényen
kívül, és önmaga feloszlatását helyezi kilátásba.
Ízelítőnek ennyi elég is. Kitalálják, mi lesz a következő két év kampányainak fő témája?
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Kívül-belül elhanyagolt társasházak

(Folytatás az 1. oldalról)
de érdemi lépés még nem történt.
Amint megtudtuk, közgyűlést kéthárom éve tartott a lakótársulás,
annak ellenére, hogy az évi költségvetésről a közösségnek tételesen is be kellene számoljanak.
A lakótársulások szövetségének
marosvásárhelyi elnöke, Rus
Dumitru megkeresésünkre elmondta, hogy a lakótársulás adminisztrátorának kötelessége felvilágosítást nyújtani a lakók kérésére. Mindenekelőtt az ügyvezetőt
és a lakótársulás elnökét kell kérdőre vonni, hiszen kimutatással
kell rendelkezzenek a családonkénti javítási alapba szánt összegekkel.
Egyesek megkerülik ezt, és az
önkormányzat lakótársulásokkal
foglalkozó osztályához fordulnak,

Az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) február 19-i ülésén többrendbeli büntetést
szabott ki három hírtelevízióra, többek között magyarellenes műsoraik miatt –
tájékoztatott szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében Benkő Erika, a Mikó
Imre Jogvédelmi Szolgálat
vezetője.

annak ellenére, hogy az anyagi
gondokat helyben tisztázzák a
lakók az ügyvezetővel.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóosztálya megkeresésünkre arról tájékoztatott,
hogy a város korszerűsítésére és
fejlesztésére irányuló beruházási
projektek finanszírozása érdekében vissza nem térítendő európai
pénzalapokat hívtak le a tömbházak energiahatékonyságának növelésére. A Regionális Operatív
Program (POR) 2014–2020 közötti, megvalósítás alatt álló projektek finanszírozási szerződéseit

Zárultak az idei rendezvények

Fotó: Nagy Tibor

aláírták, vagy szerződéskötés előtti
szakaszban vannak. A hőszabályozás szempontjából felújított lakóépületekre vonatkozó egyik projekt
finanszírozási szerződését –
amelynek értéke 6.032.737 lej –
aláírták, a munkálatokat tavasszal
kezdik. Amint tájékoztattak, az aláírt projekt hét tömbház – az Állomás tér 1A szám, Állomás tér 2A
szám, a Constantin Romanu-Vivu
utca 2. szám, a Kárpátok sétány 47.
szám, a Raktár utca 7. szám, a Mimóza köz 2. szám és a Kornisa sétány 32. szám – hőszigetelési
szerződését tartalmazza.

Beteljesíthető Bocskai végakarata

A magyar állam támogatásával építendő napközi otthon
alapkövének szerdai letétele
után a múlt hét második felében folytatódott a Bocskai
Napok rendezvénysorozata
Nyárádszeredában.

Gligor Róbert László

55.000 lejre bírságolt
az Országos Audiovizuális
Tanács

Csütörtökön délelőtt került sor
ismét a Fejedelem és kora című hagyományos középiskolai történelmi
vetélkedőre, amelynek keretében a
tudásfelmérők és bemutatók mellett
Varga Sándor nyugalmazott unitárius lelkész a székely-magyar rovásírás jellegzetességeiből is
ízelítőt nyújtott a diákoknak. Dél-

Csütörtökön este hajtottak fejet a fejedelem szobra előtt

Fotó: Gligor Róbert László

ben a művelődési házban a gyerekeknek, este a családoknak és felnőtteknek mutatta be legújabb
mese- és táncjátékát a Bekecs
együttes, felidézve Mátyás király
uralkodását, udvari pompáját, titkos
országjárásait és a kiváltságosok
túlkapásainak megfékezését, egyszóval Mátyás király igazságait ismerhették meg kicsik és nagyok.
Ma is intő végrendelet
Bár Bocskai István fejedelemmé
választásának napja, február 21-e
csütörtökre esett, az önkormányzat
ragaszkodott hozzá, hogy ezen a
napon, és ne hétvégén emlékezzenek erre a pillanatra, hogy az esemény mindenki számára elérhető
legyen. Ezért csütörtök este került
sor a fejedelem főtéri mellszobrának megkoszorúzására. Mintegy
két hete a református egyház jóvoltából új megvilágítást kapott a szobor és a mögötte álló templom,
ezért kíváncsiak voltak, ez menynyire funkcionális egy esti rendezvényen.
Ünnepi beszédében Tóth Sándor
polgármester emlékeztetett: végrendeletével Bocskai meghatározta
a 17. századi magyarság politikáját,
Erdély és Magyarország kölcsönös
támogatását hagyta meg. Az üzenet
ma is aktuális, ezt kell ma is tolmácsolni, erre emlékeztetni magunkat
és a következő nemzedéket. Már
Székelyföldön is „olvadunk, mint a
jég”, de nekünk a megmaradás a
célunk, és ehhez nyújt hathatós támogatást a magyar kormány.
Hangsúlyozta, idén lehetőségünk
van bizonyítani, hogy betartjuk
Bocskai végrendeletét, és valamennyit visszaadunk abból, amit az
anyaországtól kapunk: az idei európai parlamenti választáson „meg-

A közlemény szerint a B1 televízió 25.000 lejes bírságot kapott a
Lumea lui Banciu több műsora
miatt (2018. 06. 26., 2018. 07. 15,
2018. 12. 02.), illetve a Bună, România és a Controverse műsorokban elhangzottakkal kapcsolatosan.
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
több esetben is panaszt tett, például
a december 2-i műsor kapcsán is
(ikt. 10627/2018. 12. 03.), amelyben a műsorvezető kijelentette:
„Románia mára teljesen elveszítette
a fennhatóságot Kovászna és Hargita megyék felett, és a román emberek be sem léphetnek ezekbe a
megyékbe.”
Az Antena 3 televízió 15.000
lejes pénzbírságot kapott négy műsorának hat adásában elhangzottak
miatt. A Mikó Imre Jogvédelmi
Szolgálat ez esetben a Radu Tudor
vezette Punctul de întâlnire c.
műsor kapcsán tett feljelentést (ikt.
10400/2018. 11. 28.), amely a pénzbírság nagyságának megállapításakor mérvadó volt. A kifogásolt
műsorban részletesen tárgyalták a
Gazeta Sporturilor sportújság korábbi cikkét, Magyarország erdélyi
sportfinanszírozási stratégiáját úgy

értelmezve, mintha ez extrém politikai megnyilvánulásokra, szeparatista törekvésekre irányulna,
negatív színben tüntetve fel a magyarságot.
A büntetettek sorában harmadik
a Realitatea TV, amely csatorna
szintén 15.000 lejes bírságot kapott
a Jocuri de putere több adása miatt.
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
ezt a tévéadót is feljelentette a
december 3-i adás miatt (ikt.
10586/2018. 12. 06.), amelyben minősíthetetlen hangnemben beszéltek a Romániai Magyar Demokrata
Szövetségről és annak vezető politikusairól, többek között Kelemen
Hunor szövetségi elnökről, Korodi
Attila képviselőházi frakcióvezetőről, anélkül hogy ezeket a politikusokat megszólaltatták volna,
megsértve így az objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatás elvét.
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat igazgatója, Benkő Erika üdvözölte
a
testület
döntését,
ugyanakkor reméli, hogy a többi
panasz nyomán is szigorú kivizsgálásnak vetik alá a magyarellenes
adásokat. „Szervezetünk alakulása
óta eltökélt abban, hogy minden, az
erdélyi magyarokat sértő vagy
megfélemlítő esetben megtegye a
megfelelő lépéseket. Romániában a
gyűlöletbeszéd megfékezésének
egyik módja a diszkriminatív és
uszító hangvételű adások jelentése
az Országos Audiovizuális Tanácsnál. Ezt mi minden esetben megtesszük, és másokat is erre
bátorítunk” – fejtette ki a szolgálat
vezetője.

A középiskolások zenés irodalmi műsorral tisztelegtek a „magyarok Mózese” előtt

védjük” Magyarországot, május 26án szavazatainkkal nemcsak magunknak szerzünk képviseletet az
EP-ben, hanem a magyar kormánypártot is erősítjük az Európai Néppártban.
Tóth
Sándor
az
anyaországi Mór, Aszód, Örkény,
Hajdúdorog, Simontornya, Szerencs küldöttségeivel koszorúzott,
majd a nyárádszeredai önkormányzat, egyházak, intézmények, civil
szervezetek, az erdélyi magyar pártok helyi és megyei képviselői helyezték el az emlékezés virágait
Bocskai szobránál.
Foci, irodalom, szalagavatás
a középiskolában
Pénteken délelőtt középiskolás
csapatok részvételével zajlott a
Bocskai-kupáért a hagyományos
kispályás labdarúgó-bajnokság,
majd ismét a Bekecs táncjátékának
tapsolhatott a közönség a művelődési házban, ahol este színházi előadás is volt.
A főtéri református templomban
tartott vasárnapi istentiszteleten
Székely Endre lelkész párhuzamot
vont a bibliai Dávid király és Bocskai fejedelem között, mondván,
mindkettőjükben Isten akarata nyilvánult meg, és a Mindenható akara-

tából mindketten ajándék voltak
népük számára. A fejedelem nevét
viselő szeredai középiskola diákjai
Falka Emőke tanárnő és Ferencz
Örs tanár irányításával zenés irodalmi összeállítást mutattak be A
magyarok Mózese címmel.
A rendezvénysorozat utolsó mozzanata vasárnap este zajlott, amikor
immár ötödik alkalommal tartotta
szalagavatóját a Bocskai Napok keretében a helyi középiskola. A tizenkettedikes diákokat köszöntve
Fülöp László igazgató a felelősségről és boldogságról beszélt, figyelmeztetve a leendő végzősöket, hogy
a középiskola után is csak kinekkinek az erejéhez mérten lesz nagy
a felelőssége, míg a boldogság vagy
boldogtalanság csupán relatív fogalom. A diákokat arra kérte, a hátramaradt
néhány
középiskolai
hónapot úgy töltsék el, hogy húsz
év múlva visszaemlékezve is boldog érzéseket idézzenek fel, a szülőktől pedig még több figyelmet,
szeretetet, biztatást igényelt gyerekeik számára, hogy azok minél több
önbizalommal, minél felkészültebben tudják elhagyni azt az iskolát,
amely 63 éve szolgálja a Nyárádmentét.
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Közvita az utcai művészeteket szabályozó marosvásárhelyi határozatról
Nemrég hatalmas vitát robbantott ki a virtuális térben az
az önkormányzati határozat,
amelyet Vajda György terjesztett a nagyközönség elé. A városi tanácsos egy olyan
problémára próbált megoldást találni, amely mindeddig
országszerte szabályozatlan
maradt.

