
Az „igazi” hazafi
Vasárnap délután szervezte meg az immár hagyományos székely

szabadság napját a Székely Nemzeti Tanács. A korábbi évekhez
hasonlóan a Székely vértanúk emlékművénél tartott megemlékezés
és koszorúzás után a tömeg szervezett menetben vonult a prefek-
túra elé. Itt az SZNT elnöke átadta a prefektúra képviselőjének az
emlékműnél közfelkiáltással elfogadott kiáltványt, hogy juttassa
el a kormánynak. Ezt követően a résztvevők hazamentek. Az ese-
mény a szervezők, a sajtó, de a hivatalos csendőrségi véleménye-
zés szerint is incidensek nélkül ért véget.

A meglepetés akkor érte az eseményen jelen levő egyszerű földi
halandót, amikor hazaérve azt látta, hogy az egyik kereskedelmi
tévében öles szalagcím hirdeti: Botrány Marosvásárhelyen a szé-
kelyek napján. A stúdióban meg természetesen a címnek megfelelő
érzelmeket tápláló „elemzők” ültek, akik – a dolog súlyosságát
hangsúlyozandó – ennek megfelelő hangerővel szövegeltek az
amúgy szerintük nem létező székelyek szemtelenségéről, akik au-
tonómiát követelnek a szerintük ugyancsak nem létező Székely-
földnek. A kommentátorok szerint Putyin a háttérből húzogatja a
szálakat, és Izsák Balázzsal meg persze Orbán Viktorral közösen
Erdély leválasztásán ügyködnek.

A magyar veszély komolyságát és súlyosságát ecsetelendő, meg-
szólaltatták a magyar grófok iránti ellenszenvéről elhíresült 

Amikor a román állam az erdélyi magyarság több évszázados
történelmi jelenlétének bizonyítékai, épített örökségünk visz-
szaállamosításán fáradozik, jó látni azt, hogy vannak, akik
azon dolgoznak, hogy a saját tulajdonukba került kastélyokat,
udvarházakat megmentsék az enyészettől, és közös múltunk
hagyatékaként ápolják. Ilyen a héderfájai Barabássy-udvarház
is, amelyet egykori tulajdonosának örököse szimbolikus össze-
gért vásárolt meg az önkormányzattól. 

Amint többször írtunk róla, az ingatlant az örökösök nem igényelték
vissza, mivel „elkéstek” az okiratok összeállításával. Az igen romos ál-
lapotba jutott egykori udvarház az önkormányzat tulajdonába került. 
Szakács Béla polgármester szerint örültek annak, hogy szimbolikus ösz-
szegért 2009-ben eladhatták az egykori tulajdonosok leszármazottainak.
Az épületet a Budapesten élő dr. Barabássy Sándor családjával együtt
tatarozza. Évente mintegy 5-6 hónapot jön Héderfájára, és ideje nagy ré-
szét arra áldozza, hogy visszaállítsa az udvarház egykori fényét. 

Integrált játszótér
Marosvásárhelyen
Egy halmozottan sérült gyerek gyak-
ran csak sóvárogva nézi, amint egész-
séges társai önfeledten hintáznak,
csúszdáznak a játszótereken, ugyanis
az átlagos játszótéri bútorzat nem al-
kalmas arra, hogy ők is használják.
Ezért – hiánypótló kezdeményezés-
ként – magyar állami támogatással a
marosvásárhelyi Ludodom Egyesület
egy különleges, integrált játszóteret
alakított ki, ahol a fogyatékkal élő gye-
rek együtt játszhat az egészségessel. 

____________5.
A marosvásárhelyi
főtéri mélygarázsról
és a városrendezésről
A városgazda ezúttal egyenesen egy
egész újságoldalon dicsérte meg a fe-
lelős tanácsot a Rózsák tere alá egyik
grandiózus ötleteként kiagyalt föld
alatti parkoló megvalósíthatósági ta-
nulmányának elfogadásáért. Amint
már megszokhattuk, a tanács a fele-
lős, ha az ilyenszerű rémszüleménye-
ket jóváhagyja, ellenkező esetben
pedig kicsinyesen maradi és gáncsos-
kodó.
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1848-as megemlékezés 
Segesváron és Fehéregyházán

Az RMDSZ segesvári szervezete, a Gaudeamus Alapít-
vány és a Kikerics Kulturális Egyesület, valamint a fe-
héregyházi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület március
15-én, pénteken ünnepi rendezvénysorozattal emléke-
zik az 1848-as forradalomra és szabadságharcra. A
program Segesváron kezdődik, 14.30 órakor megkoszo-
rúzzák a Petőfi-szobrot, 16 órakor Fehéregyházán, a
Petőfi-múzeumkertben koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést tartanak. Ünnepi beszédet mond Lezsák
Sándor, az Országgyűlés alelnöke és dr. Vass Levente
parlamenti képviselő. 18 órakor a segesvári Gaudeamus
Házban kezdődik ünnepi műsor.

Marosfelfaluban is ünnepelnek
Marosfelfalu RMDSZ-szervezete március 17-én, vasár-
nap 17 órakor a helyi kultúrotthonban tart emlékünnep-
séget az 1848-as forradalom és szabadságharc
tiszteletére. Fellép Kilyén Ilka színművésznő és a Bí-
borka néptáncegyüttes.

Rendkívüli kamarazeneest
Rendkívüli kamarazeneestre kerül sor március 12-én
(ma) 19 órakor a Kultúrpalota nagytermében. Közremű-

ködik a Tiberius vonósnégyes, zongorán játszik Alexei
Nabioulin oroszországi művész. Műsoron: Sosztako-
vics-, Schumann-művek.

Koncert Segesváron
A segesvári Gaudeamus Alapítvány szervezésében
március 13-án, szerdán 18 órakor a polgármesteri hiva-
tal dísztermében kamarazenei hangversenyre kerül sor.
Sonia Vulturar és Teodora Buia kolozsvári hegedűmű-
vészek hegedűduókat adnak elő. Műsoron: Mozart-,
Prokofjev- és Rózsa István-művek. A belépés díjtalan.

Szimfonikus hangverseny
Március 14-én, csütörtökön 19 órakor szimfonikus hang-
versenyre várják a klasszikus zene barátait a Kultúrpa-
lota nagytermébe. Vezényel Shinya Ozaki japán
karmester, zongorán közreműködik Alexei Nabioulin.
Műsoron: Bartók-, Rimszkij-Korszakov-, Szkrjabin-
művek. A hangversenyre a 20-as számú hangverseny-
bérletek érvényesek.

Szécsi András-emlékkiállítás
Szécsi András neves erdélyi festőművész munkáiból
nyílik emlékkiállítás március 14-én, csütörtökön 19 óra-
kor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A kiállítás képei
Madaras Sándor, Salat Csaba, Székely Levente és Sze-
pessy László műgyűjtők gyűjteményeiből származnak.
Az eseményt dr. Salat Csaba nyitja meg, közreműködik
Székely Levente hegedűművész és tanítványai.

Felvidéken deáki testvéreikkel ünnepeltek a hét végén a
csíkfalviak. A Nyárádmentéről tizennégy fős küldöttség
utazott pénteken a mátyusföldi településre, ahol kettős
ünnep zajlott. Szombaton a helyi kiskertészek egyesülete
szervezte meg 22. borkóstoló versenyét, ide a környékbe-
liek mellett anyaországi borászok is beneveztek. Az erdélyi
küldöttséget a jobbágyfalvi Nagy Ferenc férfikar tagjai tet-
ték ki; ez alkalommal kétszer álltak színpadra, nyárádmenti,
erdélyi és felvidéki népdalokkal örvendeztetve meg a kö-
zönséget. Vasárnap a közelgő nemzeti ünnep alkalmából
tartottak emlékezést a felvidéki magyar közösségben, a re-
formátus istentiszteleten ft. Fazekas László, a Szlovákiai
Református Keresztyén Egyház püspöke hirdetett igét,
majd Magyarország pozsonyi nagykövetségének titkára,
Nagy Péter köszöntötte az ünneplőket. Istentisztelet után a

szomszédos téren álló emlékműnél és a templomudvaron
álló emléktáblánál koszorúztak a deáki és környékbeli egy-
házak, önkormányzatok, civil szervezetek, miközben a job-
bágyfalvi dalárda hazafias dalokkal és Kossuth-nótákkal
teremtett alkalomhoz méltó hangulatot, a felvidéki magya-
rok örömére.

A hétvégi látogatásán a férfikar tagjai a községgel is is-
merkedhettek, megtekinthették a helyi kétszintes bencés
kolostortemplomot, ahol többek között a legkorábbi ma-
gyar nyelvemlék, a Halotti beszéd és könyörgés néven is-
mert levelet is használták a középkorban. A csapat a helyiek
vendégszeretete mellett a cseh–szlovák nemzeti eledelnek
tartott főtt kenyeret, a knédlit is megkóstolhatta, majd azzal
a reménységgel térhet haza, hogy az ősz folyamán Deáki
küldöttsége tesz látogatást Csíkfalva községben. (gligor)

IDŐJÁRÁS
Változó égbolt
Hőmérséklet:

max. 80C
min. 20C

Ma GERGELY, 
holnap KRISZTIÁN, 
AJTONY napja.
KRISZTIÁN: latin eredetű, je-
lentése: Krisztushoz tartozó.
AJTONY: török eredetű régi
magyar személynév, jelentése:
arany.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. március 11.

1 EUR 4,7516
1 USD 4,2257

100 HUF 1,5056
1 g ARANY 176,0889

Bibliaismereti tanulmánysorozat
A Restoration Center Egyesület szervezésében Isten ha-
talma és ereje témakörben bibliaismereti tanulmánysoro-
zatra várják az érdeklődőket felekezeti hovatartozástól
függetlenül minden kedden 17 órától Marosvásárhelyen, a
Szakszervezetek Háza 23B termébe. Telefonszám: 0729-
567-876.

Főhajtás Lukinics honvéd százados
sírjánál

A Református Kollégium – Bolyai Farkas Elméleti Líceum
Öregdiákok Baráti Köre idén is megszervezi már hagyo-
mányossá vált tiszteletteljes főhajtását Lukinics József
honvéd százados sírjánál a római katolikus temetőben. Ta-
lálkozó március 13-án, szerdán 13 órakor a temető bejá-
ratánál. 

Jövő héten próbaérettségi
Jövő héten a tizenegyedik és tizenkettedik osztályos diá-
kok érettségi próbavizsgát tesznek. Március 18-án, hétfőn
román nyelv és irodalomból, 19-én, kedden anyanyelvből,
20-án, szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból
adhatnak számot tudásukról a diákok. 21-én, csütörtökön
a választott tantárgyból lesz próbavizsga, ezen csak a ti-
zenkettedikesek vésznek részt. A próbaérettségi eredmé-
nyeiről március 29-én, pénteken értesülnek a diákok. 

Állásbörzék
Az Országos Munkaerő-elosztó Ügynökség meghirdette
az idei évben országos szinten megszervezendő állásbör-
zék időpontjait. A legközelebbi börzére április 12-én kerül
sor. Október 18-án a fiatal végzősök számára szervez bör-
zét az Országos Munkaerő-elosztó Ügynökség megyei ki-
rendeltségein, így Maros megyében is. Az ügynökség
megyei szervezetei a munkaerőpiaci igények szerint
maguk is szervezhetnek börzét bizonyos szakterületeken
tevékenykedő álláskeresők számára. 

Feketemunka miatt büntettek
A Maros Megyei Területi Munkaügyi Felügyelőség febru-
árban 40 ellenőrzést végzett, a munkaviszonyok törvé-
nyességét vizsgálva. A felügyelők 31 vállalkozót
bírságoltak meg az észlelt szabálytalanságok miatt, közü-
lük 11-et be nem jelentett munka miatt. Az ellenőrzések
során a hatóság 29 figyelmeztetést adott ki, 25 esetben
pedig megbírságolta a szabálysértőket, a pénzbüntetések
összértéke 322.000 lej. Feketemunkát turisztikai egysé-
geknél, a tanügyben, a mezőgazdaságban, vendéglátó-
iparban, kereskedelemben, járműszervizben, állat-
tenyésztésben és őrző-védő szolgálatoknál találtak. 

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által mű-
ködtetett 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, érdek-
lődni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi
könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

12., kedd
A Nap kel 

6 óra 42 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 23 perckor. 
Az év 71. napja, 

hátravan 294 nap.
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Megyei hírek

Deákiban ünnepeltek a csíkfalviak

A jobbágyfalvi férfikar énekeivel felemelővé tette a megemlékező ünnepséget 

Sajtóközlemény
Az ivóvíz-szolgáltató Aquaserv Rt. értesíti Marosszentgyörgy és Nagyernye községekben lakó fo-

gyasztóit, hogy a vállalat által pénteken, március 8-án nyilvánosságra hozott felszólítás nyomán a Ma-
rosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal a 2019. március 8-i 2293-as számú átiratban felvállalta, hogy a

lehető legrövidebb időn belül tanácsülést hív össze az Aquaserv által jelzett problémák tisztázása végett. 
Erre a vállalásra való tekintettel, az Aquaserv szolgáltató felfüggeszti az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás leállítását

célzó döntését Marosszentgyörgy és Nagyernye községekben, a helyi tanács üléséig, amelyen remélhetőleg tisztá-
zódik a szolgáltatás biztosításához szükséges jogi keret.

Az Aquaserv Rt.

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

RENDEZVÉNYEK



A belga antidiszkriminációs ható-
ság szerint nem sértett meg sem-
milyen törvényt, hogy régi
antiszemita sztereotípiákra ha-
jazó bábukat vonultattak fel 
március 3-án egy flandriai karne-
válon, amely szerepel a szellemi
világörökség listáján.

A menet élén haladó karneváli kocsin
két pajeszos, szakállas, kalapos, kampós
orrú férfit ábrázoló, nagyméretű rózsa-
szín bábu volt látható, amelyeket egy
széf mellett pénzeszsákok és patkányok
vettek körül.

A helyi zsidó szervezetek egyhangú-
lag ítélték el az Aalst városában rende-
zett karneválon bemutatott, antiszemita
ikonográfiát idéző díszletet.

„Bár lehet, hogy nem voltak antisze-
mita szándékaik, ez akkor is elfogadha-
tatlan módja a viccelődésnek. A
zsidóknak általában remek a humorérzé-
kük, de ezen nem tudunk nevetni, ez
rendkívül sértő” – mondta Hans Knoop
a Zsidó Szervezetek Fóruma (FJO) kép-
viseletében.

Az Európai Bizottság és az ENSZ
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturá-
lis Szervezete (UNESCO) is elítélte a
történteket, utóbbi felszólította a belga
hatóságokat, hogy foglaljanak állást
az ügyben. A belga esélyegyenlőségi

és rasszizmusellenes hatóság (UNIA)
azt állapította meg, hogy a kritizált
karneváli kocsi nem sértett meg sem-
miféle törvényt. „Megértjük, hogy
egyesek sértve érezték magukat, de
nem játszott közre semmiféle rossz
szándék” – mondta a szervezet igazga-
tója a belga hírügynökség jelentése
szerint.

Az egyenlő bánásmód hatóság ezért
nem viszi bíróság elé az ügyet, de köz-
vetíteni akar a város vezetői és a zsidó
közösség között.

Az aalsti karnevált, amelynek hagyo-
mányai a középkorig vezethetők vissza,
2010-ben vette fel az emberiség szellemi
kulturális örökségének reprezentatív lis-
tájára az UNESCO. (MTI) 

A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a ma-
gyar fél válaszára vár a Fidesz európai néppárti
(EPP-) tagsága körüli vitában – mondta a párt főtit-
kára hétfőn Berlinben, az elnökség álláspontját is-
mertetve.

Paul Ziemiak a CDU elnökségi ülése után tartott tájékozta-
tón elmondta, hogy a tanácskozás napirendjén szerepelt a Fi-
desz EPP-tagsága körüli vita, amellyel kapcsolatban
megállapították, hogy Manfred Weber, a testvérpárt bajor Ke-
resztényszociális Unió (CSU) politikusa, az EPP európai par-
lamenti (EP-) választási csúcsjelöltje „mindent elmondott”,
amit az ügyben el kellett mondani, és most be kell várni „Bu-
dapest reakcióját”.