bárkinek elmondania a véleményét,
hiszen a határozattervezetek nyilvánosak. – A határozat természetesen
javítható. Én jó szándékkal alkottam meg és indítványoztam, a
célom az volt, hogy végre lássunk
Marosvásárhelyen utcai művészetet, hogy megvédjük az ezt űző művészeket. A vita óta több jogásszal,
szakemberrel beszélgettem, lesznek
módosító javaslatok is.
A jelen lévő zenészek közül elsőként Vizi Imre szólalt fel, aki elmondta, hogy először jótékonysági
céllal próbált Marosvásárhelyen utcazenélni, de a bürokrácia útvesztő-

gyen. Az utca úgyis eldönti, hogy ki
a jó és ki nem az. A nyugati városok
legtöbbjében az engedélyek kijelölt
helyekre szólnak, a többi helyre
azonban szabadon lehet menni zenélni. A mi esetünkben azonban
nem egy nagyváros szabályzatrendszerét kellene alapul venni. Én mindenkinek megengedném, hogy az
utcán játsszon, minimális közterületbérlési díj fejében, bürokratikus
engedélyeztetési folyamatok nélkül.
Pápai László helyi tanácsos a határozat védelmében szólalt fel, és
elmondta, hogy Romániában, szabályozás híján, közterületen való
kéregetésnek minősül az utcazenélés. Ezért egy ilyen helyi határozatra szükség van. A baj az, hogy
átestünk a ló túlsó oldalára, és egy
annyira agyonszabályozott határozatot kaptunk, amely egy csomó
dolgot kizár. – Véleményem szerint
ez az egész működhetne úgy, hogy
a művész bejelenti, nagyjából mit
és hol szeretne csinálni, és megkapja rá az engedélyt.
Barabási Attila Csaba, a Maros
Művészegyüttes igazgatója is a szabályzat hiánya miatti gondjairól
mesélt azon esetekben, amikor villámcsődületet szervezett az együttes. – Én is szeretnék különböző
művészi produkciókat látni az
utcán, úgy, ahogy például Nagyszebenben is történik. Marosvásárhely
szereti ezeket a tevékenységeket, a
táncos flash mobjaink mindig nagy
sikernek örvendtek, és jó lenne, ha
táncos produkciókat is láthatnánk
az utcán anélkül, hogy a bürokráciát
támogatnánk. Szomorú, hogy elindul egy jóindulatú kezdeményezés,

iben nem kapott rá engedélyt, végül
a hatóságok jóindulatán múlt, hogy
egyórányit felléphetett. – Azért örvendtem ennek a kezdeményezésnek, mert más városokban is, ahol
zenéltem, létezik erre szabályozás.
A bizottságos dolog egy kicsit meredek, az lenne az ideális, ha nyitnánk a zenészek felé, és első
fázisban nagyon minimális szabályozást alkalmaznánk. Együtt kéne
tanulnunk ez ügyben, jó ötlet lenne
például a bizottságot zsűrivé alakítani, utcazenei fesztivált létrehozni,
és egy pozitív végkifejlet után a bizottságot eltörölni.
E kérdésben több jelen lévő művész is egyetértett. Fehér Csaba, az
Ariel színház munkatársa ezúttal utcazenészként szólalt fel, és saját
nyugati tapasztalatait osztotta meg,
ami szerint a bizottsági elbírálás inkább kivétel, mint gyakorlat. – Sok
fórum van az interneten, ahol e szabályozásokról mindent meg lehet
tudni. A szakmai bizottságot elhibázott ötletnek tartom, úgy gondolom,
hogy ha valakinek van egy hangszer
a kezében, és megpróbál rajta játszani, az tudja megtenni. Joga van
hozzá. Azt, hogy ez csendháborítás
vagy sem, nem a helyi rendőrségnek kell eldöntenie. Ez vagy legyen
egy totálisan demokratikus dolog,
vagy akkor inkább tényleg ne le-

amelyet rögtön kritizálni kezdünk
anélkül, hogy konzultálnánk, és javítani próbálnánk rajta.
Portik Vilmos, a Vásárhelyi Forgatag főszervezője elmondta, a Forgatag ideje alatt azért lehet utcai
művészeteket folytatni, mert ők területfoglalást igényelnek ez ügyben.
– Mindenféle fontoskodó hivatalnok úgy gondolja, hogy neki beleszólása van abba, hogy azokon a
helyszíneken mi történik. A bizottság létrejöttében is ezt a veszélyt
érzem. Konzervatív szemléletű emberként ebben a kérdésben abszolút
liberális álláspontra helyezkedem,
úgy gondolom, hogy nincs szükség
olyan bizottságra, amely bárkit is
vizsgáztat. Nem a Párizs–London
tengelyen kellene magunkat összehasonlítani, hiszen mi Marosvásárhely vagyunk, amelyet nagyon
szeretünk, de tudnunk kell, hogy
hol a helyünk, például turisztikai
szempontból. Olyan szabályzat kell
szülessen, amely nem túlszabályoz,
korlátoz, hanem ösztönöz. A kezdeményezést pozitívnak tartom, és az
a tény, hogy végre valaki vette a bátorságot, és hozzányúlt ehhez a
problémához, meg szeretné oldani,
mindenképpen értékelendő.
Koreck Mária szerint elsősorban
a tanácsosoknak kell tanulniuk

Kié itt a tér?

Kaáli Nagy Botond

Az utcára vitt művészetekről van
szó: az utcazenélésről, az utcai képzőművészeti megnyilvánulásokról,
olyan tevékenységekről, amelyek
ugyan színesítik az utcaképet, emelik a hangulatot, a jelenlegi szabályozások
értelmében
mégis
koldulásként értelmezendők, ezért
ha valaki például utcazenélni kezd
Marosvásárhelyen, a helyi rendőrség munkatársai kiszállnak, és megbüntetik. Ami abszurdum. A
határozat alapból kimondja az utcai
performanszok létjogosultságát,
ezeket azonban mégsem kívánja teljesen felügyeletmentesen megengedni, ezért egy, a város kulturális
intézményeinek a képviselőiből álló
bizottságot javasol összeállítani,
amely elbírálja az engedélyért jelentkező művész teljesítményét. Ez
volt az a tétel, amelynek kapcsán kirobbant az említett vita azok között,
akik szükségesnek vélik a szabályozást, és azok között, akik diktatúrára emlékeztető cenzúrának tartják
ezt. A vita olyannyira elfajult, hogy
egy új hagyományt is teremtett: a
Marosvásárhelyi Rádió magyar
nyelvű szerkesztősége nyilvános,
bárki által látogatható vitasorozatot
indított Beszéljük meg! címmel,
amelynek estjein az éppen aktuális
problémákra kívánnak reflektálni.
Az új műsor első adásának keretében pedig az említett tervezetet vitatta meg a telt házas közönség az
előterjesztő jelenlétében, a rádió
stúdiótermében.
A résztvevőket a rádió főszerkesztő-helyettese, Szász Attila üdvözölte. – A rádió feladata nem csak
a tájékoztatás, nevelés és szórakoztatás, ennél sokkal többet szeretnénk nyújtani, hiszen részei
vagyunk a közösségnek, részt is
vállalunk a közösség életében. Ma
egy újabb kísérletet végzünk: célunk a vitakultúra visszaemelése a
valós életbe és a valós párbeszéd
szintjére, hogy bebizonyítsuk, képesek vagyunk arra az intellektuális
gyakorlatra, amely szerint civilizáltan meg tudjuk beszélni a nézetkülönbségeket. A rádió egy ilyen
projektet indít, az első vita címe Kié
itt a tér? – mondta Szász Attila,
majd átadta a szót az est moderátorának, Rákóczi Kinga felelős szerkesztőnek, aki a vita szabályait
ismertette, és civilizált érvelésre
kért fel mindenkit, majd sorrendben
elsőként Vajda Györgyöt kérte fel

arra, hogy részletesen ismertesse a
határozatot.
– Mielőtt a tanácsba kerültem
volna, megpróbáltam megoldani ezt
a problémát. Kiderült, hogy nincsen
erre egységes szabályzat. Tájékozódni kezdtem arról, hogy más
nagyvárosokban ez hogy működik,
több ilyen szabályzatot letöltöttem,
elemeztem. Ezeket próbáltam meg
a hazai helyzetre alkalmazni oly
módon, hogy megvédje azokat az
embereket, akik az utcai művészeteket kívánják gyakorolni. De a
másik felet is figyelembe kell venni,
mert vannak, akiknek ez nem tetszik, akiket zavar. A határozat
mindkét felet szolgálja. Vitatott volt
a bizottság kérdése, de van ilyen jellegű licencbizottság több nagyvárosban is. E tevékenységeket a helyi
rendőrség csendháborításnak vagy
koldulásnak tekintette, de a helyi
rendőrség milyen szakmai kompetenciával rendelkezik ez ügyben,
hogyan ítélheti meg a művészi tevékenység színvonalát? Emiatt döntöttünk egy, a marosvásárhelyi
művészeti intézmények képviselőiből álló grémium létrehozásáról. Ha
ez a testület megengedi a fellépést,
akkor egy minimális területfoglalási
díj kifizetését követően az adott
művészt nem vegzálhatja senki.
Ugyanakkor a művész kérheti is a
rendőrség jelenlétét, hogy megvédje, például egy provokatív performansz
esetében.
A
területigénylés hosszú időre is szólhat, és vonatkozik az utcai képzőművészeti megnyilvánulásokra is, a
különböző szervezetek által létrehozott rendezvényekre azonban nem.
Meggyőződésem, hogy az esetleges, a román–magyar viszonyt rontani akaró, művészetnek álcázott
provokatív megnyilvánulásoknak is
elejét vesszük a bizottsággal –
mondta Vajda György, majd a határozat elfogadásának törvény által
előírt folyamatát ismertette, és hozzátette: az elfogadtatási folyamat
alatt is bőven lett volna alkalma

Fotó: Karácsonyi Zsigmond
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ebből a példából, és a hasonló kezdeményezésekről azelőtt kell vitázni, mielőtt megszavazzák őket. –
Jó lenne, ha online lehetne engedélyt igényelni, az igénylő felelősséget vállal azért, hogy nem sérti
meg a törvényeket és a közerkölcsöt, valamint minimális közterületi
díjat fizet. Ugyanakkor a határozat
igen pozitív hatású részének vélem,
hogy a művészeti intézményekben
tanuló diákok mentesülnek e díj kifizetése alól. Gál Sándor is az ennehézkességét
gedélyeztetés
kifogásolta, és online applikációs
bejelentést, engedélyigénylést javasolt, ezzel kapcsolatosan Kodok
Márton programozó ajánlotta fel segítségét, és ismertette véleményét,
amelyben egy kétlépcsős, online
engedélyeztetési folyamatot javasol.
Szász Attila arra vonatkozó kérdésére, hogy mi lesz a határozat további sorsa, Vajda György
elmondta, a szabályzatot már elfogadta a tanács, ám az igények szerinti
további
változtatásokra
lehetőség van, jogászok már dolgoznak rajta. Fülöp Tímea, a Maros
Megyei Múzeum Kultúrpalota részlegének osztályvezetője megjegyezte, a szabad kifejezésmód jogát
korlátozza ez a szabályzat, és nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy
ne gáncsoljuk el saját magunkat.
Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója hozzátette, egy
ilyen szabad műfajban nem kell bizottság, arra egy esetleges, vitát kiváltó
produkció
utólagos
vizsgálatánál lehet szükség. Intézményvezetőként is úgy gondolja,
hogy számos akadályba ütközik a
működése, ugyanakkor gratulált a
kezdeményezéshez.
Kali István, a marosvásárhelyi
RMDSZ ügyvezető elnöke szerint a
bizottságra szükség van, de nem
azért, hogy a művészt elbírálja,
hanem azért, hogy az utcai performansz megfelelő környezetét megteremtse. – A vita a jó irányba
halad, és nagyjából mindenki egyetért abban, hogy a határozatra azért
volt szükség, mert a hazai jogszabály, a 61-es törvény tiltja az utcai
koldulást, a rendőrség pedig erre hivatkozva büntette meg azon nyomban az utcán alkotó, előadó
művészt. A vitatott kezdeményezés
ezt a túlszabályozást egy másik
fajta szabályozással felülírta: ne nevezzük a művészeket koldusoknak,
és ne szorítsuk ki őket az utcákról.
Az, hogy ez túl rigurózus lett, és
vannak benne javításra szoruló
hibák, az nyilvánvaló, és ezeket a
változtatásokat meg is fogjuk tenni.
A Marosvásárhelyi Rádió által
szervezett vitán az említettek mellett nagyon sok vélemény és javaslat megfogalmazódott, ugyanakkor
egy közös nevező is kialakult: az,
hogy szükség van egy olyan, az
utcai művészeteket szabályozó határozatra, amely lehetővé teszi a lehetőleg online, gyors lefolyású és
olcsó engedélyszerzést, de elbíráló
bizottságtól mentesen. Az előterjesztők pedig ígéretet tettek a javításokra, módosításokra. Az est
legnagyobb tanulsága azonban
mégis az volt, hogy ma Marosvásárhelyen, a fiatal, vezető értelmiségi réteg körében lehetséges
értelmes, civilizált, személyeskedéstől mentes és konszenzusra törekvő vitát folytatni akkor is, ha a
résztvevők jó része egymással homlokegyenest ellentétes életfelfogással és értékrendszerrel, valamint
politikai beállítottsággal rendelkezik. Ameddig ennyire szépen, érvek
és ellenérvek mentén, a kölcsönös
tisztelet jegyében zajlik a vita egy
sokunkat érintő határozatról, addig
kijelenthető: még van remény.
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Hasonló mértékű
településfejlesztések

Dózsa György község öt tele- év végén sikerül nullszaldóval zárni
Szerkesztette: Szer Pálosy Piroska pülése – Lukafalva, Ilenc- a gazdasági mérleget, mert „igyefalva, Nagyteremi, Teremi- keztünk egy lejből kettőt csinálni”
újfalu és Lőrincfalva – egyfor- – mondta a polgármester. Ugyanakmán részesülnek a beruházá- kor a falunapokat is minden évben
sokból – tájékoztatott Iszlai más-más településen tartják, így
Tibor polgármester. Jelenleg egyik falu sem élvez nagyobb
Nagyteremiben európai uniós előnyt a másiknál. A jelenlegi pápályázatból újítják fel és kor- lyázattal a községben mind az öt
kultúrházat teljesen felszerelik, így
szerűsítik a kultúrotthont.
Ez a beruházás, valamint a többek között kilencszáz széket,
másik négy kultúrotthon felszerelé- hangtechnikai felszerelést, függöseinek a költsége összesen nyöket szereznek be. Ezáltal az es2.138.622 lej, ebből az egyéni hoz- küvők, közösségi események
zájárulás 507.186 lej. 2006 óta min- mellett a lakosság kulturális tevéden évben a nagyberuházások kenységeinek megszervezésére és
mellett felújították egy-egy falu lebonyolítására is civilizált körülményeket teremtenek. A községkultúrotthonát is.
A tavaly a községnek nem osztot- központ Marosvásárhelytől 16
tak vissza a központi költségvetés- km-re található délnyugati irányből, mivel 2,3 millió lej többlettel ban, Marosvásárhelyről az E60-as
zártak. (Sz.m.:A jelenlegi kormány- nemzetközi útvonalon, illetve Nyápolitika a költekezésre ösztönöz.) rádtőről a 151D útszakaszon közeÍgy aztán kénytelenek voltak a tar- líthető meg, a háromezres
talékhoz nyúlni, amit a nagyberuhá- lélekszámú lakossággal a közepes
Iszlai Tibor polgármester a a község településein felszerelt térfigyelő kamerák felvételeit
zásokhoz elengedhetetlen ön- nagyságú települések közé sorolellenőrzi
Fotó: Nagy Tibor
részként tartogattak, ennek ellenére ható.
rűen működjön, a hiányosságokat 3.500 lakost is kiszolgálhat. Dombi
időben orvosolják, a kivitelező ga- Ferenc alpolgármester szerint a
ranciát vállaljon az elvégzett beru- tisztítórendszer hatékonyságát táházásra. Jelenleg 760 család van masztja alá a Maros Vízügyi Igazrácsatlakozva, a tervek szerint a há- gatóság felügyelőinek elemzése,
lózatot a teljes községben kiterjesz- miszerint a megtisztított víz és a
tik, mivel az a cél, hogy minden Nyárád vize között nincs minőségi
gazdaság rácsatlakozzon, a környe- különbség.
zetvédelmi és közegészségügyi
Felvetésünkre megtudtuk, hogy
előírások betartása érdekében.
a vízhálózat kiépítése is sürgős
A második szakaszban a csator- volna, mivel nyáron vízhiánnyal
nahálózat kibővítését kétmillió küzd a lakosság, a kutak kiszáradeurós pályázat révén valósítják nak. A község által megrendelt vízmeg, és két év alatt fejezik be. A ellátási tanulmány szerint a
13.671.101 lej összértékű pályázat vízhálózat 8.284.653 lejbe kerül. A
önrésze 608.827 lej, a finanszíro- tanulmányt átadták a Maros mezási szerződést aláírták, és meghir- gyei Aqua Invest beruházónak,
dették a közbeszerzést. A jelenlegi mivel a Nyárádmentén is menedötszáz köbméteres biológiai tartály zseli a vízhálózat kiépítését, a nyámellé egy hasonló méretűt helyez- rádmenti községek az uniós
nek el, ezáltal a község szennyvíz- pályázattal megépített fővezetékre
tisztító állomásának kapacitása csatlakoznak majd.

Korszerűsítések Dózsa György községben

Működőképes a rendszer

Dózsa György község szennyvíztisztító állomását két éve
üzemelték be, a jelek szerint
a beruházás életképes. Amint
Iszlai Tibor polgármester a
szennyvízhálózat kiépítése
kapcsán hangsúlyozta: „működőképes rendszert akartam,
nem
eltemetett
rendszert”.

Dózsa György község elöljáróival – Iszlai Tibor polgármesterrel
és Dombi Ferenc alpolgármesterrel
– a településfejlesztési tervekről, a
megvalósításokról és a gondokról,
hiányosságokról beszélgettünk. A
községfejlesztés terén a prioritáslista felállítását közvélemény-kutatás előzte meg az önkormányzat
közigazgatása alá tartozó településeken. Ennek nyomán a csatornahálózat kiépítése és az utcák
leaszfaltozása vált elsőrendű nagy
értékű beruházásokká. Ezek mellett
jó gazdákként a falvakat egyformán és folyamatosan igyekeznek
fejleszteni, korszerűsíteni. Mivel a
környezetvédelmi alap egyetlen kiírásából nem lehetett kiépíteni a
község teljes szennyvízhálózatát,
két szakaszban végezték a hozzávetőleg négymillió eurós beruházást.
Az első fázisban lefektették a 13
km-es fővezetéket az öt faluban,
saját költségvetésből négyszáz család rácsatlakozását megoldották, és
2017 novemberében el is indították
a rendszert, amit akkor még a Geiger cég működtetett. A cél az volt,
hogy biztonságosan és előírássze-

Sportbázis
a környékbelieknek is

A Dózsa György községi sportbázis a községbeli, valamint a nyárádtői,
keresztúri és búzásbesenyői gyerekek számára jelent sportolási lehetőséget szervezett keretek között és lelkiismeretes edző irányításával. A futballpálya mellett lelátók is vannak, következik a kispálya műfüves pályává
alakítása. Az öltözőkkel és zuhanyzókkal, mosdókkal ellátott sportbázis
tetőterébe vendégszobákat szándékoznak kialakítani.

Új iskolát és napközit terveznek

A szennyvíztisztító állomás

Húsz év alatt a község tanintézményeibe járó gyerekek
létszáma csekély mértékben
csökkent, az egykori négyszázhoz képest jelenleg háromszáznyolcvan gyereket
írattak be, így létjogosultsága lehet a tanintézmények
fenntartásának, bővítésének
és korszerűsítésének is.