Kiemelte, hogy Manfred Weber a CDU és a CSU elnökével
egyeztetve foglalt állást a vitában.

Arról is szólt, hogy a CDU a vita valamennyi lehetséges ki-
menetelére, „minden opcióra felkészült”.

A magyar kormány tájékoztató kampányáról szólva kifej-
tette: „a helyzet viszonylag egyszerű, megéltünk egy magyar-
országi plakátkampányt, amelyet elfogadhatatlannak
neveztünk, Manfred Weber pedig Orbán Viktor és a Fidesz elé
terjesztette egyeztetett követeléseit, és most várunk a reakci-
óra”.

Manfred Weber fontosnak nevezte, hogy a Fideszt vezető
magyar kormányfő, „Orbán Viktor elkötelezze magát az
EPP értékei mellett, amelyek összekötnek minket Európá-
ban, ezért most várjuk Budapestről a jelzést, hogy osztják-

e ezeket az értékeket” – mondta a CDU főtitkára. Azokkal
az újságírói kérdésekkel kapcsolatban, hogy a CDU haj-
landó lenne-e támogatni a Fidesz EPP-tagságának meg-
szüntetését, és tart-e attól, hogy ebben az esetben a Fidesz
vezetésével létrejön egy újabb pártcsalád, Paul Ziemiak el-
mondta, hogy a további megbeszéléseket egymás között és
nem a sajtó előtt folytatják, és a CDU elnöksége nem fog-
lalkozott hipotetikus kérdések megválaszolásával és spe-
kulációkkal.

Manfred Weber ma Budapesten megbeszélést folytat Orbán
Viktorral, múlt héten egy interjúban kifejtette, hogy a Fidesz
EPP-tagságának megszüntetését három feltétel teljesülése ese-
tén lehet elkerülni.

Az első feltétel az, hogy Orbán Viktor „azonnal és végér-
vényesen leállítja kormánya Brüsszel elleni kampányát”. A
második feltétel az, hogy bocsánatot kér az EPP tagpártjaitól.
A harmadik feltétel az, hogy biztosítja „a Soros György által
támogatott” Közép-európai Egyetem (CEU) megmaradását
Budapesten, és azt is, hogy az intézmény „ismét ki tud adni
amerikai diplomákat” a magyar fővárosban.

A több mint 70 jobbközép, konzervatív, kereszténydemok-
rata pártot összefogó EPP egy szóvivőjének pénteki tájékoz-
tatása szerint 13 tagpárt kezdeményezte írásban az
elnökségnél a Fidesz kizárását vagy tagságának felfüggeszté-
sét. Az indítványokról a pártcsalád álláspontjának meghatáro-
zására hivatott testület, a politikai közgyűlés tárgyal március
20-i ülésén. (MTI)

Miniszterek mérlegen
Az elkövetkező időszakban minden miniszter eddigi
tevékenységét elemezni fogjuk, jelentette be hétfőn
Viorica Dăncilă kormányfő. „Kiértékeljük, hogy milyen
szinten valósítottuk meg a kormányprogramot. Mind-
egyik miniszternek elemeznie kell saját tárcájának te-
vékenységét, abból kiindulva, hogy mit valósított meg
a kormányprogramból, mit tett ahhoz képest plusz-
ban, illetve mit kell még véghezvinni a következő idő-
szakban” – nyilatkozta a miniszterelnök a
Szociáldemokrata Párt (PSD) állandó bizottságának
ülése végén.

Egész napos általános sztrájkot
akarnak 

Több mint 200 tüntető kérte vasárnap este Kolozsvá-
ron, hogy március 15-ére hirdessenek általános
sztrájkot. Véleményük szerint a kormánynak az igaz-
ságügyi törvények módosítására irányuló döntései
miatt Romániában már diktatúra van. „Legyen egész
napos általános sztrájk március 15-én, ne csak 15
perces. Lássuk, mi történik, mivel jelenleg, amikor a
bírák, ügyészek tevékenységét vizsgáló ügyosztály
politikai irányítás alatt áll, oda jutunk, hogy az igaz-
ságszolgáltatás politikai befolyás alá kerül, Románi-
ában pedig diktatúra van” – hangoztatta egy tüntető.
Egy másik tiltakozó közben azt emelte ki: itt az ideje,
hogy mindenki utcára vonuljon, hogy megüzenje a
kormánynak, az igazságszolgáltatás függetlensége
nem képezheti alku tárgyát, így a 7-es számú sürgős-
ségi kormányrendeletet vissza kell vonni.

Viharkárok
Tizenhárom megyében és a fővárosban okozott ká-
rokat az elmúlt 24 órában a kedvezőtlen időjárás. Az
országos katasztrófavédelmi felügyelőség (IGSU) tá-
jékoztatása szerint Kovászna, Hargita, Kolozs,
Brassó, Beszterce-Naszód, Hunyad, Konstanca,
Galac, Ilfov, Iaşi, Prahova, Suceava és Vrancea me-
gyében, valamint Bukarestben adódtak problémák az
esőzések és az erős szél miatt. Több helyen a szél
leszakította az elektromos vezetékeket, autókat, ház-
tetőket rongált meg. Öt országút-, valamint három
megyeiút-szakaszon ideiglenesen szünetelt a forga-
lom az útra dőlt fák miatt. Hétfő reggel 7 órakor öt
megye 1827 fogyasztójánál nem volt áram. 

Eső, erős szél és havazás
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hétfőn
tájékoztatást adott ki, ami szerint eső, szél, havas
eső, havazás várható csaknem az egész országban
– a tájékoztatás kedden 12 óráig érvényes. A déli és
délkeleti tájakon a széllökések sebessége 45-55 ki-
lométer/óra körül alakul, a tengerparton viszont eléri
a 60-70 kilométer/órát. A Keleti-Kárpátokban és a
Kárpát-kanyarban inkább havazásra kell készülni, új
hóréteg rakódik le, elszórtan akár vastagabb hóta-
karó is képződhet. 

Helikopterrel mentettek 
a Fogarasi-havasokban 

A Szeben megyei hegyimentők hétfőn a SMURD ro-
hammentő szolgálat helikopterét hívták segítségül,
hogy lehozzanak egy síbalesetben megsérült francia
turistát a Fogarasi-havasokból. A hegyimentők tájé-
koztatása szerint a SMURD-helikopter egy mene-
dékháztól hozta le a sérültet. A francia turista egy
csoporttal érkezett a hegyekbe, és még vasárnap
este megsérült, amikor ereszkedtek le a menedék-
ház felé. 
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marosvásárhelyi parlamenti képviselőt, ő pedig azzal
öntött olajat a tűzre, hogy a Székely vértanúk emlék-
műve melletti forrásra kitett tábla feliratával – Székely
vértanúk kútja – heccelte a már amúgy is a gutaütés ha-
tárán álló, vörösödő homlokú „véleményformálókat”.
Felháborodásának adott hangot nagy pátosszal, hogy
Vásárhelyen már külön kútjuk is van a székelyeknek.
Akik – ne feledjük el –, amúgy nem is léteznek. Egyikük
addig ment el, hogy kijelentette: csupán két székelyt
ismer ebben az országban, Dózsa Györgyöt és Markó
Bélát. „Nemes” felindulásukban még a két székely „ter-
roristáról” is megfeledkeztek.

A vita tárgyát képező csorgóról a képviselő még azt
sem tudta, hogy iható-e egyáltalán a vize, vagy „az
apartheid mintájára, kizárólag a székelyeknek van de-
dikálva”. Azt mondta, hogy „a helyi közigazgatás gon-
doskodásával ebben a városban lassan etnikailag
elkülönített források, iskolák, járdák és utcák lesznek”.
A vehemenciájával odáig ment, hogy, mint mondta, las-
san „elkülönítik a lakónegyedeket, és a város közepére
a románok és magyarok vagy székelyek közé felhúznak
egy olyan falat, mint a berlini fal”. A képviselő dühe
végül átkozódásba csapott át: „Átkozottak, személyes
kapzsiságból eladjátok és eláruljátok ezt az országot!”.
Az önkormányzat vezetői mellett az átok természetesen
a kormányzópártra is „érvényes”. Ez aztán az „igazi”
hazafi! 

Az „igazi” hazafi
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világSzorítóban a Fidesz
A német CDU a magyar fél válaszára vár 

A héten valószínűleg eldől, hogy az Egyesült Király-
ság valóban kilép-e az Európai Unióból március 29-
én, a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit)
törvényben is rögzített határnapján.

Theresa May miniszterelnök 2017. március 29-én jelentette
be a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását. A cik-
kely szabályozza a kilépési folyamatot, amelyre alapesetben
– ha a felek korábbi dátumban nem állapodnak meg – kétévi
időtávlatot biztosít, vagyis a határidő idén március 29-én lejár.
Jelen állás szerint közép-európai idő szerint aznap éjfélkor az
Egyesült Királyság európai uniós tagsága minden további nél-
kül automatikusan megszűnik, akár sikerül erről megállapo-
dást kötni, akár nem.

A határidő meghosszabbítására van lehetőség, de ehhez az
EU-ban maradó 27 ország egyhangú hozzájárulása szükséges.
Hosszabbítás kérése esetén törvénymódosításra is szükség
lenne, mivel a brit kormány már tavaly törvénybe foglaltatta,
hogy az EU-tagság 2019. március 29-én, brit idő szerint aznap
23 órakor megszűnik.

A londoni alsóház a januárban tartott első szavazáson azon-
ban 230 fős rekordtöbbséggel elvetette az EU-val november-
ben elért megállapodást a Brexit feltételrendszeréről,

elsősorban az ír–északír határellenőrzés újbóli bevezetésének
megakadályozását célzó tartalékmegoldás (backstop) miatt.

A backstopzáradék alapján, ha a kilépés után tervezett 21
hónapos átmeneti időszak végéig sem sikerülne az EU-val
olyan átfogó kétoldalú kereskedelmi megállapodást elérni,
amely önmagában szükségtelenné teszi a fizikai ellenőrzés új-
bóli bevezetését az Ír Köztársaság és Észak-Írország 499 ki-
lométeres, jelenleg teljesen nyitott határán – amely a Brexit
után az EU és az Egyesült Királyság egyetlen szárazföldi vám-
határa lesz –, az Egyesült Királyság egésze vámuniós viszony-
rendszerben maradna az EU-val, Észak-Írországban pedig
érvényben maradnának az unió egységes belső piacának egyes
szabályozói is. Megállapodás nélkül viszont átmeneti időszak
sincs.

A kormányzó brit Konzervatív Párt keményvonalas alsó-
házi Brexit-tábora és a kisebbségi tory kormány külső támo-
gatója, a szintén erősen EU-szkeptikus észak-írországi
Demokratikus Unionista Párt (DUP) azonban nem hajlandó
elfogadni, hogy a backstopzáradék érvényesítése esetén –
mivel nincs meghatározott alkalmazási határidő – az Egyesült
Királyság elvileg végérvényesen vámunióban maradhatna az
EU-val. (MTI)

Brexit 
A héten eldőlhet, hogy kilépnek-e az EU-ból 

Belgiumban antiszemita karikatúrák egy karneválon
Nem sértett törvényt 



Tegnap országszerte a román
nyelv és irodalom próba-ké-
pességvizsgán vettek részt a
hetedik és a nyolcadik osztá-
lyos diákok. Megyénkben a
4.918 nyolcadikos tanuló
közül 4.557-en voltak jelen,
361-en hiányoztak. Az 5.115
hetedikes diák közül 4.557-en
írták meg a dolgozatot, 426-
an nem vettek részt a próba-
kisérettségin – tájékoztatott
Illés Ildikó főtanfelügyelő he-
lyettes. 

A hiányzók száma a hetedikesek-
nél 23 osztálynyi, a nyolcadikosok-
nál 18 osztálynyi diákot jelent, ha
átlagosan 20-as létszámú osztályo-
kat veszünk figyelembe.

A dolgozatokat a délelőtti órák-
ban írták meg, így azokban a tanin-
tézményekben, ahol nem voltak
szabad osztályok, a diákok egy ré-
szét a déli óráktól hívták iskolába. 

A megkérdezett szaktanárok sze-
rint a tételek közepes nehézségűek
voltak, ami elsősorban a jó képes-
ségű gyermekekre vonatkozik, akik
a nyolcas átlagot el kellene érjék. A
többiek számára nagyobb nehézsé-
get jelentett, bár voltak könnyű kér-
dések is, amelyekre egyszerű volt a
válasz.

A nyolcadikosoknak egy Ştefan
Octavian Iosif-versről kellett bizo-
nyítani, hogy lírai alkotás. Szavakat
kellett helyesen elválasztani, és alá-
rendelő mondatokat keresni, meg-
határozni, hogy milyen
alárendelésről van szó. A második,
jobbára nyelvtani kérdésekből álló
tételelt a bukaresti botanikus kertről
szóló szövegből kiindulva kellett

megoldani. Harmadikként egy mú-
zeumban történt eseményről írtak
fogalmazást. A diákok elmondása
szerint, akik hetes-nyolcasra érté-
kelték teljesítményüket, volt, aki
nagyon szellemes, érdekes történe-
tet talált ki. 

A hetedikesek egy népmese tar-
talmát kellett összefoglalják, máso-
dik tételként egy iskolán kívüli
tevékenységről kellett fogalmazást
írni. 

A marosvásárhelyi Dr. Bernády
György Általános Iskolában 214-en
próbavizsgáztak, közülük 95-en jár-
nak nyolcadik osztályba, és mind-
össze két hiányzó volt. 

Az új módszertan szerint a tanu-
lási zavaros diákok külön teremben
vizsgázhattak, ahol felolvasták szá-
mukra a feldolgozásra váró szöve-
get – számolt be dr. Kupán Edit
igazgatónő. 

A dolgozatokat a diákok román-
tanára és egy kívülálló szaktanár ja-
vítja, és a két jegy összegét elosztva
kapják meg a végleges osztályzatot,
ha nincsen többjegynyi különbség
az osztályzatok között. Írásbeli
kérés nyomán a jegyet beírják a
naplóba. 

A hetedikesek nem voltak elra-
gadtatva, hogy vizsgázniuk kell, de
megértették, hogy hasznos időben
hozzászokni az általános iskolai ta-
nulmányok végén reájuk váró
vizsga követelményeihez. Egyéb-
ként ők lesznek az utolsó évfolyam,
akik román tagozatos társaikkal
azonos tanterv szerint tanulták a
román nyelvet, és azonos követel-
mények szerint fognak vizsgázni.
(bodolai)

A szállítási miniszter intézkedésé-
től várnák a Radnót–Oláhko-
csárd–Dicsőszentmárton országút
korszerűsítését. Sorin Megheşan,
Dicsőszentmárton polgármestere
az erdélyi A3-as autópálya radnóti
letérőjénél tartott sajtótájékozta-
tót kihasználva személyesen nyúj-
tott át újabb beadványt a
szállítási miniszternek és a közút-
kezelő hatóság vezérigazgatójá-
nak, a 14A országút felújítását
szorgalmazva.

Március 6-án, szerdán délben Răzvan
Cuc szállításügyi miniszter és az Orszá-
gos Út- és Hídügyi Igazgatóság vezér-
igazgatója, Narcis Neaga az erdélyi 
A3-as autópálya munkálatainak helyszí-
nére látogattak, és a radnóti letérőnél
sajtótájékoztatót tartottak. A helyszínen
Sorin Megheşan, Dicsőszentmárton
polgármestere személyesen nyújtott át
egy újabb beadványt a Radnót–Dicső-
szentmárton közötti, rossz állapotban
lévő országút felújítása érdekében, és
csatolta az évek során elküldött kérel-
meket és válaszokat is. Nem mellékes
az sem, hogy a Nyárádtő–Mikefalva–
Dicsőszentmárton megyei út felújítá-
sára is régóta várnak az érintett
települések.

Megkeresésünkre a polgármester
hangsúlyozta: ezzel a gesztussal szeret-
nék nyomatékosítani, hogy a 14A or-
szágút javítását 2012 óta kérik, eddig
azonban az ígéreteken kívül sok minden
nem történt, csupán a kátyúkat tömték be
időközönként.