Felújított iskola Nagyteremiben

2008-ban újították fel a nagyteremi 1–8. osztályos iskola és
óvoda épületét. A falak és a teljes
tetőszerkezet, illetve a belső felújítást követően az udvar térrendezését tervezik, ezenkívül a község
iskoláinak a hiányos felszereltsége
is pénzalapok felkutatására ösztönzi az elöljárókat. A Dózsa
György községi Rákosi Lajos Ál-

talános Iskola bővítésére és felújítására 4.250.544 lej összértékű finanszírozási kérelmet nyújtottak
be.
A meg nem valósított tervek között a lőrincfalvi iskola és óvoda
pályázatát említették. Mint hangsúlyozták, az egyházi épületben
működő iskola helyett újat szeretnének építeni. Ennek érdekében
megvásároltak egy 42 áras telket,
és a kiírásokra pályáznak. Legutóbb az épület tervezője késett
három hónapot, és bár az utolsók
között, de határidőre sikerült letenni a pályázatot, viszont az
igénylés magas számaránya miatt
nem sok esélyt látnak a finanszírozás elnyerésére. Ezt a tervet azonban mindenképp megvalósítják,
mert sportteremmel és laboratóriumokkal felszerelt korszerű iskolát
szeretnének. A tervek között szerepel a Lőrincfalvára és Teremiújfaluba tervezett napközi otthon
építése – mivel erre egyre nagyobb
igény mutatkozik a szülők részéről
– ugyanakkor a községközponti
óvoda felújítása, bővítése és felszerelése is.

Dombi Ferenc alpolgármester

Megvalósítandó tervek

A közvilágításra vonatkozó pályázat jóváhagyásáról szóló hír
múlt heti ottjártunkkor érkezett, ezáltal 41.565 eurót a község közvilágításának felújítására fordíthatnak.

A polgármesteri hivatal székházának tetőterét saját költségvetésből építik be, ahol többek között házasságkötő és konferenciatermet alakítanak
ki. Az épületbővítés 184.000 lejbe kerül.
Megvalósításra vár az öt település ravatalozóinak a felépítése, mindenekelőtt azonban a megfelelő helyszíneket illetően kell egyezségre jutni,
illetve abban, hogy településenként az egyházak vagy az önkormányzat
legyen a beruházó. Erre a célra 1.894.200 lejes finanszírozásra lenne szükség, a megfelelő kiírásra várnak.
A nagyberuházások mellett Nagyteremiben az udvarház gazdasági épületei helyére tíz szociális lakást építenének olyan családok számára, amelyeknek biztos jövedelme van. A fejlesztési minisztérium által kiírt
pályázat összértéke 1.373.779 lej, az önrész 173.000 lej.
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Felsőházi rájátszásban a Sepsi OSK

eredmény is születik, a hatodik
helynél hátrább nem kerülhet a tabellán. A hatodik és hetedik helyen
álló Botoşani (36) és Viitorul (35)
A sepsiszentgyörgyi csapatnak egymás ellen játszik az utolsó forpénteken még nem sikerült biz- dulóban, így csak egyikük előzheti
tossá tennie jelenlétét a
hatcsapatos rájátszásban.
Mint arról tegnapi lapszámunkban beszámoltunk, egy kihagyott
büntető és egy ajtó-ablak
helyzetben lőtt kapufa
után csak gól nélküli döntetlent ért el hazai közönség előtt Gheorghe Hagi
csapatával, a Konstancai
Viitorullal. A csapat
ugyan a tabella ötödik helyén maradt, de nem tudott ellépni üldözőitől.
Szombaton azonban a
Kolozsvári CFR a hoszszabbítás utolsó másodperceiben lőtt góllal
leszakította az üldözők
csoportjából a Jászvásári
CSM Poli együttesét, vasárnap este pedig a Botoşani vesztett pontot hazai
pályán, így a sepsiszentgyörgyi csapat megőrizte
ötödik helyét a tabellán.
A Sepsi OSK (37
pont) az utolsó fordulóban a Kolozsvári CFRhez utazik, de bármilyen

Egy fordulóval a labdarúgó 1.
liga alapszakaszának a vége
előtt biztosította a rájátszásba jutását a Sepsi OSK.

meg a székelyföldieket. A tabellát
az alapszakasz utolsó fordulója
előtt a CFR (51 p) vezeti a bukaresti FCSB (48), a CSU Craiova
(45), valamint a Gyurgyevói Astra
(39) előtt.

Eredményjelző

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Férfikézilabda BL

Sorozatban hatodszor győzött a Veszprém
A házigazdák szereztek vezetést,
de Lékai Máté találata után 14 percig nem született újabb gól, ezt kihasználva a fehéroroszok 5-1-re
elhúztak. A Veszprém korábbi és a
Meskov jelenlegi kapusa, a horvát
Ivan Pesic remekül védett, David

Davis hazai vezetőedző pedig időt
kért, de egy ideig ez sem használt.
A 15. percben Nagy László góljával
elkezdte a felzárkózást a Veszprém,
de a szünetben is hátrányban volt,
mert játékosai többször is a kapufát
találták el, illetve Pesic hatvanszázalékos hatékonysággal védett az
első félidőben.
A második felvonás elején a
fehéroroszok több mint hat percig gólképtelenek voltak, Mikler
Roland egyre jobban védett, a támadások pedig egyre gyorsabbak, lendületesebbek voltak, így
a 44. percben már három találattal vezetett a Veszprém (17-14).
A vendégek levitték a kapusukat
támadásban, de létszámfölényüket nem tudták kihasználni, sőt,
négy gólt kaptak, és egyet sem
lőttek ebben az időszakban. Ezt
követően egy ideig felváltva
estek a gólok, vagyis a Meskov
már nem tudott felzárkózni, sőt
az utolsó percekben a veszpréA veszprémi Lékai Máté (k), valamint a fehérorosz Vid Poteko (b) és Sime Ivic a férfikézilabda miek ismét egy 4-0-s szériát proBajnokok Ligája 13. fordulójában játszott Telekom Veszprém – Meskov Breszt mérkőzésen a
dukáltak.
Veszprém Arénában 2019. február 24-én.
MTI/Bodnár Boglárka

A Szeged kikapott Nantes-ban

Hagyományosan az évnek ebben
részében rendezik meg az egymással szomszédos négy Maros menti
település – Disznajó, Holtmaros,
Magyaró, Marosvécs – sakkversenyét, amelynek minden esztendőben
más-más
település
a
házigazdája. Ezúttal a magyaróiak
voltak a sorosak, akik vasárnap jelesre vizsgáztak: jó hangulatot teremtettek,
a
partik
végig
fegyelmezett körülmények között
zajlottak, és a sakkozók ellátása
szempontjából is kitűntek – tájékoztatta lapunkat Zsigmond András
versenyvezető.
A csapatversenyt Disznajó csa-

pata nyerte az ifj. Nagy Attila, Nagy
Attila, Nagy László, dr. Nagy Mihály, Barabás Szabolcs és Barabás
Norbert összetételben. A magyarói
csapat lett a második, Holtmaros a
harmadik és Marosvécs a negyedik.
Az egyéni versenyen Nagy Attila
(Disznajó) győzött, Zsigmond József (Magyaró) és Nagy László
(Disznajó) előtt. Különdíjakat is
osztottak: a legfiatalabb versenyzőnek járó kitüntetést ifj. Nagy Attila
(Disznajó, 8 éves) kapta, míg a legidősebbnek Dali András (Magyaró,
73 éves) találtatott.
Jövőben Disznajó lesz a szervező.

Röviden

Labdarúgó 1. liga, 25. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Konstancai Viitorul 0-0, Gyurgyevói
Astra – Nagyszebeni Hermannstadt 1-0, Jászvásári CSM Politehnica – Kolozsvári CFR 0-1, Dunărea
Călăraşi – Bukaresti Dinamo 0-0, FC Botoşani – Medgyesi Gaz Metan 1-1, Bukaresti FCSB – CSU
Craiova 3-2. A Concordia Chiajna – FC Voluntari mérkőzést tegnap lapzárta után játszották.
Merkantil Bank Liga NB II, 25. forduló: Kaposvári Rákóczi FC – Zalaegerszeg 1-0, Békéscsaba
1912 Előre – Vasas FC 2-1, Budafoki MTE – Aqvital FC Csákvár 2-2, WKW ETO FC Győr – BFC Siófok
1-0, Nyíregyháza Spartacus FC – BSS Monor 2-1, Ceglédi VSE – Duna Aszfalt Tiszakécske 1-1, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő – Budaörsi SC 2-1, Vác FC – Credobus Mosonmagyaróvár 2-1, Dorogi FC
– Kazincbarcika 1-2, Soroksár SC – Gyirmót FC 4-2. Az állás: 1. Gyirmót 50 pont, 2. ZTE 50, 3. Kaposvár 50.

A Telekom Veszprém nyolc
góllal legyőzte a fehérorosz
Meskov Breszt csapatát vasárnap a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének
13. fordulójában. A magyar
csapat sorozatban hatodszor
győzött a BL-ben.

Disznajó nyerte
a Négy falu sakkversenyét
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A Szeged három góllal kikapott szombaton az előző idényben ezüstérmes Nantes otthonában a férfikézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában. Mindkét csapat sok hibával kezdett, és
bár a Szeged két góllal is vezetett, a támadásban elkövetett rontásait kihasználva a hazaiak a 21. percben – a meccs során első alkalommal – előnybe kerültek, amit a szünetig növelni is tudtak. A második
félidő elején is a Nantes kézilabdázott jobban, irányította a játékot, és 24-20-ra elhúzott. A magyar bajnoki címvédő részéről ezúttal hiányzott az átütőerő és a pontosság, csapatként és egyénileg sem teljesített a megszokott szinten. A Nantes a hajrában is kevesebbet hibázott, taktikusabb és motiváltabb
volt, így megérdemelten győzött.

* Tassi Attila vezeti majd a Honda Racing egyik autóját a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonjában. A japán gyártó hétfői bejelentése szerint a 19 éves magyar pilóta csapattársa a portugál Tiago Monteiro lesz.
A WTCR idei szezonjában így két magyar versenyző sorakozik fel a futamok rajtjánál, Michelisz ugyanis a Hyundai gyári csapatában az idén
teljesíti majd második idényét. A túraautósok világkupa-sorozata április
elején kezdődik Marokkóban, és a mezőny az április 26-28-i hétvégén a
Hungaroringen versenyez majd.
* Major Veronika döntős világcsúccsal megnyerte a női sportpisztolyosok versenyét vasárnap az Újdelhiben zajló sportlövő-világkupán, s
ezzel kvótát szerzett a tokiói olimpiára. Néhány órával korábban a puskás
Péni Istvánnak sikerült ugyanez, neki a férfiak kisöbű szabadpuska 3x40
lövéses összetett számában jött össze a győzelem. Major és Péni bravúrjával négyre nőtt a tokiói magyar résztvevők száma, korábban ugyanis
két vitorlázó, Berecz Zsombor és Érdi Mária szerzett kvótát.
* Stollár Fanny nem tudta megvédeni címét párosban Budapesten. A
magyar játékos – oldalán a brit Heather Watsonnal – döntő rövidítésben
kikapott a 250 ezer dollár összdíjazású keménypályás női tenisztorna
páros versenyének döntőjében az orosz Jekatyerina Alekszandrova és Vera
Zvonarjova alkotta kettőstől. Az eredmény 6:4, 4:6, 10-7.
* A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) 21 orosz atlétának adott
versenyengedélyt az idei évre. Az ország sportolói 2015 vége óta nem vehetnek részt saját színekben a nemzetközi versenyeken, miután az akkor
kirobbant doppingbotrány miatt az IAAF felfüggesztette az orosz sportági
szövetséget, s ez a döntés továbbra is érvényben van. A sportolóknak
ugyanakkor a nemzetközi szövetség biztosította a lehetőséget, hogy semleges színekben ott lehessenek a viadalokon, amennyiben az IAAF szakbizottsága erre – minden atlétát külön vizsgálva – engedélyt ad.

Bejuthat a nyolcaddöntőbe a Dinamo

A Bajnokok Ligája gyengébb csapatokat tömörítő ágán (az
egyenként hattagú C és D csoportból mindösszesen két együttes
kvalifikál a sorozat nyolcaddöntőjébe, míg az erősebb klubokat
felvonultató A és B csoportból, ahol a magyarok szerepelnek, a
csoportgyőztes egyből a negyeddöntőbe jut, a 2-6. helyezettek
pedig a nyolcaddöntőbe – a szerk.) a legjobb 16 közé jutásért játszott a D csoportot megnyerő Bukaresti Dinamo a C csoportban
második helyen záró Lisszaboni Sporting otthonában. A portugál
csapat öt másodperccel a vége előtt szerezte a gólt, amely a győzelmet jelentette számára. Az első félidőben a románok sokáig
három góllal is vezettek, házigazdáiknak azonban szünetig sikerült
egyenlíteniük, a pihenő után pedig öttel is elhúzni (az 53. percben
31-26 volt az eredmény). A bukarestiek nem adták fel a küzdelmet,
és zsinórban öt találatot szerezve egyenlítettek. A végét azonban
már nem tudták kivédekezni, így egygólos hátrányból kezdik majd
a visszavágót.

Eredményjelző

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör:
* A csoport, 13. forduló: Telekom Veszprém – Meskov Breszt (fehérorosz) 28-20 (9-10)
A Veszprém gólszerzői: Nilsson, Mackovsek, Mahé 4-4, Ilic, Nagy
L. 3-3, Tönnesen, Lékai 2-2, Manaszkov, Gajic, Strlek, Terzic, Blagotinsek, Nenadic 1-1.
* B csoport, 13. forduló: HBC Nantes (francia) – MOL-Pick Szeged
29-26 (13-11)
A Szeged gólszerzői: Sigurmannsson 6, Sostaric 4, Källman, Bodó,
Bánhidi, Bombac 3-3, Canellas, Gaber, Kasparek, Zsitnyikov 1-1.
* rájátszás a nyolcaddöntőbe jutásért, 1. mérkőzés: Lisszaboni
Sporting (portugál) – Bukaresti Dinamo 32-31 (14-14)
A Dinamo gólszerzői: Bannour, Descat 6-6, Negru 4, Şandru, Szász,
Komogorov 3-3, Alouini, Zulfic 2-2, Gavriloaia, Mousavi 1-1.

Ranglisták

Az A csoport állása: 1. Barcelona (spanyol) 22 pont, 2. TELEKOM VESZPRÉM 18, 3. Vardar Szkopje (macedón) 17, 4. RheinNeckar Löwen (német) 14 (393-380), 5. Vive Kielce (lengyel) 14
(404-394), 6. Montpellier HB (francia) 7 (350-381), 7. Meskov Breszt
7 (347-396), 8. IFK Kristianstad (svéd) 5
A B csoport állása: 1. Paris Saint-Germain (francia) 24 pont, 2.
MOL-PICK SZEGED 19, 3. Flensburg-Handewitt (német) 14, 4. HBC
Nantes 13, 5. Motor Zaporizzsja (ukrán) 11, 6. PPD Zagreb (horvát)
10, 7. RK Celje PL (szlovén) 7, 8. Skjern HB (dán) 6.
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Egyszer volt, hol nem volt…

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A Maroskeresztúri Általános Iskola adott otthont a másodikos
gyerekeknek megszervezett Nagyapó mesefája mesemondó verseny
körzeti szakaszának február 16-án.
A körzet nyolc iskolájából 22 versenyző érkezett, tanítóik és szüleik
kíséretében.
A versenyt vezető Nagy ImolaIzabella tanítónő és Szász Béla Pál
néptáncoktató igazi mesevilágba
kalauzolta a kis mesemondókat és
a közönséget. Ezáltal sikerült fel-

oldani a versenyzők lámpalázát.
Munkájukban segítettek: Albert
Zoltán igazgató úr, Böjthe Katalin,
Szente Enikő, Szász Gyöngyi, Farkas Ildikó, Kacsó Beáta és Fülöp
Panna pedagógusok. Cserébe a
gyerekek gyönyörű mesékkel ajándékozták meg a közönséget. Élmény volt őket hallgatni, és ahogy
a zsűri elnöke, Marc Erzsébet tanítónő elmondta, mindenki gazdagabban és jókedvvel ment haza.
Nem volt könnyű dolga a zsűri-

nek (Kedves Teréz, Cseke Erzsébet, Dobos Ágota, Kőműves Edit),
sok tehetséges mesélő közül nehéz
volt kiválasztani a legtehetségesebbeket. Végül három gyerek dicséretben részesült : Szántó Krisztián
(Liviu Rebreanu Általános Iskola),
Kozák Délia Susana (Liviu
Rebreanu Általános Iskola) és Kőmíves Ákos (Dacia Általános Iskola). Díjazottak: I. díj: Pál Péter
(Dacia Általános Iskola), II. díj:
Imreh Barna Botond (Nyárádkarácsoni Általános Iskola),
III. díj: Bari Loránd Hunor
(Liviu Rebreanu Általános
Iskola).
Jutalomként emléklapot,
hűtőmágnest, jegyzetfüzetet
és írószert kapott minden
versenyző, a díjazottak
könyjutalomban is részesültek. Az első három helyezett
részt vesz a mesemondó
verseny megyei szakaszán.
Gratulálunk nekik, és kívánunk sok sikert és kitartást
az elkövetkezőkben!
Nagy Imola-Izabella

Akiknek fontos a környezetük

Egyre gyakrabban olvassuk,
halljuk, látjuk a környezet pusztulásáról szóló híreket, s egyre elkeserítőbb adatokkal szembesülünk.
Ez a riasztó információ késztette a
búzásbesenyői Dósa Dániel Általános Iskola diákjait arra, hogy csatlakozzanak a SzékelyKapuk –
ZöldKapuk nevű közép-európai
versenyhez, mely egyrészt saját
épülésükre, másrészt környezetük
örömére is szolgál. A részvétellel
tulajdonképpen a Németországból
induló Plant for the Planet diákakcióhoz társultak. Az elindítói
azon fáradoznak, hogy felhívják a
figyelmet arra, hogy ha így folytatódik a környezettel való méltatlan
bánásmód, annak súlyos, visszafordíthatatlan következményei lesznek.
A Csemeték csapata névválasztásában is utal arra, hogy a környezeti nevelést korán érdemes
elkezdeni, valamint a választott té-

májukra is, mely az életfa. Munkájuk során 7 plakátot készítettek,
melyek az élő fa és az emberiség
ökológiai kapcsolatát ábrázolják, s
ezen alkotásokból vándorkiállítást
rendeznek a környezetük látogatottabb kulturális és szociális központjaiban,
közigazgatási
intézményeiben, nagyobb cégek
székhelyein. A kiállítás megnyitója
rövid műsorral és tájékoztatással
egybekötött, mely során a gyerekek bemutatják alkotásaikat, kihangsúlyozva azt, hogy hogyan
tudnánk változtatni életvitelünkön
úgy, hogy a számunkra elengedhetetlen oxigént termelő fákat védelmezzük.
Eddig két helyszínen került sor
a kiállításra, a Dósa Dániel Általános Iskolában, valamint a Maroskeresztúri Általános Iskolában, de
további helyszíneken is bemutatják
alkotásaikat, mint például a Sapientia Tudományegyetemen, a Mil-

A farsang a vígasság időszaka,
amely a húsvéti nagyböjtöt megelőzi. A hagyományok szerint ez az
önfeledt mulatozás dús lakomák
időszaka, amikor búcsúzunk a téltől
és köszöntjük a tavaszt. Nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep,
alapvetően néphagyományra épül.
Farsangi bál volt a múlt kedden a
marosvásárhelyi
Magányosok