A jelenlegi miniszter látogatását hasz-
nálta ki Dicsőszentmárton polgármes-
tere, és a helyszínen nyújtotta át azt a

kérelmet, amellyel a Radnót–Dicső-
szentmárton közötti országút korszerűsí-
tését több mint hét éve igénylik. 

Mint hangsúlyozta, ennek az útsza-
kasznak a felújítása, amely Dicsőszent-
mártont az E60-as úttal és az Erdély
autópályával köti össze, nem tűr halasz-
tást. A befektetőket eltántorítja, hogy az
európai útról jelenleg minősíthetetlen ál-
lapotú országúton közelíthető meg a Kis-
Küküllő menti város, azok pedig, akik
ezen a szakaszon közlekednek, a sze-
mélyautóikat teszik tönkre. 2010-ben ja-
vították ugyan az utat, de csak
ideiglenesen, mivel az akkori terv szerint
két éven belül aszfaltszőnyeget terítettek
volna, ami azóta sem valósult meg.
2011-ben a Brassói Regionális Út- és
Hídügyi Igazgatósághoz és a Szállítás-
ügyi Minisztériumhoz fordultak bead-
vánnyal, 2012-ben, 2014-ben és
2015-ben Dicsőszentmárton, Radnót és
Kocsárd község közös beadványokban
ismételten kérték az út korszerűsítését.

Többnyire azonban ilyen jellegű vála-
szokat kaptak: „A DN 14A jelzésű út fel-
újítását belefoglalták az országos
közútkezelő 2013–2015-ös beruházása-
iba, amelynek során több országutat is
korszerűsítenek.” 2015-ben azonban a
beadványra érkező válasz szerint:
„Anyagi források hiányában a DN 14A
országút, amely Szeben megye határától
a DN 15-ös országúttal való keresztező-
désig tart, nincs a CNADR ez évi beru-
házási programjában”.

A polgármester ugyanakkor hangsú-
lyozta, hogy ez az országút létfontosságú
Dicsőszentmárton számára, mivel lassú
a település gazdasági fejlődése. A beru-
házók értelemszerűen elkerülik az olyan
városokat, amelyeket elszakítanak a fon-
tosabb közlekedési útvonalaktól, ennek
eredményeként súlyos munkahelyhiány
jellemző a településünkre – tájékoztatta
a minisztert Sorin Megheşan, hozzá-
fűzve, hogy ezúttal a szállítási miniszter
válaszára vár.

Fotó: Szer Piroska
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Képünk a vizsga utáni felszabadult pillanatokban készült Fotó: Bodolai Gyöngyi

Radnót–Dicsőszentmárton között is
Az országút korszerűsítését sürgetik

Nem mondanak le 
a „kapzsisági adóról”

Csak kis mértékben módosítaná Darius Vâlcov
a vitatott adóügyi intézkedésekről szóló,
2018/114-es sürgősségi kormányrendeletet.
A miniszterelnök gazdasági tanácsadója be-
vallása szerint nem mondana le a bankokkal
kapcsolatos rendelkezésekről.

Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök szomba-
ton úgy nyilatkozott, a banki valamint az energiaszektor
képviselőivel és a mobilszolgáltatókkal való egyezte-
téseket követően, a hónap második felében a kormány
el akar fogadni egy 114-es rendeletet kiegészítő jogsza-
bályt. Ezzel kapcsolatban Vâlcov vasárnap azt mondta,
a kormány azt szeretné, hogy csak kis mértékben mó-
dosítsák a vitatott rendeletet. Hozzátette, múlt héten a
PSD-elnök képviselőházi irodájában alaposan átvizs-
gálták mind a kormány, mind a banki szektor képviselői
által benyújtott dokumentációt. „Összehasonlítottuk a
helyzetet a jelenlegi európai gyakorlattal, és bizonyos
igényléseket elfogadtunk, azaz megpróbálunk megol-
dásokat találni ezekre, de az alapelvről nem mondunk
le. (…) Hogy mi maradhat meg a rendeletben e nyomás
hatására? Azt hiszem, minden, csak átfogalmazva” –
nyomatékosította Darius Vâlcov.

A 2018/114-es sürgősségi kormányrendeletből ma-
radhat az összes előírás – azok is, amelyek elégedetlen-
séget váltottak ki –, csak másként megfogalmazva, de
a hatás nagyjából ugyanaz lesz – jelentette ki az Antena
3 hírcsatorna vasárnap esti műsorában a miniszterelnök
tanácsadója. Vâlcov erőteljes bel- és külföldi lobbiról
beszélt, ami egy bizonyos területről érkezett, és ami
veszteségeket okozhat az ország hitelminősítési osz-
tályzatának csökkentése miatt. „Közvetve vagy közvet-
lenül, de a kormány felé irányuló zsarolás” – szögezte
le.

A kormány tavaly december végén fogadta el a
2018/114-es sürgősségi rendeletet, amely üzleti forgal-
muk alapján többletadót ró ki az energetikai, illetve a
távközlési vállalatokra, maximálja a földgáz és a villa-
mos energia árát, és úgynevezett „kapzsisági adót” vet
ki a bankokra. A rendeletet jóváhagyó törvény terveze-
tét múlt hétfőn hallgatólagosan elfogadta a szenátus, de
a képviselőház szavaz róla döntő házként.

Megkezdődött a próbavizsga-szesszió
Ma a matematika van soron

A Tanulók Országos Tanácsa tiltakozik
Bírálta hétfőn a Tanulók Országos Tanácsa a nyolcadik osztályosok próba-képességvizsgája, valamint

a próbaérettségik megszervezésének módját, és azt tanácsolják a tanulóknak, hogy ne töltsék ki a vizs-
gaíveket.

„Üresen adjuk be a lapokat, mert a próbavizsgák nem a készségeinket mérik fel, csak a felhalmozott
ismeretanyagot. Nem a kritikai gondolkodásra való képességünket értékelik ki, csak az osztályteremben
tollbamondott ismeretek reprodukálásának képességét” – olvasható a Tanulók Országos Tanácsa (CNE)
által az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott közleményben. 

A szervezet szerint a próbavizsgák mára „a minisztérium kísérletévé” váltak, tiltakozásképpen azt
javasolják a tanulóknak, hogy ne töltsék ki a tesztlapokat. 

„Üresen adjuk be a lapot, mert tisztában vagyunk vele, hogy a minisztérium kísérleti nyulaknak
használ minket, egy diagramhoz szükséges számadatoknak” – írják a diákok, akik szerint indokolatlan
a hetedik osztályosoknak próba-képességvizsgát tartani. 

A tanulók tiltakozására a tanügyminisztérium úgy reagált, hogy az idei próba-képességvizsga és a
próbaérettségi megszervezésére vonatkozó miniszteri rendelet kibocsátása előtt tanácskoztak a tanulók,
a szülők és a tanárok képviselőivel, és a megkérdezettek zöme egyetértett a minisztérium javaslataival,
mert azok a diákok érdekeit szolgálják. 

Az oktatási tárca felidézi válaszában, hogy 2018-ban a próba-képességvizsgára beiratkozott 150.603
tanuló közül mindössze 55.080-nak sikerült megírnia az ötöst matematikából, román nyelv és iroda-
lomból pedig 31.440-en nem érték el az átmenő jegyet. Ezek az eredmények azt igazolják, hogy minden
érintettnek nagyobb erőfeszítéseket kell tennie ahhoz, hogy a képességvizsgán javuljon a tanulók tel-
jesítménye – teszi hozzá a szaktárca. 



Két bemutatóval és számos vendégjá-
tékkal várja nézőit ez év márciusában
és áprilisában a marosvásárhelyi
Spectrum Színház. A Rózsák tere 13.
szám alatti székhelyű magántársulat
elsőként március 17-én, e hét vasár-
napján mutatja be legújabb előadá-
sát, Kincses Elemér Ég a nap Seneca
felett című drámáját, a szerző rende-
zésében. 

– „Nero kora a lehető legsötétebb kor.
Soha úgy meg nem alázták az embert emberi
mivoltában, mint akkor” – Szatmári Állami
Magyar Színház, műsorfüzet, 1978. Tévedés:
Auschwitz, Gulag, Duna-csatorna, kollekti-
vizálás, ’56, bányászostrom, augusztus 10.
Folytathatnám a felsorolást, inkább abbaha-
gyom. „Tudjuk már, hogy reménytelen kor a
történelemben nincs” – 1978. Tévedés: érde-
mes végignézni egyetlen tévéhíradót, vagy
kétségbeesetten tudomásul venni, hogy a
gyerekeink kezéből eltűnőben van a könyv, a
szívükből a hit. Szinte megállíthatatlan az a
folyamat, aminek következményeként tűnik
el életünkből a szépség, mint ahogyan a ke-
reszt tűnik el a svédországi osztálytermek fa-
lairól. „Nero korában már fenyegette Rómát
az egyre több bevándorló barbár népcsoport”
– 1978. Egyszerűen nem tudtak mit kezdeni
a beözönlő idegenek százezreivel. Két-három
emberöltő elég volt a Birodalom összeomlá-
sához. A mai helyzetet ismerjük. A holnap
…? – félek végiggondolni. Hagyjuk a politi-
kát, ez egy színházi előadás. Itt vagyunk
együtt, gondolkodjunk együtt, aggódjunk
együtt, és igen – reménykedjünk együtt.

„Most már vigyázzatok ti Rómára! Fogjatok
össze! Ha nem, ti lehettek a következők. A rá-
ciónak élni kell!” Ez az utolsó mondat 1970-
ben született. Ma sem tudok mást mondani –
írja művéről Kincses Elemér.

Az előadásban fellép Tatai Sándor, Szász
Anna, Zalányi Gyula, Márton Emőke-Ka-
tinka, Kárp Györg, Ruszuly Ervin és Czikó
Juliánna. Írta és rendezte: Kincses Elemér.
Díszlet- és jelmezterv: Takács Tímea. Hang-
és fénytechnika: Incze Róbert. Súgó: Sugó
Erzsébet. Bemutató: március 17-én, vasárnap

este 7 órakor. További előadások: március
18., hétfő este 7 óra; március 25., hétfő dél-
után 5 óra; március 26., kedd este 7 óra; már-
cius 28., csütörtök este 7 óra.

A sorrendben második tavaszi premierre
március 23-án, szombaton kerül sor. Ekkor
Döbrentei Sarolta Sára asszony című drámá-
ját mutatja be a társulat Vidnyánszky Attila
rendezésében. A budapesti Nemzeti Színház
és a marosvásárhelyi Spectrum Színház
közös produkciójáról a következőképpen
írnak az alkotók: – Egy 19. század eleji, sok-
gyermekes család története a Sára asszony.
Ez a család lehetne akár hétköznapi is, ám
kálváriája s az ezt követő végkifejlet mégis
példává, sőt történelmi jelentőségűvé emeli.
Sára asszony és férje, György, Misikét, hete-
dik gyermeküket temetik. Sára fásult, György
összeomlott. A gyermekáldás bősége eddig
végeláthatatlan tragédiába fulladt. A tisztele-
tes vigasztaló szavai gépies és öncélú védő-
beszédekké silányulnak, az Úr
kegyelemteljes hatalma gyilkos súlyként ne-
hezedik a világra, az orvos tehetetlensége
pedig, mintha visszájára fordítaná a segíteni
akarást, szinte meghívja a halált, hogy meg-
állapíthassa: ember itt nem tehet semmit. És
ekkor, mintha csak parancsszóra, megérke-
zik Demeter Bendegúz, a felvilágosult fia-
talember, a tiszteletes unokaöccse, aki
büszkén vállalja ateista voltát. A fiatal lá-
zadó jelenléte és szavai végleg ellehetetle-
nítik hitében Sára asszonyt. György még
küzd, de a „pallón átsuhanó” boszorkányság
szelleme ösztönös, pogány gondolatok felé
űzik a családot. Az istentelenség teret hódít
a faluban, Sára asszony nyíltan bevallja, ő
már nem hisz. Harcot vív önmagával és kör-
nyezetével is, érvényes válaszokat keresve

gyümölcstelennek tűnő élete romjain. Az-
után ismét áldott állapotba kerül, de már a
temetésre is készül, hiszen elkerülhetetlen-
nek tartja az elkövetkező sorscsapást. De
vajon ki lesz az új jövevény? A válasz szen-
tesíti az újjászülető hitet, Arany János sze-
mélyében.

Döbrentei Sarolta (1973) számos sikeres
nagyjáték- és tévéfilm forgatókönyvének el-
készítésében vett részt. Dramaturgként dol-
gozott többek között a Kincsem és a Liza, a
rókatündér című filmekben.

Szereplők: Söptei Andrea, Szarvas József
m.v., Berettyán Sándor m.v., Szász Anna,
Márton Emőke-Katinka, Tatai Sándor, Ru-
szuly Ervin, Varga József m.v. Prímás: Kiss
B. Ádám m.v., táncosok: Sosovicza Fanni,
Bodnár Dániel m.v. Díszlettervező: Székely
László. Dramaturg: Verebes Ernő. Jelmezter-
vező: Bianca Imelda Jeremias. Ügyelő: Len-
csés István. Súgó: Kabódi Szilvia.
Rendezőasszisztens: Herpai Rita. Rendező:
Vidnyánszky Attila. Bemutató:  március 23-
án, szombaton este 7 órakor. Soron követ-
kező előadások: március 23., szombat
délután 3 óra; április 24., szerda este 7 óra;
április 25., csütörtök este 7 óra; április 26.,
péntek este 7 óra.

A Spectrum Színházban sorra kerülő ven-
dégelőadások pedig a következők – március
19., kedd du. 6.30-tól: Kincses Elemér: Az
ugrás – Soproni Petőfi Színház. Március 19.,
kedd este 8 óra: Mindörökké Júlia. Rendező:
Pataki András – Soproni Petőfi Színház. Már-
cius 20., szerda délután 5 óra és este 7 óra: A
magány változatai – Soproni Petőfi Színház.
Március 26., kedd délután 2 óra: Hangszer-
mesék – Kásler Magdi és az Üver zenekar.
Március 30., szombat délután 6 óra: Egyedül
– Székely János 677 sora – Bálint Márta Kos-
suth-díjas színművésznő előadása. Az emlí-
tett produkciókra a későbbiekben
visszatérünk.

Egy halmozottan sérült gye-
rek gyakran csak sóvárogva
nézi, amint egészséges társai
önfeledten hintáznak, csúsz-
dáznak a játszótereken,
ugyanis az átlagos játszótéri
bútorzat nem alkalmas arra,
hogy ők is használják. Ezért –
hiánypótló kezdeményezés-
ként – magyar állami támoga-
tással a marosvásárhelyi
Ludodom Egyesület egy kü-
lönleges, integrált játszóteret
alakított ki, ahol a fogyaték-
kal élő gyerek együtt játszhat
az egészségessel. 

Az egyesület Forradalom utca
45. szám alatti székhelyén, a refor-
mátus egyház tulajdonában lévő
épületegyüttes belső udvarán kapott
helyet egyelőre két különleges ját-
szóeszköz, a kerekes székes kör-
forgó és a pillangóhinta, viszont
tervben van, hogy újabb elemekkel
bővítsék az integrált játszóteret, és
rendbe hoznák, barátságosabbá ten-
nék a környékét – tudtuk meg 
Rencsik Rékától, az egyesület elnö-
kétől. 
Az ötletadó: Viola

Amikor az előzményekről érdek-
lődöm, a gyógypedagógus elárulja,
van ennek a játszótérnek egy ötleta-
dója, akit úgy hívnak, hogy Viola.
Mint mondta, csecsemőkorától is-
meri a kislányt, akinek az évek
során számos diagnózist felállítot-
tak, az autizmustól kezdve a
Dandy-Walker-szindrómáig. Sajnos
kerekes székbe kényszerült, és a két
egészséges testvérével nem osztoz-
hat a közös hintázás örömében. 

– Ez szörnyű lehet egy gyerek-
nek, innen is jött az ötlet tavaly,
hogy pályázzunk egy olyan játszó-
tér létesítésére, amelyet a mozgás-
sérült gyerekek is használhatnak.
Tulajdonképpen erre óriási igény

van, mivel nem létezik ilyen Maros-
vásárhelyen. Másfél millió forintot
kaptunk erre, amiből két eszközt
tudtunk vásárolni, az egyik egy ke-
rekes székes körforgó, amire felhajt
a kerekes székes gyerek, kétoldalt
van két pad, ahová felülhet a szülő
vagy bárki, aki elkíséri, és együtt
forognak. A másik játszóeszköz, a
pillangóhinta nagyon érdekes, már
csak azért is, mert egy háromgyere-
kes anyuka találmánya, akinek
egyik gyereke mozgássérült. A pil-
langóhintán a gyerek feküdni, tér-
delni is tud, a pillangó szárnyaiban
lévő üregek pedig kapaszkodók,
ugyanakkor két egészséges gyerek
is felülhet melléje. Nagyon sok ma-
napság a hipotón gyerek, akinek
gyenge az izomzata, későn áll fel,
későn ül, nem kúszik, nem mászik,
a hinta pedig stimulálja az idegrend-
szer funkcióit, és emiatt nemcsak a
sérült, hanem a lassúbb, gyengébb
mozgású gyerekek számára is hasz-
nos – magyarázta Rencsik Réka. 

Valójában az integrált játszótér lé-
nyege az, hogy a sérült gyerekek
egészséges társaikkal együtt hasz-
nálhassák, és ezáltal is elő szeretnék
segíteni, hogy a többség nyisson a
fogyatékkal élők felé. A szakember
szerint erre óriási szükség lenne,
ugyanis a sérült gyereket nevelő
családok többnyire elszigetelődnek. 

Pedagógusként többször tapasz-
talta, hogy amikor elvitte a sérült
gyerekekből álló osztályát a játszó-
térre, az anyukák fogták a sajátjai-
kat, és elvonszolták onnan. Ezért az
integrált játszóteret mindenki szá-
mára nyitott, közösségi térként kép-
zelik el, ahová mind a sérült, mind
pedig az egészséges gyerekek elme-
hetnek játszani, a szülőknek pedig
lehetőségük adódik kimozdulni ott-
honról, elbeszélgetni, megismerni
egymás gondjait. 
A pöszétől a halmozottan sérültig

A Ludodom viszonylag „fiatal”
egyesület, az alapító tagok speciális

oktatásban dolgozó
szakemberek, vala-
mint többgyerekes
édesanyák, köztük
olyan is, akinek a
három gyereke közül
egyik halmozottan sé-
rült. A Forradalom utcai
székhelyen átlagban
mintegy 40 fejlesztésre
szoruló gyerekkel fog-
lalkozik a szakember-
csapat: gyógype-
dagógus, logopédus,
mozgásfejlesztő tera-
peuta és kinetoterape-
uta. Az egyszerű
beszédhibástól a hal-
mozottan sérült gye-
rekekig sokan
megfordulnak náluk. 

– 2015-ben jött
létre az egyesület.
Alapító tagokként
mindannyian több-

gyerekes anyukák vagyunk, szinte
mindenikünk gyerekei között akadt
legalább egy pösze, és elhatároztuk,
hogy összefogunk és megteremtjük
azt a helyet, ahol nemcsak a saját
gyerekeinknek a problémáját tudjuk
megoldani, hanem más gyerekeket
is tudunk fogadni, tudniillik a nap-
pali oktatásban nagy hiányosságok
vannak a fejlesztés terén. A minden-
napok tapasztalatában 500 gyerek
jut egy logopédusra, decemberig
éppen ha sikerül felmérni őket, és
ezek után mikor jut idő velük dol-
gozni, arra, hogy kijavítsák a fenn-
álló beszédhibákat? Ugyanakkor a
játszótéren és mindenütt találko-
zunk szülőkkel, akiknek a gyerekei
sajátos nevelési igényűek, viszont
az iskolákban nem tudnak fejlesztő
pedagógusokat biztosítani szá-
mukra, és a szülők nem tudják,
hová, kihez fordulhatnak. Ezért va-
lójában a hiány szülte az egyesüle-
tet, hiánypótlóként jöttünk létre –
hangsúlyozta a szakember. 

Mint mondta, nemcsak halmo-
zottan sérült, illetve olyan gyere-
kekkel foglalkoznak, akiket esetleg
már születés után fejlesztésre kül-
dött a neurológus, hanem olyanok-
kal is, akiknél esetleg az óvodában
viselkedészavart, figyelemzavart fe-
deznek fel. 

A figyelemzavaros gyerekekkel
nem tud mit kezdeni a rendszer,
kapnak egy címkét, és viszik ezt a
terhet tovább – tette hozzá a szak-
ember. 
Elengedhetetlen a szülő-pedagógus-
fejlesztő szakember közötti együtt-
működés

Az egyesület nemrég Mozgás-
kotta-képzést szervezett óvónőknek
és tanítónőknek. Ez egy magyaror-
szági kezdeményezés, egy olyan
testnevelő tanár dolgozta ki a mód-
szert, aki alapozó terapeutaként te-
vékenykedik. A képzés meghívottja
Magyar Gábor volt, aki egy külön-
leges, fejlesztő eszköztárat is létre-
hozott, ami az egyesületnél is
megtalálható. A környező óvodák-
ból, iskolákból mintegy húsz peda-
gógus vett részt a képzésen,
elsősorban olyanok, akiknek a
„gyerekeivel” már dolgoztak az
egyesület szakemberei. Rencsik
Réka szerint ezen a területen rend-
kívül fontos az együttműködés. 

– Úgy látom, a fejlesztő szakmá-
ban, a gyógypedagógia terén az
egyik legnagyobb hiányosság, hogy
nincs csapatmunka a pedagógus–
szülő–szakember között. A képzé-
sen a legnagyobb hangsúlyt a
mozgás, valamint a mozgásfejlesz-
tés jelentőségére helyeztük, arra,
hogy ennek milyen lehetőségei van-
nak az óvodai csoporton belül. Nem
szükséges különleges eszköztár, az
óvónők elég kreatívak ahhoz, hogy
megteremtsék ehhez a feltételeket –
mutatott rá az egyesület elnöke, aki
szerint manapság kiemelten fontos
a mozgásfejlesztés, mivel a tech-
nika annyira uralja a gyerekek sza-
badidejét, hogy a mozgás háttérbe
szorul. 
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Premierek és vendégjátékok
Tavaszi program a Spectrum Színháznál

Kaáli Nagy Botond

Integrált játszótér Marosvásárhelyen
Ahol a sérült gyerekek is megélhetik a közös játék örömét

Menyhárt Borbála

Rencsik Réka a pillangóhintával



Zwartebroek holland testvértelepülésről jött az
a holland beruházó, aki a tavaly Szászbonyha és
Gógán között 14 hektár területet vásárolt meg
az önkormányzattól. Az így befolyt összeget a
hivatal a közműfejlesztés önrészének a biztosí-
tására fordítja. A vállalkozó szabadtartású szár-
nyasokat tenyésztő farmot létesítene. 

Szándéka szerint mintegy 800.000 eurót ruházna be.
Ebből két csarnokot építene, illetve bekerítené a telket.
Mivel Hollandiában hasonló üzlettel foglalkozik, nem
kérdés az, hogy lenne-e piaca az itt tenyésztett szárnya-
soknak. Egyelőre azonban a befektető a prefektúra jóvá-
hagyására vár, ugyanis a főispáni hivatal kifogást emelt
az önkormányzat a területeladásával kapcsolatosan. Azt
állítják, hogy a kültelken nem szabad beruházni, ugyanis

a 10 hektár szántóföldet és a mintegy 4,5 hektár legelőt
„nem lehet kivenni a mezőgazdasági forgalomból”. Sza-
kács Béla polgármester szerint azzal, hogy ide szárnyas-
tenyésztő farmot létesítenek, nem változtatják meg a
terület rendeltetését, ugyanis továbbra is mezőgazdasági
tevékenységre használják majd. A vállalkozó mindössze
két csarnokot húzna fel, valamint egy irodaépületet, ame-
lyet mezőgazdasági célra használna. A szárnyasok pedig
tető alatt szabadon lennének („legelnének”), így nincs
jogi akadálya annak, hogy elkészüljön a farm. A polgár-
mester reméli, hogy tisztázzák a kérdést, és a prefektúra
is támogatni fogja majd környék egyik legnagyobb be-
ruházását. A holland vállalkozó szándéka szerint két
éven belül üzemképessé teszi az uniós követelmények-
nek megfelelően megépítendő farmot. 

Tavaly elkészült a Küküllőszép-
lak és Héderfája közötti ivóvízháló-
zati fővezeték, amelynek
munkálataira az országos vidékfej-
lesztési alap (PNDL) 2012–2018-as
pályázati kiírásán nyertek 1 millió
eurós támogatást. A község önrész-
ként el kellett készítse a hálózaton
levő víztartályokat, és biztosítania
kellett a szivattyúk működtetésére
az áramellátást. Eddig a két telepü-
lésről 530 család csatlakozhat a ve-
zetékre, a bekötési díj 150 lej
családonként. Eddig 280 házban
használják a vezetékes ivóvizet.
Egyelőre csak háztáji használatra
alkalmas a víz, ugyanis az analízi-
sekkel kiderítették, hogy magas a
nitráttartalma, így további tisztító-
berendezésre van szükség. A pol-
gármester szerint azok, akik
rácsatlakoztak a hálózatra, elége-
dettek a szolgáltatással, ugyanis
nyáron igen nagy a szárazság, és a
kutak el szoktak apadni. Vízhaszná-
lati díjként 4 lejt számolnak fel köb-
méterenként. 

A jó hír az, hogy március 18-án
köti meg a Szakács Béla polgár-
mester a kivitelezési szerződést
Küküllőszéplak csatorna-, illetve

Nagy- és Kisszentlászló ivóvíz- és
csatornahálózatának kiépítésére. A
tervezés és a kivitelezés összesen
3,5 millió euróba kerül. A közbe-
szerzési eljárás már lezajlott, a
szerződéskötést követően 60
napon belül kell az kivitelezőnek
elkészíteni a szükséges műszaki
terveket és beszereznie az engedé-
lyeket, így várhatóan még a 
nyáron hozzáláthatnak a munkála-
tokhoz. A kivitelezésre 17 hónapot

szabott meg a szerződés. Összesen
16-16 km ivóvíz- és csatornaháló-
zat lesz. Újabb 280 házhoz juthat
el az ivóvíz, és 580 családnak
biztosítják a lefolyórendszerhez
való hozzáférést. Az önrész
658.000 lej, ezzel olyan költsége-
ket fedeznek, amelyekre nem ad
lehetőséget a pályázat, mint pl. a
rendszer működtetéséhez, beüze-
meltetéséhez szükséges áramellá-
tás stb. 
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Az épülő héderfájai óvoda

Szerkesztette: Vajda György

A vidék legnagyobb befektetése lesz
Szárnyastenyésztő farm létesül 

Bővülő víz- és csatornahálózat

Nagy hangsúlyt fektet a Kü-
küllőszéplaki Polgármesteri
Hivatal és a helyi tanács a
községben levő oktatási in-
tézmények épületeinek felújí-
tására. 

Tavaly fejezték be a héderfájai
Bordi András Általános Iskola
külső és belső felújítását saját költ-
ségvetésből. A munkálatok mintegy
150.000 euróba kerültek. Nagyon
fontos volt a tetőzet cseréje, ugyan-
akkor kicserélték az épületgépészeti
berendezést és rendbe tették az osz-
tálytermeket, illemhelyeket. Az is-
kolában 120 gyerek tanul, az
óvodától nyolcadik osztályig. Kizá-
rólag magyar oktatási intézményről
van szó. Nemcsak a faluból, hanem
a környékbeli szórványtelepülések-
ről is ide hozzák a gyerekeket. Az
önkormányzat tulajdonában levő is-
kolabusz naponta összesen mintegy
120 km-t tesz meg azért, hogy ide
hozza és hazavigye a magyarul ta-
nuló gyerekeket. A többi iskola is
rendben van, illetve lesz. Kitűnő
körülményeket teremtettek a nagy-
szentlászlói iskolában, az épület tel-
jes felújítása mellett az udvart is
rendbe tették, és játszótéri bútorzat-
tal látták el. Az idén pedig a kükül-

lőszéplaki iskolában cserélik ki a
nyílászárókat és a tetőszerkezetet. 

Héderfáján az iskola szomszéd-
ságában a holland testvértelepülés
által vásárolt telken vidékfejlesztési
beruházási alapból (AFIR) egy új
óvodaépületet húznak fel. A beruhá-
zás 180.000 euró körül van, amelyet
– mint említettük – az Európai Unió
által rendelkezésükre bocsátott
pénzből fedeznek. Az épületben két
nagy terem, öltözők, mellékhelyisé-
gek, egy iroda kap majd helyet. A
hatalmas udvaron pedig játszótér
lesz, és a telek végébe egy kis gyü-
mölcsöst is telepítenének. Ottjár-
tunkkor a födémet tartó
betonkoszorú kiöntéséhez készítet-
ték a zsaluzást. A kivitelezővel kö-
tött szerződés szerint a
munkálatokat az idén júliusig át kell
adják, így valószínű, hogy szeptem-
bertől már az új épületbe fog járni
az a mintegy 25 óvodás, akikkel
most a szomszédos iskolában fog-
lalkoznak. A polgármester szerint
lassan újra benépesülnek az iskolák,
ha nem is látványosan ugyan, de
egyre több gyereket íratnak be az
óvodába, ami reménykeltő, és iga-
zolja, hogy nem hiábavaló az okta-
tási intézmények korszerűsítése. 

Korszerűsödő 
oktatási intézmények 

Simon Kálmán gondnok leg-
utóbbi látogatásunkkor elmondta,
hogy érdemes lenne egy fotókiállí-
tást összeállítani, amelyen végig
lehet követni a kastély felújításának
folyamatát. Az épületnek nem volt
tetőzete, ablaka, a gaz mindent be-
nőtt. Ma már egyes helyiségeket a
múltat idéző bútorokkal, tárgyak-
kal, festményekkel rendeztek be. A
tulajdonos becsületbeli kötelességé-
nek tartja megmenteni az örökséget.
Az orvos családnak Szabédon is van
egy kúriája, Borszék környékén er-
dőket kaptak vissza, az innen szár-
mazó jövedelmet áldozzák a kastély
felújítására. De nemcsak ezzel adóz-
nak a múltnak. Dr. Barabássy Sán-
dor 2012-ben alapos kutatás után
kiadott egy kötetet Egy reneszánsz
mecénás főúr a 15-16. századi Er-
délyben címmel, Barlabássy Lénárd
erdélyi alvajda, székely alispán kora
és tevékenysége a dokumentumok
tükrében alcímmel. A kevés pél-
dányszámban megjelent kötet is
méltó emléket állít a családnak,
amelynek eredete a 14. századig
nyúlik vissza, sőt a név etimológiája
szerint elődei a honfoglalás kori
nemzetségek egyikébe tartozhattak. 

Az erdélyi kastélyokat lajstro-
mozó kastélykoalíció adattára sze-

rint a héderfájai kúriát 1508-ban
építtette reneszánsz stílusban Barla-
bássy Lénárd erdélyi alvajda, a szé-
kelyek alispánja, aki méltóságát
1501-től 1525-ben bekövetkezett ha-
láláig töltötte be. Mátyás király ud-
varában nevelkedett, igazi művelt,
tudatos reneszánsz főúr volt. Az épü-
let örökségként, illetve családi hozo-
mányként az iktári Bethlenek
tulajdonába kerül, akik 1745-ben ba-
rokk stílusban kibővítik és felújítják,
majd 1803-ban korszerűsítik. Az ik-
tári Bethlenek emelték az udvarház
mögötti magaslaton, saját telkükön
a református templomot (1758-ban),
alatta családi temetkezési hellyel.
1832 óta a héderfájai kastélynak
nincs állandó főúri lakója. Az utolsó
iktári Bethlen 1866-ban utód nélkül
halt meg Bécsben. 1945 után állami
gazdaság működött a birtokon. Az
1990-es fordulat után igen romos ál-
lapotba került. 