Klubjában, az Efendi vendéglőben
vártak bennünket a gyönyörűen
megterített asztalok. Klubvezetőnk,
Kopacz Imola üdvözölte a jelenlevőket, és egy verssel köszöntötte a
farsangot :
„Februárban, farsang felé/ elkergetjük a telet,/ bár szép volt a nagykarácsony,/ fáztunk éppen eleget,/
kérünk egy kis meleget!/ Jelmezt

vus Csoport székhelyén, a Kerelőszentpáli Polgármesteri Hivatalban, a búzásbesenyői Gondviselés
Idősotthonban, valamint a település nagyobb cégeinél is. Az eddigi
visszajelzések alapján sikeresnek
mondható kezdeményezésük, hiszen mindenütt érdeklődéssel hallgatták a bemutatókat, és azt
követően érdekes beszélgetések
alakultak ki arról, hogy közvetlen
környezetükben ők mit tehetnek
környezetük védelmében.
Annak bizonyítékaként, hogy
nemcsak beszélnek, hanem cselekednek is, a település iskolaudvarán, valamint a községben
nevükhöz híven csemetéket ültetnek, ösztönözve ezzel másokat is a
faültetésre. Figyelemfelhívásukhoz
bárki csatlakozhat, hiszen adományokat gyűjtenek, mely révén Földünk élő környezetét kívánják
védeni és fákat ültetni.
Mózer Brigitta Ágota

Itt a farsang, áll a bál

öltünk, síppal-dobbal/ lármázunk
egy keveset,/ hogy a hosszú, szürke
álom/ érjen véget, ha lehet,/ s ne
hozzon több hideget./ Így várjuk a
langyos tavaszt/ számláljuk a perceket,/ reggel-este, napról napra,/ a
kedvünk is kedvesebb,/ ha az égbolt
derűsebb.”
Felkérte az ötletesebbnél ötletesebb maskarába öltözöttek seregét,

Fotó: Borsia Sándor

„Kuruttyoltunk”

A Kiskurutty játéktanoda óvodásoknak szervezett közösségi játékprogram, immár a hetedik éve kerül
megszervezésre, ötletgazdája a
csíkszentdomokosi Krutty Oktatási
és Művelődési Társaság. A játéktanoda nem verseny, hanem több óvodai csoport közös projektjén alapuló
találkozásos tevékenység.
A projekt éves témája Móricz
Zsigmond: Állatmesék (Móra
Kiadó), célja: játékba integrált tanulási tevékenységek szervezése.
Több műveltségi területet érintő ismeretek felhasználása játékpróbákcsapatformálás,
az
ban,
alkotókészség gazdagítása, a nemzeti öntudat fejlesztése, hagyományőrzés, helyismeret, közös produktum létrehozása, barátságkötés,
szellemi kreativitás fejlesztése stb.
Február 23-án a marosvásárhelyi
6-os napközi otthon adott otthont a
hetedik játékprogram megyei szakaszának. Négy heterogén csoport
vett részt: a marosvásárhelyi Szentjánosbogár napközi otthon Hajnalcsillag csapata Kádár Boglárka és
Pápai Ilona Emese óvónőkkel; a
marosvásárhelyi 6-os napközi otthon Napsugár csapata Kakucs Otilia és Szabó Enikő óvónőkkel, a

marosvásárhelyi 15-ös napközi otthon Csicsergők csapata Kupán
Imola és Mánya Enikő óvónőkkel;
a nyárádszeredai napközi otthon
Demeter Beáta óvónővel.
Játék játékot követett, amely
során a gyerekek ismereteit egy bizottság követte. A nyelv- és kommunikáció területén a szép
beszédet, kifejezőkészséget, szöveghűséget értékelték. A tudomány
területén környezetismeretből jeleskedtek a gyerekek. Az esztétikai érzéket a gyakorlati tevékenység és a
plasztikai ábrázolás során mérték
fel. A hagyományőrzés ismeretének
a bemutatása volt a gyerekek számára a legkedveltebb, amelyet énekes-mozgásos játékokkal mutattak
be a csapatok.
A legtöbb pontszámot a marosvásárhelyi 15-ös napközi otthon Csicsergők csapatának sikerült elérni,
ők képviselik megyénket áprilisban
Székelyudvarhelyen, a megyék közötti szakaszon.
Köszönet a részt vevő gyerekeknek, szüleiknek, akik az óvodapedagógusokkal
együttműködve
segítették a gyerekeket a „Kuruttyolás” világába.
Szabó Enikő

A rovatban közölt levelek tartalmáért,

a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

hogy vonuljanak fel és mutatkozzanak be, majd a zenekar rázendített
az indulóra:
„Ide, urak, erre, hölgyek,/ vidám
jelmezt mindenkinek:/ királynénak
a korona,/ bölcs urának országalma./ Ha itt hosszú, ott meg szűk,/
előkapok ollót s tűt,/ felhajtom vagy
kiengedem,/ lényeg az, hogy csinos
legyen./ Ha csinosat nem szeretne,/
legyen inkább lezser benne./ Ajánlatom ehhez illő,/ íme a madárijesztő.”
Miután lezajlott a bemutatkozás,
átvette szerepét Szilágyi Sándor
Dankó Pista-díjas nótaénekes és zenekara, Szilágyi Barna szólógitáros,
Krizsán Levente basszusgitáros és
énekes,Vidám Gyula hegedűs, majd
következett a fergeteges tánc. Ezalatt a zsűri (Kopacz Imola klubvezető, Herman Ilonka elnök, Czerán
Erzsébet krónikás) elkezdett dolgozni a rangsoroláson. Nehéz feladat volt a sok-sok ötletes és
érdekes maskara díjazása.
Klubvezetőnk kiosztotta a diplomákat: I. díj: Varga Irén és Jakab
Ilona (bokszolók), elmondásuk szerint a bíró azért hiányzott, mert tévedésből kiütötték, és a mentőautó
elszállította a sürgősségi klinikára.
Nagy tapsot kaptak.
I. díjat kapott még Cseh Juliánna,
ő indiánnak öltözött. Második díja-

sok: Pollák Erzsébet (Julcsi bohóc),
Györfi Gizella (boszorkány) és
Nagy Zoltán Loránd (admirális).
Harmadik helyezettek: Györfi Ildikó (tavasztündér), majd a befőttek: Balla Ilona (eperlekvár), Creţu
Ildikó (szilvalekvár), Barabási Erzsébet (ecetes uborka), Dáné Teréz
(körtekompót). Dicséretet kaptak:
Némety Ibolya (kozák), Berei
Árpád (öregasszony), Pénzes Panni
(bálkirálynő), Fejéregyházi Tünde
(vasorrú bába).
Jó hangulatban fogyasztottuk el
az Efendi vendéglő szolgáltatta
finom vacsorát. A résztvevők – mint
minden alkalommal – nagyon várták a tombolahúzást. A sorsolást
klubvezetőnk hozzáértéssel és humorral fűszerezve vezette.
A farsangi bál mindig nagy élmény a klubtagok és szimpatizánsok számára, egyesek végig
táncoltak, mások szórakoztak, a zenekar énekszámait hallgatva, és néhány órára elfelejtették minden
bajukat, bánatukat.
A hagyományos gólyatánccal
zártuk a farsangi bált. A zenekarnak
köszönjük a szórakoztató muzsikát.
Külön köszönet klubvezetőnknek
a kitűnő szervezésért, a sok-sok befektetett munkáért, hogy sok idős
ember arcára mosolyt varázsolt.
Czerán Erzsébet
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Nótaest tizenkettedszer, sárpataki verbunkkal

Február 22-én a Marossárpatakért Egyesület tizenkettedik
alkalommal szervezett téli
nótaestet. Az előző évekhez
hasonlóan idén is jelen voltak
néhányan a település nótafái
közül, volt közös és egyéni
éneklés. A részvétel talán várakozáson aluli volt, de így is
közel félszázan énekeltek
együtt.

Berekméri Edmond

A Marossárpatakért Egyesület
2009-től szervez folyamatosan téli
nótaesteket, amelyeken volt, amikor
száznál is többen vettek részt. Kezdetben, két alkalommal a kultúrotthon konyhájában zajlott, 2011 óta
pedig kiváló feltételek mellett, az
információs és dokumentációs központban folyik a mulatság.
A szervezők szerint azért éppen
nótaest van februárban, mert úgy
gondolják, hogy napjainkban vidé-

ken olyan kulturális és hagyományőrző tevékenységeket kell
szervezni, amikre van igény. A nótaestekre pedig, annak ellenére,
hogy az utóbbi években kissé megcsappant az érdeklődés, még mindig
elég
sokan
elmennek
Marossárpatakon. Elegen ahhoz,
hogy családias, baráti körben kedvére nótázhasson minden résztvevő.
A helyszín ezúttal is az iskola információs és dokumentációs központja volt, ahol este hétkor már
hangoltak a zenészek. A marosvásárhelyi vendégek is megérkeztek,
akik a tavaly is együtt mulattak a
sárpatakiakkal. A nótázókra várva,
a szervezők az utóbbi évek nótaestjein készült fotókat mutatták be kivetítőn.
Az előző évekhez hasonlóan, a
férfiak egy-egy palack borral, az
asszonyok sós süteménnyel, szendviccsel, zsíros kenyérrel megrakott
tálcákkal érkeztek. A jelenlevők
megemlékeztek a nótaestek helyi

úttörőjéről, Kristóf István tanítóról,
Kozma András prímásról, az utóbbi
években elhalálozott nótafákról:
Gábor Jánosról, Nagy Zsuzsannáról, a tavaly elhunyt Boczog Sándorról és Marton Istvánról. Arról a
Pista bácsiról, aki sosem fogyott ki
a nótákból, akit nem lehetett „leénekelni”, aki rendszerint az utolsók
között ment haza a nótaestekről.
Ezt követően az előző nótaesteken tanult népdalokat énekelték el a
nótakedvelők, majd az Életemnek a
legszebbik korában című sorozódalt
tanulták meg közösen, hangszerkísérettel. A meglepetésvendég Domahídi Jolán népdalénekes, a
Kéknefelejcs nótatársulat tagja volt,
aki közismert népdalokból, nótákból énekelt el egy csokorra valót
Barabási László, Náné János és
Göndör Rezső zenészek kíséretével.
A szervezők ezúton is köszönik az
énekesnőnek, hogy megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Hallgatókat énekelt: Rend Tamás zenetanár,

A Teleki-birtokon tartják

Négynapos lesz a harmadik Awake Fesztivál

Négynaposra nő a gernyeszegi Awake Fesztivál, és bejelentette az első fellépőket.
A butikfesztiválon augusztus
15-18. között fellép többek
között Netsky, JP Cooper, De
Staat, Triggerfinger és AJ Tracey is. A résztvevők a Pussy
Riot ritmusaira is tombolhatnak.