A kastélyban családi borpincét
alakítottak ki, a család szőlőt tele-
pített, és a tervek között szerepel
vendégszoba, család- és falutörté-
neti múzeum kialakítása. Eddig si-
került a tetőzetet kicserélni,
megerősíteni és az egykori – rene-
szánsz stílusú – boltíveket helyreál-
lítani. Helyére került a feliratos, az
alapítás évszámát jelző latin nyelvű

szemöldökkő és sok más korabeli
építészeti elem, címerpajzs, ajtóosz-
lop. Mi több, az egyik falon egykori
freskómaradványra is bukkantak.
Simon Kálmán gondnok szerint az
épület annak köszönhette időtálló-
ságát, hogy forró mésszel habar-
csozták egybe a téglákat, és ez
tartóssá tette a falakat. A következő
időszak nagyberuházása a külső
helyreállítás lesz. Természetesen
idetartozik az udvar rendezése is.
Ahogy a belső berendezés „su-
gallja”, a renoválás igencsak jó
irányba halad, hiszen nemcsak a
község, hanem a megye egyik rep-
rezentatív épülete lesz az egykori
ősi székely-magyar család fészke. 

A gondnok elmondta, egyelőre
az épületet a család nem szándék-
szik turisztikai látványosságként is
„értékesíteni”, de a polgármesteri
hivatallal kötött egyezség alapján
fontosabb eseménykor közösségi
rendezvényekre használhatják.
Rendszerváltás utáni története min-
denképpen igazolja, hogy a törté-
nelmi vonatkozású műemlék
épületeket csakis az egykori tulaj-
donosok leszármazottai tudják kel-
lőképpen megmenteni és ápolni.
Ehhez kellene viszont olyan állami
segítség, ami nem a visszavételről
szól, hanem egyfajta erkölcsi jóvá-
tétel, amely akár anyagi támogatás-
ban is konkretizálódhat. Ha van erre
akarat és politikai szándék. 

Közös múltunk hagyatéka
(Folytatás az 1. oldalról)

Az országos telekkönyvezési
program keretében Küküllőszéplak
községben mintegy 4400 parcellát
kell felmérni. A polgármesteri hi-
vatal két topográfuscéggel között
szerződést, amelyek között fele-
fele arányban felosztották az el-
végzendő munkát, amelynek
értéke 163.000 lej. A programnak
megfelelően a költséget a megyei
kataszteri hivatal fedezi. Mindez
csak a község külterületére vonat-
kozik, amelynek a felmérését így
78%-ban lefedték. Egy része már
elkészült, és ennek a térképét ki is
függesztették a hivatalban (fotón).
Az egyik cég megígérte, hogy
2200 parcella teljes dokumentáci-
óját május végéig elkészíti, az
összes munkálattal novemberig

készülnek el. Mint ismeretes, az
unió által kötelezővé tett országos
program határidejét kétszer mó-
dosította a kormány. A nehézsé-
get a felaprózódott területek
okozták. Kérdésünkre a polgár-
mester azt is elmondta, hogy a
beltelkekre vonatkozó – Császár
Károly szenátor által kezdemé-
nyezett – 231/2018-as törvény
alapján 15 személy kérte az általa
használt épület és telek tulajdon-
jogát. Hat eset rendezése nem
tartozik a jogszabály hatásköre
alá, míg kilenc okiratcsomó elbí-
rálás alatt áll – mindahányan hi-
ányos dokumentációt állítottak
össze, emiatt felkérték az érintet-
teket, hogy egészítsék ki a dosz-
sziékat. 

Folyamatban a parcellázás 

Az egyik kút

Szakács Béla polgármester a kataszeri térkép előtt



Nem kezdett jól a Marosvásárhelyi
CSM férfi-kosárlabdacsapata a
Csíkszeredai VSKC elleni bajnoki
találkozón. A máramarossszigeti
vereséget követően, a Voluntari-ra
távozott Martinić nélkül és a valódi
tét hiányában ez aligha volt meg-
lepő.

Az első néhány percben még vezettek
a házigazdák, de egyre pontatlanabbá
váltak a dobások, védekezésben pedig
nem mozdultak ki többször egymás után
a távoli dobóra, így Simeunović és társai
megszórták triplákkal a marosvásárhe-
lyiek kosarát. Mindeközben a másik ol-
dalon 1/5 volt ebben a tekintetben a
mutató. Mindez pedig azt eredményezte,
hogy a vendégek átvet-
ték a vezetést, és kilenc-
pontos előnyre is szert
tettek.

Szünetig sikerült ezt
ledogozni és minimális
előnyre szert tenni, de
valójában a második fél-
időben változott meg a
marosvásárhelyi játéko-
sok hozzáállása. Min-
den bizonnyal olyan
csapatként, amely eddig
két kivétellel végigvert
mindenkit, szégyelltek
volna kikapni, hát gyö-
keresen megváltozott a
védekezésük. Simeuno-
vić most már nem dob-
hatott rá tiszta helyzet-

ből, a betörő vendégjátékosok pedig
gyakran fennakadtak a palánk alatti falon.

Támadásban nagy kedvvel játszott
Kalve, néhány látványos betöréssel, de
leginkább a gyors ellentámadások révén
kerekedtek felül a vendégeken. Aztán
meg Engi-Rosenfeld a legjobbkor dobott
még néhány triplát, bár ez a mutató sok-
kal szerényebb volt ezen a mérkőzésen,
mint amit a marosvásárhelyi csapattól
megszokhattunk.

Azt nem mondhatjuk, hogy a győze-
lemmel a csapat megerősítette a vezető
helyét a Kék csoportban, hisz az már egy
ideje betonbiztos, így erősebb már nem
lehet, noha még négy mérkőzés van hátra
az alapszakaszból. A következő mérkő-
zést Bukarestben, a Rapid otthonában
játsszák George Trif tanítványai.

Az olimpiai bajnok magyar férfiváltó va-
sárnap bronzérmet nyert a rövid pályás gyors-
korcsolyázók szófiai világbajnokságán. A Liu
Shaolin Sándor, Burján Csaba, Varnyú Alex,
Krueger Cole összeállítású négyes a dél-ko-
reai és kínai kvartett mögött lett harmadik, az
oroszokat megelőzve. A magyarok ezzel a
harmadik hellyel sorozatban az ötödik világ-
bajnokságról távoztak éremmel. A férfistaféta
ezt megelőzően kétszer állhatott dobogón:
2015-ben ezüst-, 2017-ben bronzérmes volt.

Az 5000 méteres döntő legelején a világku-
pagyőztes magyarok köröztek az első pozíci-
óban, de nem diktáltak nagy tempót, az iram
pedig akkor sem változott, amikor előbb a
kínai, majd a dél-koreai négyes állt az élre. A
lassúbb futam kedvezett az egyik legjobbját,

Liu Shaoangot sérülés miatt nélkülöző ma-
gyar stafétának, mert így nem szakadt le. A táv
felénél már az orosz négyes is az Európa-baj-
nok magyar kvartett elé került, de a harmadik
helyet egy jó váltásnál sikerült visszaszerezni.
Már csak a verseny egyharmada volt hátra,
amikor az oroszok ismét visszavették az
utolsó dobogós pozíciót, ekkor a két ázsiai
váltó ráadásul elszakadt a két európaitól, csak-
hogy utóbbiak két legjobbja, Szemjon Jeliszt-
ratov és Liu Shaolin ledolgozta a hátrányt.

A hajrára nem sok izgalom maradt, mivel
az oroszok egy rossz váltásnál nemhogy visz-
szacsúsztak a magyarok mögé, de még el is
estek, innentől pedig nem volt reális esélye
egyik csapatnak sem, hogy változtasson a ki-
alakult sorrenden: a dél-koreaiak biztosan
őrizték éllovas pozíciójukat, és a kínaiakat
ezüstjét sem fenyegette a ma-
gyar csapat.

„Ádó nélkül ebben ennyi
volt – mondta Burján, Liu
Shaoang kézközépcsonttöré-
sére utalva. – A taktikánk nem
volt szép, csak utaztunk, és
abban reménykedtünk, hogy
ha ott tudunk maradni, akkor
valahogy összejön az érem.
Ehhez kellett most az oroszok
esése is.”

A magyar váltó olimpiai és
Európa-bajnokként, valamint
világkupagyőztesként és vi-
lágcsúcstartóként indult a vb-
n, de az utolsó hiányzó címet
ezúttal nem sikerült begyűjte-

nie. Amint a 24 éves pécsi versenyző megje-
gyezte, erre ebben az összeállításban nem is
volt esélyük, ráadásul ebben a szezonban na-
gyon jól kezdtek, de az idény végére elfogyott
az erő, így jövőre azon kell dolgozniuk, hogy
ez inkább fordítva legyen.

„Pénteken nem voltam formában, de a váltó
miatt kifejezetten örülök, hogy a végén ment
jobban, mert egyéniben amúgy sem volt esé-
lyem érmet nyerni” – értékelt Varnyú. Az
amerikai születésű Krueger szintén azt
mondta, a vasárnapi fináléban jobban teljesí-
tett, mint a szombati elődöntőben, és ez öröm-
mel tölti el.

Liu Shaolin szerint kifejezetten nagy ered-
mény és a maximumot jelenti a magyar váltó
számára, hogy öccse nélkül harmadik tudott
lenni a világbajnokságon.

Rövid pályás gyorskorcsolya-vb: bronzérmes a magyar férfiváltó

Szégyelltek volna kikapni – 
hát nyertek

A kolozsvári presz-
tízs- és ökölcsata
után „könnyű” mér-
kőzés várt a Maros-
vásárhelyi CSM
vízilabdázóira. Már-
mint olyan szem-
pontból, hogy az
ezüstérmes Nagyvá-
radi CSM Digi ellen
borítékolható volt a
két vereség, csak az
a kérdés tevődött fel,
hogy mennyire sike-
rül felvenni a harcot
a sokkal képzettebb
és felkészültebb el-
lenféllel.

Ilyen tekintetben vegyes benyomás alakult ki,
a második meccs végén enyhén negatív képpel.
Két ellentétes lefolyású találkozó volt ugyanis.
Az első meccs első negyedében agresszíven
kezdtek a vendégek, a marosvásárhelyi csapat
képtelen volt felállni támadásban, a védelemben
pedig közel engedték az ellenfél lövőit, és ezt
ők ki is használták. A nagy előny birtokában ki-
csit lazítottak a folytatásban a váradiak, így si-
került kiegyensúlyozni a meccset, a tízgólos
vereség pedig tisztesnek tekinthető.

Egészen más lefolyása volt a második talál-
kozónak. Dochian kifogott néhány lövést, köz-
tük egy ötméterest is, a marosvásárhelyiek
ezúttal messziről átvették az ellenfél embereit,
támadásban pedig belőtték az első lehetősége-
ket, amivel meglepő, 3-1-es előnyre tettek szert.
Ezzel azonban csak megcibálták az alvó tigris
bajszát, amely a következő két negyedben teljes
erőbedobással pólózott. A marosvásárhelyi játé-
kosokból lassan kifogyott a szusz, a váradiak
rendszeresen megverték ellenfeleiket az egy az
egy elleni küzdelmekben, úszásban nem lehetett
felvenni velük a versenyt, a váradi passzok mil-
liméteres pontossággal érkeztek, míg a házigaz-
dákéi néha több méterrel „mellésikerültek”. A
marosvásárhelyi támadások rendszerint azzal

zárultak, hogy a labdát semleges sarokba dobták
az idő leteltével, mert kapura már nem sikerült.
Az utolsó negyedben fújták csak ki magukat egy
kicsit a vendégek, és így még egy szépítésre telt
az utolsó percben, ötméteresből.

Ha ezt az utolsó három negyedet tekintjük,
egészen világosan látszott, hogy miben van le-
maradva a marosvásárhelyi vízilabdacsapat a
bajnokság legjobbjaitól.

Ez volt a CSM utolsó hazai mérkőzése az idei
bajnokság alapszakaszában, és az egész bajnok-
ságban is, ha történetesen nem itt játsszák az al-
sóházi rájátszás egyik tornáját. A
férfivízilabda-Szuperliga két hét múlva, a 16.
forduló mérkőzéseivel folytatódik, ebben a
CSM szabadnapos. Aztán a két utolsó forduló-
ban idegenben szerepelnek a marosvásárhe-
lyiek. Előbb a Bukaresti Steaua, majd a Rapid
otthonába látogatnak.

Megcibálták az alvó tigris bajszát, 
nem jöttek ki jól belőle

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor
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Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, közép-
szakasz, Kék csoport, 6. forduló: Ma-
rosvásárhelyi CSM – Csíkszeredai
VSKC 84:64 (16-22, 26-17, 21-9, 21-
16)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok,
300 néző. Vezette: Vlad Sandu (Nagy-
szeben), Ştefan Atomulesei (Brassó),
Tiberiu Trif (Brassó). Ellenőr: Marius
Vlaicu (Zsilvásárhely).
Marosvásárhely: Kalve 33 pont, Engi-
Rosenfeld 20 (4), Sánta 13, Steff 9,
Şolopa 7, Borşa 2, Kilyén, Bölöni,
Şteţca, Szilveszter. 
Csíkszereda: Simeunović 23 (5), Pi-
erce 11 (1), Magušar 11 (1), Movile-
anu 10 (1), Olariu 9, Lokodi, László
A., László B., László T.

Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-Szuperliga, 15. forduló: 
Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi CSM
Digi 4-14 (0-5, 2-4, 0-1, 2-4) és 4-17 (3-1, 
0-7, 0-7, 1-2)
Marosvásárhely, víkendtelepi sátortetős
uszoda, 50 és 30 néző. Vezette: Manuel
Manea (Bukarest), Mihnea Alexandrescu
(Kolozsvár). 
Marosvásárhely: Dochian, Iacob – Dincă
(1/0), Bindea Raul (1/0), Filimon (0/0), Sto-
ian (0/0), Baciu (0/1), Itul (1/1), Cristian Ró-
bert (0/0), Alexandrescu (0/0), Iudean (0/0),
Chiriacov (0/0), Jiganea (1/2), Magyari Dávid
(0/0), Magyari Botond (0/0). 
Nagyvárad: Živojinović, Gavriş – Van-
csik(1/3), Dobre (1/0), Ilisie (2/4), Szabó
(3/2), Popoviciu (2/2), Kováts (0/0), Ger-
gelyfi (2/4), Georgescu (1/0), Guimaraes
(0/0), Remeş (2/0), Czenk (0/2).

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga közép-
szakaszának 6. fordulója:
* Piros csoport: Nagyszebeni CSU –
Temesvári SCM 97:71, Nagyváradi
CSM – SCM U Craiova 83:79.
* Sárga csoport: Medgyesi CSM –
CSO Voluntari 84:92, Bukaresti Di-
namo – Konstancai Athletic 85:73,
Bukaresti Steaua – Galaci Phoenix
94:64.
* Kék csoport: Máramarosszigeti
CSM – Bukaresti Rapid 77:67, Ma-
rosvásárhelyi CSM – Csíkszeredai
VSKC 84:64. 
* Zöld csoport, 5. forduló: Bukaresti
Agronomia – Bukaresti Aurel Vlaicu
Főgimnázium 79:56.

Eredményjelző
A férfivízilabda-Szuperliga 15. fordulójának
mérkőzései: Bukaresti Rapid – Nagyváradi
Crişul 12-7 és 14-10 (korábban játszották),
Aradi AMEFA – Bukaresti Dinamo 7-20, Bu-
karesti Steaua – Kolozsvári Poli 21-2, Maros-
vásárhelyi CSM – Nagyváradi CSM Digi
4-14 és 4-17. A Brassói Corona Sportul Stu-
denţesc állt.