Awake 2018

A romániai fesztiválpiacon egyedülálló helyszín, a Teleki-birtok
csodálatos környezete és évszázados fái idén is felejthetetlen élményeket ígérnek. A liquid drum&bass
zenéiről ismert Netsky a leghíresebb DJ-k közé tartozik. Olyan előadókkal dolgozott együtt, mint
David Guetta, Emeli Sande és Lost
Frequencies.
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Fotó: Berekméri Edmond

illetve Barabási László és Sándor
Botond zenészek.
Idén sem maradhatott el egy sárpataki népdalokból álló nótacsokor
eléneklése, majd ’48-as huszárnóták, világháborús dalok, hallgatók
hangzottak el. A borozgatás hatására néha kissé megbomlott a rend,
kisebb csoportokban folytatódott a
nótázás, de a hangulat egyre fokozódott. A helyiek közül kitűnt kiváló nótaismeretével Cozma
Ferenc, Nagy Barna, Göndör
Rezső, Pető Attila, de a fiatalabbak
sokat tanulhattak a Kuti–Kerekes–
Ferenczi (az utóbbi hegedült is) marosvásárhelyi hármastól is. A
vásárhelyi Kuti Béla és barátai viszszatérő vendégek, egy évvel korábban is részt vettek a sárpataki
nótaesten. „Dicséret a szervezőknek, kiválóan éreztük magunkat. Jövőben újra eljövünk, ha Isten éltet,
mert nagyon kedveljük a magyar
nótát, szeretünk mulatni, énekelni”
– mondta Kuti Béla. A mulatság
éjjel 3 óra után ért véget.
A marossárpataki nótafák közül a
87 éves Köblös Mihály is jelen volt

a nótaesten. Mihály bácsi nemcsak
az egyéni nótázást vállalta, hanem
arra kérte a szervezőket, tegyék lehetővé, hogy eljárhassa a sárpataki
verbunkot. Szívesen tettek eleget
kérésének, az egykori kiváló néptáncos kissé lassabban, mint egykor,
de nagy sikerrel mutatta be a táncot.
Mihály bácsi érdeklődésünkre elmondta, hogy az 1990-as években
nagyon sok magyarországi és erdélyi településen lépett fel a marossárpataki
hagyományőrző
tánccsoporttal, amely jelenleg egyik
elhunyt táncostársuk, Székely János
nevét viseli. „Sajnos, az idősebb
táncos férfiak közül már csak id.
Cozma Ferenccel vagyunk életben.
Annak viszont örvendek, hogy fiatal néptánccsoport működik Sárpatakon, az iskolában is tanítják a
csárdást, így van aki továbbvigye a
nagyapáinktól örökölt táncot. Örvendek, hogy idén is eljöhettem a
nótaestre, jó volt együtt énekelni,
mulatni a fiatalabbakkal. Aki szereti
a magyar nótát, és otthon maradt,
bánhatja” – nyilatkozta a Népújságnak az idős férfi.

zenét keverő banda olyan fesztiválokon lépett már fel, mint a Glastonbury, Sziget és Lowlands.
A rockvonalat követi a Triggerfinger banda is, amelyet a Queens
of the Stone Age-dzsel és a Led
Zeppelinnel együtt emlegetnek. Az
I Follow Rivers akusztikus feldolgozásuk nemzetközi sikereket ért
el.
AJ Tracey először jár Romániában. A The Guardian brit lap szerint
az ígéretes feltörekvő előadók közé
tartozik. Február 8-án adta ki első
albumát, amelyen a rap stílust a
grime-mal keveri.
Az oroszországi Pussy Riot nem
csak az Awake fesztivál főszínpa-

dán szerepel, hanem jelen lesz a
Feed Your Mind platformon is. Az
aktivista csoport a protest punk elnevezésű zenei stílusáról ismert.
Dalaiban olyan témákkal foglalkozik, mint a globális felmelegedés, a
nemi identitás vagy szociális és politikai problémák.
Az Awake szervezői azt is bejelentették, hogy a fellépők listája
még nem teljes. Jegyeket, bérleteket
a tickets.awakefestival.ro, iabilet.ro
és eventim. ro oldalakon lehet vásárolni 139 lejért vagy 169 lejért táborhellyel. További információkat
az Awake Fesztivál honlapján, Facebook-, Instagram-oldalán és Youtube-csatornáján lehet találni.

Idén a soul JP Cooper személyében lesz jelen a fesztiválon. Cooper
milliók szívét rabolta el, Perfect
Stranger című száma a UK Single
Chart zenei lista második helyén
szerepelt, She’s on my mind száma
sem kisebb sikernek örvendett.
A De Staat kirobbanó előadással
jelentkezik az Awake színpadán. Az
alternatív rockot és elektronikus

Fotó: Antalfi Imola (archív)
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RMDSZ-kongresszusról,
partiumi gyerekotthonról
és irodalomról
az Erdély TV-ben

Az elmúlt hét végén tartotta 14.
kongresszusát az RMDSZ. Az
erről készült beszámoló és elemzés
a ma 20 órai Metszet című műsorban tekinthető meg.
Egy puha ágy, rendszeres étkezés, segítség a tanulásban – ezt jelenti több tíz gyereknek a Sámuel
szociális ház a partiumi Micskén.

A ma 20.30 órakor kezdődő Artériákban a 15 éve működő otthon,
illetve az alapító házaspár, Bertalan Csilla és Bertalan Lajos történetét ismerheti meg a néző, majd
21.30 órától az Erdélyi kávéház
vendége lesz a kolozsvári származású, jelenleg Magyarországon élő
Balla Zsófia költő, újságíró.

SZENTFÖLDI KÖRUTAZÁS
2019. május 6-12. között Gy. Tibor plébános vezetésével szentföldi
körutazás lesz.
Főbb helyszínek: Jeruzsálem, Betlehem, Tiberias, Holt-tenger,
Jordán folyó, Maszada hegye és Yad Vashem.
Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)
TŰZIFA és FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL foglalkozik a
MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL.
Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek
térségében, útszélen ajánljuk: Mezőbergenye, Marossárpatak,
Erdőszengyel,
Székelykál,
Székes,
Marosvásárhely,
Szentháromság, Szentgerice, Fintaháza.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális
mennyiség – a fafajtától függően – kemény lombos: 146,90 lej/erdei
köbméter, illetve lágy lombos: 117,53 lej/erdei köbméter árban
kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet elérhetőségei:
0732-810-075, 0745-100-003, illetve 0744-500-773. (20520)
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pincés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es telefonszámon.
(sz.-I)
VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744474-863. (13/1063-I)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett építési telkek eladók kedvező áron, 5 és
28 ár között. Tel. 00-36-20-334-8629.
(6-1241-I)
BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(13/1175)
ELADÓ lakás Nyárádszeredában,
Sóskút utca 17. szám. Tel. 0741-355586. (2/1457-I)
AJÁNDÉKOZNÉK két hónapos
egerésző kiskutyákat. Tel. 0740-410629. (-I)

ELVESZETT

CSÜTÖRTÖKÖN, február 21-én a
Kárpátok sétány – Ifjúsági Ház –
Tudor taxihelyei valamelyikén elvesztettem egy kulcscsomót: 5 kulcs, 2
tömbházbejárati, kék érzékelő, egy
kis Eiffel-torony-makett. Ha valaki
megtalálta, kérem hívjon a 0744-292411-es telefonszámon. Jutalomban
részesül. (8/1464-I)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (1/1072)

INGYENES
ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT
orvosi
javallatra:
pajzsmirigy-, csont- és mellszűrés. Tel.
0265/311-771. (29/1117)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0752-462242. (1/1087)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/636-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20923)

Az idő múlik, a fájdalom
megmarad,

de szívünk mélyén mindig
velünk vannak.
Szomorú

és

emlékezünk

fájó

szívvel

február

26-án

édesanyánkra, BÁN ILONÁRA
halálának

5.

évfordulóján,

valamint édesapánkra, BÁN
JÓZSEFRE

halálának

25.

évfordulóján. Lányaik: Annus
és

családja,

Magdi

és

családja. (7/1263-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
február

26-án

a

köszvényesi

nyárád-

születésű

SZILÁGYI MARGITRA (szül.
Cseresznyés)

halálának

évfordulóján.
(8/1405)

Fájó

6.

Szerettei.

szívvel

emlékezünk

február 26-án a székelyhodosi

születésű MÁTHÉ MIKLÓSRA
halálának első évfordulóján.

Fia, Miklós és unokája, Nóra.
Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes! (1/1427)

Fájó

szívvel

halálának

emlékezünk

második

évfor-

dulóján február 26-ára, amikor

a szeretett feleség, édesanya,

nagymama,

testvér,

anyós,

DÉNES GABRIELLA szerető
szíve

megszűnt

dobogni.

Kedves emlékét őrzi férje és

lányai. Nyugodjál békében!
(6/1432)

GYÓGYPEDIKŰR – MANIKŰR, akár a
saját otthonában. Tel. 0770-780-518.
(1/1390)

Soha el nem múló fájda-

BÁRMILYEN
munkát
vállalok:
cserépforgatás,
Lindab-tető-készítés,
festés. Tel. 0743-799-833. (1/1254)

évfordulóján.

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést, csatornakészítést és teraszkésztést fából. Tel. 0752-377-342.
(6/1320-I)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, kéményjavítást, hőszigetelést,
festést, manzárdkészítést. Tel. 0759467-356. (2/1391-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
redőnyöket,
szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat. Tel. 0265/218-321,
0744-121-714, 0766-214-586. (13/978)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6/1152)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó
szívvel
emlékezünk
február 26-án a cserefalvi id.
FERENCZI JULIANNÁRA halálának
13.
évfordulóján.
Nyugodjon
békében!
Szerettei. (12/1409)

lommal

emlékezünk

drága

gyermekünkre,
BERNÁTRA

SZÁSZ

halálának

17.

Apró, pici gyertyaláng, benne
egy rövid élet.
Pislákoló

lángnyelvek

mesélnek sok emléket.
A temetőben

hallgatunk.

némán

állva

Boldog, átélt napokra, évekre
gondolunk.
Emléke

legyen

áldott!

Szerettei. (14/1470)

Szomorú szívvel emlékezem
február

26-án

szeretett

IRÉNRE

született

feleségemre,
halálának
dulóján.

SURÁNYI

negyedik
Szép

Kádár

évfor-

emlékét

szeretettel őrzöm, amíg élek.
Férje, János. (185/1471)

Fájó

szívvel

emlékezünk

MIKLÓSNÉRA

született

február

26-án

GYÁRFÁS

OPREA KATALIN halálának 4.
évfordulóján. Emlékét őrzik
szerettei. (22/1479)

Elcsitult a szív, mely értünk
dobogott,
pihen a kéz, mely értünk dolgozott.
Számunkra te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk február 26án. Egy éve már, hogy nincs
közöttünk a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, a székelyhodosi születésű
MÁTHÉ MIKLÓS. Emléke legyen
áldott!
Emlékét őrzi felesége, Gizella,
lánya, Erika és családja, fia, Miklós
és családja. (15/1381-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér és rokon,
id. BARABÁS GYÖRGY,
a Marosi-Textil Szöv.
volt műszerésze
életének 80. évében, 2019. február 23-án elhunyt. Temetése a
remeteszegi városi temetőben
lesz 2019. február 26-án, kedden
15 órakor.
A gyászoló család. (9/1453-I)

A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt, elmentél, de gondolatban örökre velünk maradsz. Bánatos szívvel búcsúzunk
id. BARABÁS GYÖRGYTŐL.
Szerető húgai: Böske, Eliz,
sógora, Péter, unokaöccse,
Péterke és felesége, Enikő.
(6/1440-I)

Fájdalomtól megtörten értesítünk minden rokont és ismerőst
arról, hogy
BARABÁS GYÖRGY
életének 80. évében eltávozott
az élők sorából.
Temetése február 26-án du. 3
órakor lesz a remeteszegi sírkertben. Örökké tartó szeretettel és
emlékezéssel gyászolja őt özvegye, két fia, két menye, három
unokája, két testvére és hozzátartozóik. Sok szenvedés és
megpróbáltatás után nyugodalmat, csendességet, békességet
kíván neki szerető családja.
(13/1469-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó férj, szerető édesapa,
nagytata, após és ismerős,
KÁDÁR ISTVÁN
autóvillamossági szakember,
az IRA volt mestere
beteg szíve 74 éves korában
örökre megszűnt dobogni.
Drága halottunk temetése 2019.
február 26-án 15 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben, katolikus szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (18/1474-I)

A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt, elmentél, de szívünkben örökké velünk maradsz.
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett
FÜLÖP BARNÁTÓL.
Krisztina, Zsolt és Alett.
(2/1484-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
nagytata, após, jó szomszéd és
ismerős,
id. FODOR ATTILA
az IRTA volt mestere
február 25-én, 75 éves korában
hirtelen megpihent. Temetése
február 27-én, szerdán 14 órakor
lesz a marosvásárhelyi római katolikus temető felső kápolnájából. Emlékét őrizzük egy életen
át. Felesége, Aranka, gyermekei,
menyei, unokái és a rokonság.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (3/1485-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk
BARABÁS
GYÖRGY
volt
lakótársunktól,
és
őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló
családnak.
Nyugodjon békében! Az 1848
sétányi 67. sz. tömbház lakói.
(3/1458)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki, és együttérzünk barátnőnkkel, Alexa Erzsébettel
szeretett
BÁTYJA
elvesztésekor.
Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak.
Ria és Svejk. (7/1462-I)
Mély együttérzésünket fejezzük
ki Kádár Imola Gyöngyvérnek
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Réka és
Erika. (21/1478-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki és együttérzünk kolléganőnkkel,
KÁDÁR
IMOLA
GYÖNGYVÉRREL
szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatti
fájdalmában.
Vigasztalódást
kívánunk a gyászoló családnak.
A Gheorghe Şincai líceum
munkaközössége. (20/1477-I)
Búcsúzunk kedves egykori
aligazgatónktól, kollégánktól,
FÜLÖP BARNÁTÓL. Kivételes
személyisége,
kedvessége,
igaz
emberi
magatartása
mindig
példakép
marad
számunkra. Soha nem feledjük,
emlékét szeretettel őrizzük.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak. A Dr.
Bernády György Általános
Iskola
munkaközössége.
(23/1480-I)
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replika
Idén felújítják a Memorandum utcát

A 2019. február 23-án megjelent Gödrös, sáros út a város
szívében című újságcikk kapcsán a bel- és külkapcsolati osztály a következőket közli:
A Memorandum utcában mindeddig nem lehetett javítási munkálatokat végezni, mivel az utca szerepelt az Aquaserv vállalat felújítási
tervében, a munkát nemrég fejezte be. Marosvásárhely Polgármesteri
Hivatala márciusban lát hozzá a munkálatokhoz, azonnal, amint az
időjárás engedi. A Memorandum utca szerepel az idei felújítási programban. Javítják és karbantartási munkálatokat végeznek az útburkolaton és a járdaszegélyen, aszfaltozni is fognak.
A bel- és külkapcsolati osztály

Claudiu Maior:
Isten éltesse Elvira Coveşant!

Különösen izgalmas eseményre került sor február 24-én,
vasárnap a Tudor negyedbeli görög katolikus templomban.
Elvira Coveşan 100. születésnapja alkalmából gratuláltak neki a jelenlevők, a hívek és Ioan Fărcaş plébános. A tanítónőként, majd az
egyházkerület kórusának tagjaként tevékenykedő ünnepeltet felköszöntötte Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója is, aki virágcsokorral, tortával és egy doboz csokoládéval ajándékozta meg.
A láthatóan elérzékenyült Coveşan asszony mindenkinek megköszönte a születésnapi jókívánságot.
A bel- és külkapcsolati osztály

FONTOS TELEFONSZÁMOK
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• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- 118-800
- általános
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
- 0265/250-344
• Marmed
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István - 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
- 0740-083-077
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0365/404-664
- 0265/266-801
• Prefektúra
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
- 0265/236-284
• Vasútállomás
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a 2018-as évre. Tel. 0744-504-536.
(63209)
PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét vállalom. Tel. 0744-504-536. (63209)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (63211-I)
CUKRÁSZATHOZ ÉRTŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (7/1093-I)

A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanyszerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György
utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63316-I)

ALKALMAZOK ÁLTALÁNOS ORVOSI ASSZISZTENST, 2018-ban végzettet, egyéni munkaszerződés nélkül, tapasztalattal vagy anélkül, számítógép-ismerettel. Tel. 0723-331-246. (1/1360-I)

MEZŐGAZDASÁGI CÉG MEZŐGÉPÉSZT (TRAKTORISTÁT) alkalmaz. Tel. 0743-142-012.
(21010-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek
küldjék el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-230-as
telefonszámon. (sz.)
A DORA MEDICALS TAKARÍTÓNŐT alkalmaz teljes munkaidővel. Bővebb felvilágosítást a 0742979-686-os telefonszámon kérhetnek március 1-ig hétfőtől péntekig 10-18 óra között. (sz.-I)

MONICA gyógyító és javasasszony, az
ország
egyik
leghatékonyabb,
nemzetközileg is ismert, a legtöbb
megoldott
esettel
rendelkező
jövendőmondója Marosvásárhelyen van, a
legnagyobb
gyógyító
erővel,
a
leghatásosabb gyógyírekkel segít a hozzá
fordulókon.
Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia,
alkoholizmus,
epilepszia,
psoriasis, depresszió esetén, kibékíti a
szétvált családtagokat, cégeket ment meg
a csődtől, sikert visz a házhoz, nyereségessé teszi a vállalkozást, boldogságot,
lelki nyugalmat visz az ezt kérők életébe, megmagyarázhatatlan fájdalmak esetén
segít stb.
Köszönetnyilvánítások:
Elena Dicsőből köszöni Monica asszonynak, hogy ismét együtt lehet kedvesével;
Kovács Maros megyéből hálás neki, mert ismét sikeres a vállalkozása, és újra
együtt van a feleségével; Melinda Nyárádszeredából köszöni, hogy Monica
asszony segítségével álláshoz jutott és kigyógyult a depresszióból; Rozália és
Kelemen hálásak, mert fiuk kigyógyult az alkoholizmusból, és élete rendbe jött;
Carol Régenből köszöni, hogy megszabadult a kötésektől, és a szeretett nővel
lehet; Nicoll megszabadult az átoktól, és újra együtt van a családjával.
Monica javasasszonyt hívja bizalommal a 0760-534-103-as telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: mp.)
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Országos tanácskozás

Február 22-én a marosvásárhelyi várban tartották meg a
Közalkalmazottak Országos Ügynöksége és a vezető beosztásban levő közigazgatási dolgozók országos tanácskozását. A találkozó témája a közalkalmazottak munkaköri
leírásának elektronikus rendszerezése volt.
– Hölgyeim és uraim, isten hozta önöket Marosvásárhelyre, egy
multikulturális, barátságos városba, ahol a közösség számára több
hasznos és fontos eseményt szervezünk. Megtisztelő az önök jelenléte.
A Közalkalmazottak Országos Ügynöksége Románia egyik fontos intézménye, a marosvásárhelyi közigazgatásban dolgozóknak is megtiszteltetés az, hogy önöket vendégül láthatjuk. A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal évek óta tisztességes, a törvények tiszteletén
alapuló kapcsolatot épített ki az országos ügynökséggel, amely mindig
mellettünk állt, és ha szükség volt, azonnal tájékoztattak bennünket az
új törvényekről, valamint mindarról, ami közös érdekünk. Ezért választottuk a találkozó helyszínéül a város egyik reprezentatív helyét, a
marosvásárhelyi várat, mert rendszeressé szeretnénk tenni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és az ügynökség közötti találkozókat.
Sok sikert kívánok a résztvevőknek! – mondta többek között Claudiu
Maior, a polgármester tanácsadója.
A polgármester tanácsadója mellett a találkozón részt vett még Sergiu Papuc alpolgármester, Mirea Duşa prefektus, Felix Cozma, a Közalkalmazottak Országos Ügynökségének elnöke, valamint Alina
Hetrea Stan, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Szociális, Kulturális, Kereskedelmi és Vagyonkezelő Igazgatóságának ügyvezetőigazgató-helyettese.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
bel- és külkapcsolati osztálya