Eredményjelző
* férfiváltó, világbajnok: Koreai Köztársa-
ság (Hvang Tae Hon, Li Dzsune Szeo, Lim
Hjo Dzsun, Park Dzsi Von) 7:04.292, 2.
Kína (Zsen Ce-vej, Vu Ta-csing, Hszü
Hung-cse, Jang Suaj) 7:04.651, 3. MA-
GYARORSZÁG (Burján Csaba, Krueger
Cole, Liu Shaolin Sándor, Varnyú Alex)
7:04.961
* női váltó, világbajnok: Koreai Köztársa-
ság (Csoj Min Dzsong, Kim Kon Hi, Kim
Dzsi Ju, Sim Szuk Hi) 4:13.904 perc, 2.
Oroszország (Jekatyerina Jefremenkova,
Jekatyerina Konsztantyinova, Jemina Ma-
lagics, Szofija Proszvirnova) 4:14.353, 3.
Kanada (Kim Boutin, Camille de Serres-
Rainville, Alyson Charles, Courtney Lee
Sarault) 4:14.984

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor

Disznajóiak sikere 
asztaliteniszben

Huszonnégy játékos nevezett be a Ma-
rosvécsen, a helyi művelődési házban a
polgármesteri hivatal által szervezett asz-
talitenisz-versenyre. Disznajóról, vala-
mint Holtmarosról is érkeztek játékosok
múlt vasárnap, tájékoztatta lapunkat a
helyszínről a sportrendezvények szerve-
zésében közreműködő Zsigmond András.
A jó hangulatú sporttalálkozó teljes disz-
najói sikert hozott, hiszen a döntőben két
falubeli, Nagy Mihály és Barabás Nor-
bert mérkőzhetett (előbbi nyert), és a csa-
patversenyben is ennek a településnek az
alakulata diadalmaskodott.

Bajnokok Ligája: 
A mai program

Két mérkőzéssel folytatódik ma a lab-
darúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjé-
nek visszavágós szakasza: a Juventus
kétgólos hátrányban fogadja az Atlético
Madridot, míg a Manchester City idegen-
beli győzelem után játszhat otthon a
Schalkéval. 

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visz-
szavágók (22.00 óra): Juventus (olasz) –
Atlético Madrid (spanyol) (TV: M4
Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, az
első mérkőzésen: 0-2), Manchester City
(angol) – Schalke 04 (német) 21.00 (Di-
giSport 2, Telekom Sport 2, 3-2).Fotó: MTI



A városgazda ezúttal egyenesen egy
egész újságoldalon dicsérte meg a fe-
lelős tanácsot a Rózsák tere alá egyik
grandiózus ötleteként kiagyalt föld
alatti parkoló megvalósíthatósági ta-
nulmányának elfogadásáért. Amint
már megszokhattuk, a tanács a fele-
lős, ha az ilyenszerű rémszüleménye-
ket jóváhagyja, ellenkező esetben
pedig kicsinyesen maradi és gáncsos-
kodó.

Természetesen, ezúttal a dicséret kijár az
eremdé(eszes?) tanácsosoknak is, akik a sok
maTÁTás, tékátézés és ügyvezetés után – a
frakcióvezető fogorvos úr szerint – „politikai
egyeztetések árán” döntöttek a támogatás
mellett. Egy dolog biztos: mint ahogy eddig
is történt, a titkos politikai egyezetetéseknek
mindig is mi ittuk meg az árát, az ilyenszerű
támogatásnak pedig a város egész lakossága.

De járjuk csak körül a város központi vé-
dett övezetét és a benne levő főtérrel kapcso-
latos eddigi fontosabb polgármesteri
kezdeményezéseket és a tanácsi hozzáállást.
Előbb viszont, a minél jobb megértés érdeké-
ben, hadd álljon itt egy kis bevezető.

Ez a városmag mindig is kiemelt védelmet
élvez(ett), amelyet a mindenkori urbaniszti-
kai törvény előírásai biztosítanak. Eszerint az
általános településrendezési tervnek (ÁTT,
közismerten Plan urbanistic general – PUG)
kötelezően tartalmaznia kell ennek a zónának
a lehatárolását (is), amelyre kötelező módon
ki kell dolgozni az úgynevezett védett épített
környezeti övezeti településrendezési tervet
(VÉKÖTT, közismerten Plan urbanistic zonal
pentru zone construite protejate – PUZCP) és
amelyben az arra előírt rendelkezéseket nem
lehet utólag más övezeti (zonális) település-
rendezési tervvel (ÖTT, közismerten Plan ur-
banistic zonal – PUZ) vagy részletes
településrendezési tervvel (RTT, közismerten
Plan urbanistic de detaliu – PUD) módosí-
tani, és amelyektől kivételesen sem lehet el-
térni. A VÉKÖTT tekintetében az
urbanisztikai törvény rendelkezéseit kiegé-
szítő miniszteri rendelet tételesen is ki-
mondja, hogy annak kidolgozási
kötelezettsége be kell legyen írva a HTSZ-be.
Ugyanis minden szintű településrendezési
tervhez szervesen hozzátartozik egy helyi te-
lepülésrendezési szabályzat (HTSZ, közis-
merten Regulament local de urbanism –
RLU) is. Továbbá minden olyan esetben,
amelyben az indítványozó vagy kérelmező
egy adott, bármilyen zónában az arra érvé-
nyes előírásoktól eltérő beruházást javasol,
kötelező a főépítész vagy fő településrende-
zési szakember által aláírt, az úgynevezett te-
rület- és településrendezési technikai testület
(TTTT, sokkal kevésbé közismerten Comisia
tehnică de amenajare a teritoriului şi urba-
nism –CTATU) által kidolgozott, technikai
véleményezésnek minősülő megalapozó ja-
vaslat. Az említett törvény szerint a TTTT
tagjai kizárólag a településrendezés, műépí-
tészet, műemlékvédelem, régészet, szocioló-
gia, közgazdaság, földrajz, építőmérnökség,
közműépítés és közlekedés terén szakosodott
és jogosított szakemberek lehetnek, valamint
hogy a megalapozó javaslat konzultatív jel-
legű, és nem képezi tanácsi véleményezés tár-
gyát. Még hozzátenném, hogy az említett
jogosítást (még a főépítész számára is) a tör-
vény szerint a jogi személyiségű független
közintézményi státusú Romániai Urbanisták
Jegyzéke (RUJ, hivatalosan Registrul Urba-
niştilor din România – RUR) adja meg, szak-
mai önéletrajz és vizsga alapján.

A város hivatalos honlapján viszont hiába
is keresnénk a TTTT-t, hát még a VÉKÖTT-
öt. Helyette (?) viszont a főépítész alárendelt-
ségébe tartozó két ügyosztályt találunk.
Egyikük neve „Serviciul Urbanism, Dezvol-
tare Durabilă, Informatizare”, amelynek ha-
tásköre a leírás szerint lefedi a TTTT
hatáskörét. Viszont a hivatal honlapján az
„avize CTATU” menüpont alatt egy, a hivatal
szervezeti felépítésében nem létező TTTT
által kibocsátott dokumentumok listáját talál-
juk, a hivatali félreértések elkerülése végett
fejléce szerint „ROMÂNIA – JUDEŢUL
MUREŞ – MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ –
ARHITECT ŞEF – SERVICIUL URBA-
NISM, DEZVOLTARE URBANĂ, INFOR-
MATIZARE – CENTRALIZATOR AVIZE –
COMISIA TEHNICĂ DE AMENAJAREA

TERITORIULUI ŞI URBANISM – 2018”. A
TTTT-ről hosszas kutatás után a tanács
76/2012-es, az ÁTT előzetes változatának az
elfogadásáról szóló határozatának mellékle-
tében akadhatunk rá. Ami feltűnő ebben a ha-
tározatban, az az, hogy – a szokással
ellentétben – itt szerencsére közlik az egyéb-
ként lespórolt mellékletet is. (Hamar jegyez-
zük is meg, hogy mint minden hivatalos
iratot, ezt is a város jegyzője láttamoz, a tör-
vényességet bizonyítandó.) A határozat sze-
rint a TTTT nyolc tagja közül hét műépítész,
feltehetőleg RUR-jogosítottak, ugyanis ez
innen nem derül ki, egyikük pedig tanácsos
(2012-ben). Róla nemcsak a végzettsége (tör-
ténetesen civil építőmérnök), hanem a jogo-
sítása sem derül ki. Tehát a TTTT-t illetően
kiötlött fércmunkát összecsapták az egyéb-
ként fontosságuk miatt két különálló határo-
zatot igénylő helyett. 

Ugyancsak az urbanisztikai törvény és
egyéb törvények szerint minden rangú terü-
let- és településrendezési tanulmány és terv
közérdekű információnak számít, és mint
ilyen, a hivatal(ok) honlapján naprakészen és
az átlagos felhasználók számára is könnyen
elérhető és letölthető formában ott kell(ene)
legyen. Mint ahogy mifelénk lenni szokott,
az ominózus alkalmazási normák vagy elfer-
dítik, kiforgatják, vagy egyszerűbb esetben,
mint az urbanisztikai tör-
vény kapcsán is, leszűkítik
a közzéteendő közérdekű
információk körét. De
még így is, előírja, hogy
közzé kell tenni a szabályozási rajzot, a
HTSZ-t, a közmeghallgatásokról készült je-
lentést és a főépítészi jelentést. A hivatal hon-
lapjáról nem derül ki, hogy mi is az aktuális
helyzet az ÁTT-vel. Ugyanis a fent említett ta-
nácsi határozatban emlegetett, a Proiect Kft.,
Proinvest Kft., Arhigraf Kft. konzorcium által
készített 267/2010-es számú ÁTT és HTSZ
sehol sem található a hivatal honlapján.

És még egy „bosszantó apróság”: a törvé-
nyes rendelkezések szerint bármilyen tervet,
köztük a minden rangú terület- és település-
rendezési tervet is, szigorúan a naprakész, a
kataszteri hivatal által láttamozott topográfiai
térkép alapján lehet csak kidolgozni. Namár-
most, ha elég figyelmesen nézzük át az ÁTT
időszerűsítési tervét, rögtön kiderül, hogy a
2010-es év szintjén legalább 40 éves régi-
ségű, vagyis igencsak elavult topográfiai
alaptérképen történik mindez. Egyéb „apró-
ságok”-tól eltekintve, például a blokknegye-
dekben helyenként nagy üres foltok
tátonganak, a Mureş Mall zónájában pedig az
aluljáró közbenső építési szakaszának ábrá-
zolását találjuk.

E bevezető végén még érdemes idézni a
honlap „PUG in vigoare” almenüpontjánál
található HTSZ központi, védett zónájára és
annak 100 méteres védőkörzetére érvényes
előírások kivonatát. Ezt a szabályzatot cím-
lapja szerint a bukaresti Arhitext Intelsoft Kft.
készítette 2010-ben a 13352/1998-as szerző-
dés alapján. A honlap alapján ez a jelenleg ér-
vényes HTSZ. Eszerint (nem hivatalos és
nem szükségszerűen szó szerinti, hanem el-
sősorban értelem szerinti fordításban):

● a megengedett használat terén:
– a zóna jellegének és az épületekben azok

védelmi státusával egyező megengedett ren-
deltetésszerű használatoknak megfelelő (ezek
tételesen is fel vannak sorolva) funkcionális
átalakítások, azzal a megkötéssel, hogy a
zóna egészében lakások a kifejtett épített
összfelület legkevesebb 30%-át tegyék ki;

– minden újabb beavatkozás csak egy 
VÉKÖTT alapján történhet;

● a feltételesen megengedett használat
terén: a létező, nem értékes épületek bővítése
vagy átépítése megengedett az új rendelteté-
sek alábbi két feltételnek való megfelelésé-
vel:

– a rendeltetés feleljen meg a központi
zóna jellegének és tekintélyének;

– a létező vagy a javasolt új rendeltetés ne
zavarja a szomszédságot, vagy ellenkező
esetben a tervnek bizonyítania kell bármilyen
lehetséges kényelmetlenséget okozó vagy
szennyezési forrás elhárítását biztosító meg-
oldások alkalmazását;

● tiltott használatok terén:
– minden, a védett övezet státusával ellen-

tétes rendeltetés;

– bármilyen egyéb, szennyezést, nehéz te-
herforgalmat vagy nagyszámú tömörülést
(100 személyt meghaladó) kiváltó tevékeny-
ség;

– járművek állomásozása és parkolása fel-
színi többemeletes parkolóépületekben;

– a közterületek berendezéseit és a szom-
szédos épületeket veszélyeztető földmunká-
latok;

● közlekedés és bejutás terén:
– kötelező a fogyatékkal bíró személyek

közterekre és középületekbe történő bejutá-
sának biztosítása;

– teherforgalom csak az áruellátás céljára
megengedett;

– egy lakóépületnek vagy csak a földszinti
részének más rendeltetést szolgáló átalakítása
esetén a közönség bejutása nem egy új ajtó-
nyíláson, vagyis az épület homlokzati archi-
tektúrájának megváltoztatása révén, hanem a
meglévő gangból (függőfolyosó, körfolyosó,
nyitott folyosó, tornác) nyitott ajtókon ke-
resztül és a meglévő jellegzetes kapu megtar-
tásával történhet; amennyiben az udvar nem
elérhető a közönség számára, a gang udvar
felőli részét egy, a belső udvarrra való bete-
kintést biztosító rácsozattal kell ellátni;

● a járművek állomásozása terén:
– tilos a járműveknek a műemlék épületek

vagy az annak javasolt épületek udvarán és
azok előtti parkolása;

– a járművek állomáso-
zása a nem műemlék épü-
leteknek csak az udvarán,
vagyis a közterületen kívül

megengedett;
– amennyiben nincs lehetőség a normatí-

vák szerinti elegendő parkolási hely biztosí-
tására, a törvényes előírások szerint
bizonyítani kell egy saját vagy együttműkö-
déssel kialakítandó megfelelő garázs létesí-
tését vagy annak megfelelő hely
koncesszionálását; ezek a parkolók legfeljebb
250 m távolságra lehetnek.

Most pedig vessük össze mindezen előírá-
sokat a városvezetési gyakorlattal. Könnyen
belátható, hogy a kettő között nemigen talá-
lunk közös nevezőt. A központi zónával kap-
csolatban példaként említhető a Kultúrpalota
mögé tervezett felszíni ötemeletes garázs, a
Ballada utca megnyitása az autós járműfor-
galom számára, a Ballada–Cuza Vodă utcák
sarkán épített négyemeletes épület, a Rózsák
tere 24. szám alatti szecessziós épület majd’
teljes lebontással történő átalakítása. De foly-
tathatnánk több főtéri épület homlokzatának
és tetőterének igencsak megkérdőjelezhető
átalakításával, amelyről elismert valódi szak-
ember többször közölt már újságcikket, vala-
mint a főtéri zsibvásárokkal és az éjszakákba
nyúló bömbölő koncertekkel.

Egy hagyomány- és törvénytisztelő, a kö-
zösségi elvárásokat valóban szívügyének te-
kintő városvezetésben fel sem merülnének az
ilyen és ehhez hasonló ötletek, nemhogy még
közpénzek rengetegét is pazarolják rájuk.
Sajnos akadnak tervezők is, akik – legalábbis
furcsa módon – segítik a hivatalt az ilyen el-
rugaszkodott ötletek erőltetésében. Példaként
idézhető a Ballada utcával kapcsolatban már
említett két eseten kívül egy harmadik, az
ÁTT időszerűsítéseként készült forgalom-
szervezési tanulmány. Ebben a bukaresti In-
certrans Rt. az egysávos, autós
járműforgalom számára tilos, egy nyakate-
kert utcakereszteződésbe (Horea–Iskola utca)
torkolló Ballada utcát nemcsak hogy az autós
járműforgalom számára nyitottnak, hanem
mint a főtér körüli járműforgalom elterelésé-
nek egyik legfontosabb megoldásaként tün-
tette fel, miközben például a négysávos
Arany János utca elkerülte figyelmét. A ta-
nács számára az sem volt probléma, hogy a
csendes, szűk belvárosi utcácska kétsávosítá-
sához és az utcakereszteződés kialakításához
rengeteg közérdekű kisajátításra, pénzre és
időre volna szükség, míg a négysávos Arany
János utca Cuza Vodă utcai kereszteződését
már csak egy előregyártott elemekből készült
saroképület lebontásával is átjárhatóbbá lehe-
tett volna tenni. A Ballada utca autós forga-
lom számára való megnyitásának indoklására
készült ÖTT közvitáján egyetlen tanácsos
sem volt jelen (ez egyébként nem kirívó eset,
sőt). Ezen szerencsére nem volt jelen az ÁTT
időszerűsítésének közvitáira „véletlenül” be-
csődült hőbörgő, az ellenző felszólalókat za-

vartalanul lehurrogó csőcselék, sem a polgár-
mesteri nyájasságtól elkábított egy, a magát
a legnagyobb blokknegyed nyugdíjasai kép-
viselőjeként felszólaló, személyesen a pol-
gármesterhez intézett dicshimnuszt szavaló
nagymama, a civil résztvevők pedig egyhan-
gúlag leszavazták a javaslatot. Az erről ké-
szült jegyzőkönyvet sem találni a hivatal
honlapján. 

A Kultúrpalota mögé tervezett ötemeletes
felszíni parkolóépület hasonló közfelháboro-
dást kiváltott tervezete kapcsán meginterjú-
volt egyik volt városi tanácsos nem
kevesebbet állít, mint (Transindex, 2014. ja-
nuár 22.): „A civileknek jogukban áll tiltako-
zásukat kifejezni, aláírásgyűjtést szervezni,
bejárni a törvényes utat, és közölni a vélemé-
nyüket a hivatalos szervekkel, akik ezt majd
vagy figyelembe veszik, vagy nem. Ha hol-
nap a kulturális minisztérium azt mondja,
hogy ezt meg lehet építeni, akkor a civilek,
amennyiben ezzel nem értenek egyet, nyu-
godtan megtámadhatják jogilag. Ennek ez az
útja.” Ez elvileg helyes, és törvényesnek is
az, ám a fentiek ismeretében akár cinikusnak
is tekinthetjük a kijelentést. Vagyis egy régi
közmondás szerint: a kutya(közönség) csak
ugasson, a hatóság úgyis azt csinál, amit
akar. Hogy mégse hangzódjon üres kijelen-
tésnek, hozzáteszem, hogy a Megyei Műem-
lékvédelmi Bizottság megadta az engedélyt.
És ekkor ismét megkérdezhetjük: milyen
szakemberek is vannak egy-egy ilyen intéz-
ménynél, mire is jó egy ilyen hivatal, és
mennyit ér ezeknél a törvényes előírások be-
tartása?

A Rózsák tere 24. szám alatti épület átépí-
tésével kapcsolatban készült interjúból sok
érdekes – pontosabban inkább furcsa – dolog
derül ki. Az egyik, hogy a hivatal szóvivője
szerint a bontási engedélyhez a Művelődési
Minisztérium megadta az engedélyt. A másik,
hogy az urbanisztikai szakbizottság elnöke
szerint minden rendben van, csak még az épí-
tési engedélyt kell megszereznie a beruházó-
nak, amelyhez (Népújság, 2019. február 8.)
„a műemlékvédelmi bizottság jóváhagyhatja
(?!) az építkezést”. Tehát már lebontottak egy
védett övezetben levő épületet, de az építési
engedély megszerzése még kérdéses, vagyis
bizonytalan, mint a kutya vacsorája. A meg-
hagyott homlokfal pedig áll még, amíg állni
képes. Hogy egyáltalán hogy lehet kiadni egy
bontási engedélyt – különösen a védett köz-
ponti zónában – törvényes és érvényes építési
engedély hiányában, csak találgathatjuk.

Visszakanyarodva a főtéri mélygarázs
ügyéhez, mint minden nagy horderejű dolog-
ban, ismét két dolgot lehet világosan tapasz-
talni: egyrészt a városvezetés rögeszmés,
megtévesztő és sunyi magatartását, másrészt
a jogosan felháborodott polgárok nagy több-
sége és közöttük szakmai érvek sokaságát fel-
hozó, valódi szakmai magatartást tanúsító,
igazi szakemberek érvelését. A hivatal és a
polgármesteri tanácsadó többnyire egész új-
ságoldalas – közpénzen fizetett (?) – öndi-
csérő ömlengései mellett kirívóan hatott az
egyetlen, szakmaiságából és a szakmából
csúfot nem űző tanácsosi érvelés a mélyga-
rázs tervének elvetése mellett. Mint utólag ki-
derült, nem eremdéeszes, így nem kellett
megvárnia a parttalan belső viták eredménye-
ként kirótt irányvonalat, azért tűnt fel az
egyértelmű és világos érvelése. Sajnos, egye-
lőre az ő hangja is elvesztődik a nagy taná-
csosi és mindenféle hozzáértő
szakbizottságok és engedélyező állami intéz-
mények közötti nagy egyetértés hangzavará-
ban. De mindezt túlszárnyalja a frakcióvezető
fogorvos úr újságírói kérdésre – miszerint az
ellenzők szerint a mélygarázs csak zsúfol-
tabbá tenné a főteret – adott válasza (Transin-
dex, 2019. február 12.): „ez csak egy pszichés
probléma egyeseknek a fejében”. Nyilván, a
frakcióvezető fogorvos úr szerepzavarban
van. Na meg a kellő hozzáértés hiányának za-
varában. Kies országunkban meggyökerezett
politikusi hitvallás szerint ő(k) az egyetemes
tudás kizárólagos birtokosa(i). Szakmai ta-
pasztalata és véleménye körülbelül a(z) „Egy
háromemeletes parkolóháznak nem lehet egy
csodálatos architektúrát adni” sommás kije-
lentésben csúcsosodik ki.

Kelemen Árpád
(Folytatás 

holnapi lapszámunkban)
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A múlt hét végén Maros me-
gyei önkéntes tűzoltó-pa-
rancsnokok és lehetséges
helyetteseik számára szerve-
zett képzést a Nyárádszeredai
Önkéntes Tűzoltóegyesület és
a Békés Megyei Tűzoltó Szö-
vetség.

A két szervezet közös gyakorlatai
már sorozattá kezdenek válni, ezút-
tal már a hatodik alkalommal szer-
veztek képzést, amelyre az
anyaországiak mindig szívesen fo-
gadják a meghívást. A mostani kép-
zést a lehetséges alparancsnokok
számára szervezték a tűzoltás veze-
tése témakörben. Erre azért van
szükség, mert vannak esetek, ami-
kor az egységparancsnok nincs
jelen, ilyenkor is valakinek át kell
venni a felelősségteljes feladatot. A
katasztrófaelhárításra és tűzoltásra
kivonulókat a tűzoltás vezetője irá-
nyítja, ezt a feladatot általában a pa-
rancsnok tölti be, sohasem önjelölt
lesz az oltásvezető vagy parancs-
nokjelölt, hanem azok a tapasztalt
személyek, akikben társaik megbíz-
nak és akit erre jelölnek, mert ilyen
helyzetekben nagyon fontos dönté-
seket kell meghozni, és a helytelen
döntés személyi sérülésekhez is ve-
zethet – vezetett be a részletekbe a
szervező Kacsó István házigazda
tűzoltóparancsnok.
A gyakorlat tesz mesterré

A képzésre a házigazdák mellett
Nyárádremete, Székelyhodos, Csík-
falva, Szováta, Erdőszentgyörgy

parancsnokai elhozták azokat a sze-
mélyeket, akikben van erre a fel-
adatra hajlam, ráérzés, pillanat alatt
fel tudják mérni a helyzet súlyossá-
gát, és dönteni tudnak. Az anyaor-
szági szakemberek helyzeteket
teremtettek, ezekre kellett a jelöl-
teknek választ adni, azaz a rendel-
kezésükre álló eszközökkel és
csapattal megoldani. Így fel tudták
mérni, hogy ki képes a feladat ellá-
tására.

Pénteken délután elméleti okta-
tásra került sor, szombaton gyakor-
latokra. Délelőtt minden jelölt
kapott egy-két feladatot, amelyet
meg kellett oldjon a rendelkezésére
álló ötfős rajjal, és el is kellett ma-
gyaráznia. Egyeseket lakástűznél,
másokat vegyi laboratóriumnál
vagy gázrobbanásnál „vetettek be”,
majd kiértékelték a tapasztaltakat.
Délután tarlóégetési gyakorlaton
vettek részt, oltási techikákat tanul-
tak éppen, amikor éles bevetésre ri-
asztották őket Jobbágyfalvára egy
meggyulladt nádashoz. Két bevetési
autó beleragadt a vizes talajba, így
igazán most vették hasznát a szere-
daiak terepjárójának, amely az esz-
közökkel és személyzettel a
helyszínre tudott érni, így fél óra
alatt ellentűzzel és szikraverőkkel
megoldották a problémát, miközben
a többiek a beragadt autók kimenté-
sén dolgoztak, ami ugyancsak hasz-
nos tapasztalat volt.

Kacsó István szerint a jelölteknél
még vannak hiányosságok, de az
építő jellegű kritikát meg kell szok-
niuk, abból tanulniuk kell. Igazi ta-

pasztalatot csak az éles bevetéseken
fognak szerezni (természetesen a
parancsnok jelenléte mellett), ami-
kor a felelősség igazi súlyát is érez-
hetik, és akkor derül majd ki, hogy
ki alkalmas erre a feladatra. A pa-
rancsnokhelyettesekre azért is szük-
ség van, mert nagyobb állomány
kivonulásakor ők rajparancsnoki
feladatot láthatnak el, így segítik a
parancsnok munkáját.

Az anyaországi felet képviselő
Csóka Károly szerint az ilyen ok-
tatások lényege az, hogy olyan biz-
tonságos munkavégzési
szemléletet vigyenek az itteni
rendszerbe, amellyel nem minden
tűzoltó rendelkezik. A fiúk lelke-
sek, megvan bennük a kellő oda-
adás, érdeklődés, hogy mire kell
odafigyelni a tűzeset felszámolásá-
nál, és jó volt látni azt is, hogy a
különböző települések tűzoltói ho-
gyan tudtak együttműködni a fel-
adat végrehajtása érdekében. „Úgy
látom, a résztvevők számára ered-
ményes és hasznos volt, remélem,
a fiúk is így érzik” – értékelte a
szakember.
Adományokkal jöttek

A magyarországi tűzoltók sosem
érkeznek üres kézzel a Nyárádmen-
tére, a szeredaiak már többször kap-
tak eszközöket, védőruházatot,
amiből más csapatoknak is juttat-
tak; tavaly két nagy értékű légzőké-
szülékkel gazdagodtak. Ezúttal 14
pár védőbakancsot hoztak a szere-
daiaknak, míg a helyi gyermekcsa-
pat számára 14 pár védőöltöztet,
amelyet bemutatókon, versenyeken

viselhetnek majd, és ami nem kis
anyagi ráfordítástól mentesítette a
szeredai egyesületet. Ígéret a jövőre
nézve is van, és ha megalakulna a
Maros megyei önkéntes tűzoltók
egyesülete, akkor már hatékonyab-

ban tudnának együttműködni a Kár-
pát-medencei önkéntes tűzoltók há-
lózatával, és könnyebben
hozzájuthatnának használható nyu-
gati eszközökhöz, felszerelésekhez
– tudtuk meg Kacsó Istvántól.

Ismét az anyaországiak tudását vették igénybe
Tűzoltóparancsnok-helyetteseket képeztek

A BBTE Biokatalízis és 
Biotranszformáció Kutató-
csoportjának munkatársai a
Scientific Reports hasábjain
számoltak be arról a kuta-
tásról, amelynek során bio-
technológiai úton, zöld
kémiai alapelvek tisztelet-
ben tartásával sikerült szti-
rolszármazékokat előállíta-
niuk.

A sztirol polimerizációjával ki-
nyert polisztirol felhasználása sok-
rétű, világítástechnikai elemek,
búrák, optikai lencsék, prizmák,
tükrök, fóliák, dobozok, üreges tes-
tek, flakonok, hordtáskák, ragasztó-
szalagok, illetve (habosított
formájában) hőszigetelő anyagok
gyártásában egyaránt használják.
Az alapanyagként használt sztirol

egy petrolkémiai termék, amit az
etilbenzol katalitikus dehidrogéne-
zésével a földön évi 27 millió tonna
mennyiségben állítanak elő.
Mindez nehézfémek jelenlétében,
energiaigényes eljárással, 500 0C-os
hőmérsékleten történik. 

2014-ben első alkalommal sike-
rült glükózból génmódosított, re-
kombináns Escherichia coli
baktériumok segítségével, biotech-
nológiai fermentáció révén sztirolt
létrehozni. A folyamat egyik 
kulcsenzime a ferulasav-dekarboxi-
láz (FDC1), amely a fermentáció
során keletkező fahéjsavat sztirollá
alakítja. 

A tanulmányt jegyző BBTE-s
vegyész kutatócsapatnak sikerült
kiterjesztenie az FDC1 enzim al-
kalmazhatóságát egyéb, ipari ér-

dekeltségű sztirolszármazékok 
környezetkímélő, zöld kémiai elő-
állítására. Rekombináns géntech-
nológia segítségével mind a natív,
mind az általuk előállított mutáns
géneket egy fehérjetermelő bakte-
riális gazdasejtbe helyezték. Az így
nyert, FDC1 enzimeket termelő
sejtek számos nem természetes
sztirolszármazék biotechnológiai
előállítására nyújtottak lehetősé-
get. Ezeknek a származékoknak a
jövőbeni ipari alkalmazása hozzá-
járulhat a fenntartható és zöld ve-
gyipari fejlődéshez. A reakciók
enyhe körülmények között, vizes
közegben, alacsony, 30-370C-os
hőmérsékleten, légköri nyomás
alatt, nem patogén biokatalizátorok
jelenlétében játszódnak le. A kata-
lizátorokat fermentáció útján,

olcsó módszerekkel
nyerik ki. Ezen kri-
tériumok alapján a
folyamat megfelel a
modern zöld kémia
összes követelmé-
nyének.

[*] Nagy Emma
Zsófia Aletta, Nagy
Csaba Levente,
Alina Filip, Nagy
Katalin, Gál Emese,
Tőtős Róbert, Poppe
László, Paizs Csaba,
Bencze László Csaba
(2019): Exploring
the substrate scope
of ferulic acid decar-
boxylase (FDC1)
from Saccharomyces
cerevisiae. Scientific
Reports, (2019)
9:647.

BBTE-s magyar vegyészcsapatnak sikerült
zöld kémiai eljárásokkal sztirolszármazékokat

előállítania*

Gligor Róbert László

Különböző tűzoltási helyzeteket kellett megoldaniuk a jelölteknek   Fotó: www.facebook.com

(A kép illusztráció. Forrás: https://www.um.edu.mt/think/green-chemistry-for-the-environment/)

Magyar történelmi csaták
– Korunk, 2019. március

A magyar történelem – akárcsak
a legtöbb európai nép és állam tör-
ténete – győztes és vesztett csaták
és háborúk sorozatából áll. A
„probléma” az események időbeli
megoszlásával van. A 15. század
végéig az ország több győztes, mint
vesztes háborút vívott, hol az állam
területének védelmében, hol di-
nasztikus célokért, új területek
meghódításáért. A 16. század elején
azonban megfordult ez a helyzet. A
magyar állam a korszak legna-
gyobb katonai hatalmával, az Osz-
mán Birodalommal került szembe,
s az egyenlőtlen küzdelemben ve-
reséget szenvedett, elveszítette füg-
getlenségét, hogy – az
1848-1849-es „közjátékot” leszá-
mítva – csak az I. világháborúban
elszenvedett vereséget követően,
mintegy „büntetésként” kapja azt
vissza.

A magyar történelem ezeregy-
száz éve a kiemelkedő katonai tel-
jesítmények története is. A háború
nem csupán egy ország vagy egy
hadsereg teljesítménye, hanem
egyéneké is. Olyan egyéneké, akik
számára ez a helyzet teszi lehetővé,
hogy a bennük rejlő képességeket
megmutassák. E szám szerzői arra
vállalkoztak, hogy a háborúk lénye-
gét mintegy sűrítve tartalmazó csa-
ták elbeszélésén keresztül mutassák
be a magyar történelem legjelentő-
sebb fegyveres konfliktusait a hon-
foglalástól a II. világháborúig. A
válogatás természetesen önkényes,
mint ahogy minden ilyen jellegű
válogatás az. Miután a magyar köz-
vélemény jelentős része máig haj-
lamos 1100 éves kudarc-
történetként felfogni a magyar tör-
ténelmet, igyekeztünk többnyire
olyan összecsapásokat kiválogatni,

amelyek a magyar hadi krónika si-
keres fejezetei közé tartoznak.

A mohácsi csatát utólag nem tud-
juk megnyerni, de nem kell Mohács
szemüvegén át látnunk a magyar
történelem egészét. A 20. század
politikai és katonai kudarcsorozata
nem ok arra, hogy az egész magyar
történelmet politikai és katonai ka-
tasztrófák sorozatának lássuk. Re-
méljük, hogy e tanulmányok is
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ez a
rossz beidegződés némileg megvál-
tozzon. Az optimistább múltszem-
lélet nem a múlt meghamisítását
jelenti, de hozzásegíthet ahhoz,
hogy a jelen viszonyai között is
jobban érezzük magunkat. Mert
tény ugyan, hogy az elmúlt 1100
évben több nagy birodalom is fe-
nyegette ennek az államnak a létét,
s e küzdelmekben nem mindig vol-
tunk sikeresek; de hol vannak ma
már azok a birodalmak?



ADÁSVÉTEL

ELADÓ olcsón 1 ha terület Jedden
(Livezeni). Tel. 0765-192-707. (3/1659-I)

SÜRGŐSEN elajándékoznék egy
kanapét, nagyon jó állapotban van.
Tel. 0742-691-855. (11/1667-I)

MINDENFÉLE

OLCSÓ NYARALÁST kínálunk
Hajdúszoboszlón házias ízekkel,
félpanziós ellátással. 3 éjszaka 250 lej, 7
éjszaka 450 lej. Tel. 00-36-52-271-848,
00-36-30-055-7227. Szabó Antalné,
Hajdúszoboszló, Damjanich utca 100.
szám. (4/1642)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/636-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciá-
val. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(21031)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20923)

NAGY HÁRSFA kivágására szak-
embert, -csapatot keresek. Tel.
0265/226-781, 0748-206-370.
(10/1648-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-
tást, csatornakészítést, csatornajaví-
tást, kéményjavítást, hőszigetelést,
festést, manzárdkészítést. Tel. 0759-
467-356. (4/1660-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21056)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (16/1673)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (4/1578-I)

IDŐSGONDOZÁST vállalok állandó
jelleggel Marosvásárhelyen. Tel.
0748-033-239. (2/1697-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, csatorna-
takarítást, festést és bádogosmun-
kát. Tel. 0743-799-833. (11/1707-I)

MEGEMLÉKEZÉS

A halállal a létnek nem szakad
vége. 
Emlékezünk rád, s velünk ma-
radsz örökre.”
Szomorú szívvel gondolunk már-
cius 12-én a drága jó feleségre,
édesanyára, nagymamára,
anyósra, ADORJÁNI MÁRTÁRA
szül. Berzenczei halálának 10.
évfordulóján. Örök emlékét őrzi
férje, fia, lánya, menye és uno-
kája. (5/1608-I)

Kit őriz a szívünk, nem hal meg
soha,
Kit lelkünkben érzünk, nem hagy
el soha.
Nem múlik el nap most sem nél-
küled,
szívünkben ott van a te helyed.
Fájó szívvel emlékezünk március
12-én a nyárádszeredai id.
SZEREDAI FERENCRE halálának
20. évfordulóján. Bánatos fele-
sége, két fia, két menye, három
unokája. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (14/1652)

Az évek múlnak, de akit szere-
tünk, arra könnyes szemmel em-
lékezünk. Lelked már messze jár,
de a mi szívünk még mindig fáj.
Az élet kegyetlen és mostoha,
szeretni megtanít, de feledni
soha.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk id. MARTON MIHÁLY
(született Nyárádgálfalván) ma-
rosvásárhelyi lakosra, aki már-
cius 12-én öt éve itthagyott
minket örökre. Emlékét őrzi fele-
sége, gyermekei és unokája. Em-
léke szívünkben él. (9/1704)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk március 12-én a ma-
rosvásárhelyi születésű id. JOÓ
ZOLTÁN székelykáli lakosra, a
Mopan volt dolgozójára, halálá-
nak első évfordulóján. Áldott,
szép emlékét megőrizzük egy
életen át. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A gyászoló
család. (10/1705-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia EMTE Maros-
vásárhelyi Karának munka-
közössége őszinte részvétét
fejezi ki és együttérez Szaló
Réka oktatóval ÉDESANYJA
elvesztése miatt érzett
fájdalmában. A Sapientia EMTE
munkaközössége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
RÁKÓCZI (SUBA) ERZSÉBET
elhunyta miatt. Nyugodjon
békében! Egykori gegesi
osztálytársai és kortársai.
(5/1700)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

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. 
Még van hat hely.

Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)

GYÜMÖLCSFATERMESZTŐ elad: gyümölcsfa-, rózsa-, málna-,
ribizli-, szőlő-, egres-, orgonatöveket, díszcserjéket, tujákat,
krizantémot Marosszentgyörgyön (a Gemini mellett), Koronkán, a
Koronka Panzió mellett, Maroskeresztúron, a kijáratnál, jobb
oldalon. Ár: 6-13 lej között. Tel. 0741-763-416. (-I)

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan
kiegészített 2015. évi 207-es  törvény 250. cikkelyének 1. bekezdése értelmében
2019. március 27-én 11 órakor a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály
székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám – nyilvános árverésen
értékesítenek  egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező ingó és  ingatlan
javakat:
1. LASCU RADU LUCIAN, Marosvásárhely, Jeddi út 12/B szám, 2. ajtó,
adószám: 1840427260062, tartozásának összege: 114.063 lej. A kikiáltási árak
50%-kal csökkentek.
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50053, kikiáltási ár 54.000 lej. Az ár nem tartalmazza  a héát. 
– 5300  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50465, kikiáltási ár 25.757 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 2900  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50037, kikiáltási ár 10.845 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 11.600  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50036, kikiáltási ár 47.448 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
– 7000  négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma
50102, kikiáltási ár 30.954 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
2. LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6., adószám 4869848,
a végrehajtási dosszié száma 161, tartozásának összege 9.390 lej:
– kereskedelmi helyiség – bár és nyári kert – terület nélkül, Marosludason, a
Maros utca 6. szám alatt, telekkönyvszám 51463, Marosludas, kataszterszám
C2, helyrajzi szám 117/1/2, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve) 39.767 lej. Az ár
nem tartalmazza a héát. 
3. ROMTRANS ROMULUS KFT., Marosludas, Mioriţei u. 18A, adószám:
19075870, a végrehajtási dosszié száma 658,  a 38.378 lej adósság behajtása
végett az alábbi javakat adják el:
– Scania 124L 420 nyergesvontató, 2003-as gyártású, fehér, rendszáma MS-02-
AFR, 987.085 km-ben, hibás (nincs kapcsolószekrény, hiányzik a kardántengely),
kikiáltási ár 11.800 lej. Az ár nem tartalmazza a héát. 
4. NIMAS MIHAI, Mezőceked, Uries 36A, Maros megye,  tartozásának összege:
66.043 lej.
– 1995-ös gyártású, fekete Opel Frontera személygépkocsi, rendszáma  MS-65-
DNA, 261.000 km-ben, nem működőképes, kikiáltási ár 1.801 lej  (50%-kal
csökkentve). Az ár nem tartalmazza a héát. 
5. ORMENIŞAN MARIUS IULIU, Marosludas, Fő út 36D, adószám: 28060053, a
15.327 lejes adósság behajtása végett eladásra kerül:
– 1997-es benzines, 1598 köbcentis Opel Astra Caravan személygépkocsi,
rendszáma MS-09-DJT, működőképes állapotban, kikiáltási ár 1.950 lej (50%-kal
csökkentve). Az ár nem tartalmazza a héát. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az árverés előtt
mutassák be a következő iratokat: 
– vásárlási ajánlat 
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a részvételi garancia
a kikiáltási ár 10%-a, és a Ludasi Kincstárban nyitott
RO54TREZ4805067XXX002360 számlára kell befizetni; címzett a Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal. Készpénzzel hétfőtől csütörtökig 8.30–15, pénteken 8.30–
11 óra között lehet a részvételi díjat befizetni. 
–  az ajánlattevõt képviselõ személy meghatalmazása
–  román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolata
–  külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása 
–  román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél  másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő nem az adós cég
közvetítője.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra,
hogy értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy nappal a licit időpontja előtt. 
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a
közzétételtől vagy a tudomásulvételtől számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-
es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján. 
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a
Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a 0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413-
224-es telefonszámon. 

Daniela Pop osztályvezető

Korszerű megvilágítás 
a marosvásárhelyi gyalogátjáróknál

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal munkáscso-
portjai nemrég intézkedtek annak érdekében, hogy korszerűsítsék
a gyalogátjárók megvilágítását a megyeszékhely főútvonalain.
Ugyanakkor, szintén a főútvonalak mentén, valamint a Győzelem
téren kicserélték a meglevő világítótesteket (amelyek nagy nyo-
mású nátrium fényforrással rendelkeznek) LED típusúakra. A
gyalogátkelőhelyek megvilágításának munkálatai folyamatban
vannak.

Nem utolsósorban a múlt hét folyamán intézkedtek a LED-es
kiegészítő megvilágítás érdekében, a Dózsa György út következő
gyalogátjáróinál:

– a volt kémiai líceumnál; 
– a Metrónál – a bal oldalon, a jobb oldalon pedig föld alatti ve-

zetékkel táplált új oszlopot szerelnek fel;
– a Gyulafehérvári utcával való kereszteződésnél;
– a Béga utcával való kereszteződésnél;
– a Prodcomplexnél;
– a Vajdahunyad utcával való kereszteződésnél; 
– a Nagydisznód utcával való kereszteződésnél;
– a Record parknál;
– a SRI-nél – föld alatti vezetékkel táplált új oszloppal;
– az OMV-nél – (ideiglenesen) nem megfelelő megvilágítás ese-

tén föld alatti vezetékkel táplált új oszlopot szerelnek fel.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának 

bel- és külkapcsolati osztálya



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 (ko-
porsó, 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 csí-
pőpanaszok); 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)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk önkiszolgáló ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel.
0722-404-679. (21054-I)
CUKRÁSZATHOZ ÉRTŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (7/1591-I)
A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT al-
kalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villany-
szerelők. Vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat a Dózsa György
utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. To-
vábbi információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63394-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21061)
A TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, SEGÉDMUNKÁST és KARBANTARTÓT. Tel.
0744-644-026. (21061)
A NAGYERNYEI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET értesíti tagjait, hogy 2019. április 28-án 10 órától
tartja rendes évi és rendkívüli közgyűlését a székhelyén. A napirend a székhelyen van kifüggesztve. Abban
az esetben, ha a gyűlések nem lesznek határozatképesek, összehívják  a következő napra, ugyanarra a
helyre, ugyanabban az órában. (21064) 
MŰEMLÉKEK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres. B kategoriás jo-
gosítvány előnyt jelent. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-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.)
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Áthelyezik 
a konténereket 

a Belvedere negyedben
A marosvásárhelyi Belvedere lakónegyedben a Maros-

vásárhelyi Polgármesteri Hivatallal együttműködő válla-
lat ebben az időszakban áthelyezi a föld alatti
szeméttárolókat. „A Belvedere lakónegyedbeli lakosok ké-
résére néhány napja hozzáláttunk a föld alatti szeméttá-
rolók áthelyezéséhez. Az intézkedésre azért került sor,
mert szükségessé vált a háztartási szemét megfelelő táro-
lását elősegítő új hozzáférési lehetőségek kialakítása” –
fogalmazott Claudiu Maior, dr. Dorin Florea polgármes-
ter tanácsadója.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának 
bel- és külkapcsolati osztálya

Tavasszal
új szintetikus pályák és 

felújított gyalogátjáró-jelzések
Marosvásárhely megyei jogú város hamarosan két új szintetikus

borítású sportpályával gazdagodik a Sziget utcában. „Újabb szin-
tetikus sportpályákat létesítünk, hogy bővítsük azoknak a helyszí-
neknek a számát, ahol focizni lehet Marosvásárhelyen. A
sporttermek felújítása és korszerűsítése mellett a sportkedvelők-
nek hamarosan új, modern, legmagasabb színvonalú helyszínt kí-
nálunk. Nem utolsósorban elkezdtük a gyalogátjárók újrafestését
a Dózsa György úton, amelyek felújítva nagyobb láthatóságot biz-
tosítanak a gépkocsivezetőknek, és időben figyelmeztetik őket a
gyalogátjárókra vonatkozó törvények figyelmen kívül hagyásakor
felmerülő veszélyekre” – mondta Claudiu Maior, a polgármester
tanácsadója.

A bel- és külkapcsolati osztály

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Hamarosan megnyitják 
a Somostetőt! 

Felújítás kezdődött a marosvásárhelyi játszótereknél! Az első,
amelynél intenzíven dolgoznak a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal munkáscsoportjai, a környék egyik legnagyobb játszó-
tere. A Somostető kikerült a megőrzési állapotból, újrafestették
és megjavították az elemeket. Kicserélik a gumiszőnyeget, a já-
tékeszközöket pedig, ahol szükséges, rendbe teszik. Amint befe-
jezik a javításokat, a parkot azonnal átadják használatba.

A javítási és karbantartási munkálatok Marosvásárhely összes
játszóterén folytatódnak. 

A bel- és külkapcsolati osztály

A Marosvásárhelyi Idősotthon (Maros megye)
versenyvizsgát szervez a következő szerződéses 

állások elfoglalására, meghatározatlan időre:
ÁPOLÓ – egy állás (M)

Követelmények: 
– középfokú végzettség,  ápolói képzettség (engedélyezett tanfolyam)
– legalább háromévi szolgálati idő

TAKARÍTÓ – egy állás (G)
– általános iskolai végzettség
– legkevesebb egyévi szolgálati idő

SZAKÁCS (szakképzett munkás) – egy állás (M/P)
– középfokú/szakiskolai végzettség, szakképzés
–  legkevesebb egyévi szakmai gyakorlat

A versenyvizsgára az idősotthon Marosvásárhely, Zsidó Vértanúk utca 29–31. szám alatti épületében
kerül sor: április 2-án  10 órakor az írásbeli vizsgára, majd április 8-án 10 órakor az interjúra.

A beiratkozási iratcsomót az idősotthon székhelyén lehet benyújtani március 26-án 10 óráig. A rész-
vételi feltételek, a szükséges iratok listája és a könyvészet az idősotthon székhelyén  és a 
www.tirgumures.ro honlapon tanulmányozható. 

Bővebb felvilágosítás a 0365/404-480-as telefonszámon (107-es mellék), 
8–14 óra között, és a helyszínen.
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A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatala 

szerdán este rendkívüli előadást
szervezett a nemzetközi nőnap alkalmából

Szerdán, március 6-án
18 órától Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala
rendkívüli előadást szer-
vezett a nemzetközi nőnap
alkalmából. „Köszönöm a
hölgyeknek, hogy ma este
megtiszteltek jelenlétük-
kel. Mindez újabb bizo-
nyítéka annak, hogy
Marosvásárhely a harmó-
nia és a jó együttélés otthona. A híres Boney M – Experience
együttes tagjai teljes mértékben bizonyították nagyszerű előadó-
művészetüket a Sportcsarnokban részt vevő több ezer néző, vala-
mint a Facebook számos felhasználója előtt. Folytatjuk a sikeres
rendezvények sorozatát, hogy a marosvásárhelyiek – románok és
magyarok egyaránt – tudatában legyenek annak, hogy Marosvá-
sárhely Polgármesteri Hivatala a jövőben is mellettük áll, magas
művészi színvonalú előadásokat kínálva” – mondta a polgármes-
ter tanácsadója, Claudiu Maior. Érdemes megemlíteni, hogy a
Boney M – Experience zenekar tagjai köszönetet mondtak a pol-
gármesteri hivatalnak, és saját bevallásuk szerint, nagyon tetszett
nekik a város. A rendezvényen fellépett még Alex Pintecan,
Genţiana és Jakab Csaba. 

A bel- és külkapcsolati osztály 
– Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal


