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Kultúra, kikapcsolódásként

Múzeumok Éjszakája 2019

Csaba királyfi
ünnepe

Hetedik alkalommal az elmúlt hét
végén rendezték meg Nyárádszeredában Csaba királyfi ünnepét, és ezúttal,
úgy tűnt, megszűntek az erdélyi magyar pártok közötti nézetkülönbségek.

____________4.
Informatikából
rekordot döntöttek

Hét tantárgyból mérték össze tudásukat Erdély 28 magyar és magyar tagozattal működő középiskoláinak
diákjai május 10–11-én a Bolyai
Farkas multidiszciplináris tantárgyversenyen, amelynek az idén is a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum volt a színhelye.

Az elmúlt évtizedek során számos, kimondottan hasznos és a kultúra, illetve
a közjó szempontjából is értékes és fontos kezdeményezés honosodott meg
szűkebb világunkban is. Ezek egyike a
Múzeumok Éjszakája címet viselő rendezvénysorozat, amely francia példa
alapján terjedt el a múlt század végén,
és több esztendeje immár Marosvásárhelyen is megszervezésre kerül.

Kaáli Nagy Botond

Az eltelt időszak alatt háromnapossá bővült
rendezvénysorozat – nemzetközi tradíció szerint
– a múzeumlátogatást igyekszik minél népszerűbb, trendibb foglalatossággá tenni, ennek érdekében pedig éjjeli nyitvatartással, kulturális
eseményekkel, nívós programpontokkal, számos kiegészítő rendezvénnyel várja az érdeklődőket. Akikből ez évben sem volt hiány, a
többnapos kínálatra több ezer látogató volt kíváncsi.
A 2019-es eseménysorozat főszervezője ezúttal is a Maros Megyei Múzeum és a hozzá tartozó társintézmények voltak, de a programba
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partnerekként ez évben is sokan bekapcsolódtak, teljes kulturális élménycsomagot kínálva
ezáltal kicsiknek és nagyoknak. A május 17-én,
pénteken kezdődő és vasárnap véget érő kulturális hétvégének idén sem csak Marosvásárhely
adott otthont, a programba tevékenyen bekapcsolódott a mikházi régészeti park és az ott felállított Time Box nevű, az ókori római limes
helyi szakaszát bemutató pavilon is.
Ami a vásárhelyi eseményeket illeti, nagy érdeklődés övezte a múzeumjárás összes stációját.
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________5.
Aszfaltúton szőlőhegyre, mezőre

A Kis-Küküllő menti községben mindenekelőtt azt a nem kevesebb mint
1.737.331 eurót, azaz 7.991.724 lejt
emelnénk ki, amely 18 kilométer aszfaltburkolatot eredményezett Szőkefalva, Küküllőpócsfalva és
Vámosgálfalva legeldugottabb zsákutcáiban.

____________6.

Finisben

A héten kezdődnek az európai parlamenti választások, csütörtöktől
vasárnapig szavaznak a tagországok. Hollandiában és Nagy-Britanniában már csütörtökön urnákhoz várják a választókat. Pénteken
szintén két országban lesz szavazás: Csehországban és Írországban.
Csehországban kétnapos szavazást tartanak, pénteken és szombaton. Ugyancsak szombaton voksol Lettország, Málta és Szlovákia. A
legtöbb uniós országban vasárnap szavaznak: Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában, Cipruson, Dániában, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Görögországban, Horvátországban,
Lengyelországban, Litvániában, Luxemburgban, Magyarországon,
Németországban, Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svédországban, Szlovéniában és természetesen Romániában.
Lassan a végéhez érkezik a kampány. Ezért is érdekes még egyszer
megnézni, mivel foglalkoznak a választáson részt vevő alakulatok. A
válasz egyszerű és tömör: a kampány utolsó napjaiban is egymás lejáratásával külön-külön, és szinte egy hangra és ritmusra az RMDSZ
és a magyarok pocskondiázásával. A hisztérikus nacionalista kórus
hangadója még mindig a közismert volt televíziós műsorvezető, jelenleg a liberálisok listavezetője. De igencsak aktív „kórustag” a
volt matróz-államelnök, illetve párttársai és mások.
Az úgymond „hagyományos” témák mellett az utóbbi napokban
ugyancsak felkorbácsolta a kedélyeket az úzvölgyi katonatemető
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 42 perckor,
lenyugszik
20 óra 55 perckor.
Az év 141. napja,
hátravan 224 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma KONSTANTIN, holnap
JÚLIA, RITA napja.
JÚLIA: a Julius (jelentése: ragyogó), Julianna a Julianus női
alakja. Mindkettő eredetileg
nemzetségnév volt.
RITA: a Margareta olasz becézése, jelentése: gyöngyöcske.
VALUTAÁRFOLYAM

Esős idő

BNR – 2019. május 20.
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174,7624

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Jogi tanácsadás

Május 22-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket
kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Országos felmérés

Ezen a héten a hatodikosok tudáspróbáival zárul az általános iskolások számára kétévente szervezett országos
felmérések sorozata. Május 22-én, szerdán A nyelv és
kommunikáció, 23-án, csütörtökön a Matematika és természettudományok című multidiszciplináris felmérőt írják meg
a diákok. Az elért pontszám tájékoztató jellegű, a jegyek
nem kerülnek be az osztálynaplóba.

XX. földmérő találkozó

Szelektív hulladékgyűjtés

A környezetvédelmi előírások
betartása érdekében a háztartási hulladék és szemét begyűjtését is községszinten szabályoznák. Júniustól hetente háromszor szállítják el a szelektív
hulladékot, egy alkalommal
pedig a házi szemetet – tájékoztatott Szász János, Vámosgálfalva
alpolgármestere.

Pálosy Piroska

Mint mondta, 1,1 köbméteres szelektív konténereket helyeztek ki a települések forgalmasabb pontjaira,
amelyekbe a papírt, műanyagot, fémet
és üveget helyezhetik el a lakosok.
Mint hangsúlyozta, már több éve próbálkoznak a szelektív hulladékgyűjtés
bevezetésével, ezért a tanintézményekben is népszerűsítették a szemétés
újrahasznosítás
csökkentés
fontosságát, a környezettudatos szemlélet meghonosítását. Komposztálóedényeket is osztottak a lakosságnak,
hogy csökkentsék a házi szemét menynyiségét. Mint megtudtuk, eddig havonta személyenként öt lej volt a
szemételszállítás díja, az új közbeszer-

zési eljárás és a szelektív gyűjtés bevezetésével ez a díj személyenként havi
1,6 lejre csökkent.
A hulladékot a dicsőszentmártoni átválogató állomásra szállítják, a házi
szemetet Szentpálra. A környezet megóvása érdekében jó az együttműködés
az elektronikai hulladékot begyűjtő
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céggel is. Eddig félévente szállították
el a használhatatlan tévéket, mosógépeket, számítógépeket stb., az elkövetkezőkben ezt szeretnék gyakoribbá
tenni. Tavaly novemberben közel háromezer kilogramm elektronikai hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el
a községből.

Újra műsoron Ray Cooney:
Miért nem marad reggelire?

Közeledik a színházi évad vége. Jót tenne a közönségnek, ha vidámabban nézhetne a nyári kánikula elébe. Az
utóbbi hónapokban sok drámát játszottak színházainkban,
gyilkosság, tragikus történet, fájdalom, bánat akadt bőven.
A kabarétársulatok is, a Gruppen Hecc és a Hahota, már
lezárták az évadot. A Spectrum Színház műsora is bővelkedett drámai történetekben. Hogy valami vidámságban is
részesülhessünk, a hónap végén felújításra kerül a nagy sikerű, Ray Cooney-féle, bohózatba hajló komédia, a Miért
nem marad reggelire? című játék, mely talán azért is ked-

ves lehet szívünknek, mert érezni a történeten, a nyelvhasználatban, a poénok csillogásában és a jellemek rajzában a
világszerte népszerű Molnár Ferenc mesteri kéznyomát.
Május 25-én, szombaton 19 órakor és 26-án, vasárnap 17
órakor tehát újra látható a Spectrum színpadán Márton
Emőke Katinka, Tatai Sándor és Mihály Szilárd szereplésével az idei évad egyik sikerdarabja.
A vígjátékot létrehozó munkaközösség nevében jó szórakozást és kellemes nyarat kívánunk kedves közönségünknek!
A Spectrum Színház

RENDEZVÉNYEK

A Kamaszok előadásai a várban

Az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság május 23–26. között
Marosvásárhelyen, a Continental Forum Hotelben tartja
meg a XX. földmérő találkozót, melynek idei tematikája: Az
aktuális földmérési feladatok optimális megoldása. Megvalósítandó cél és elérhető sikerforrás. A rendezvény célja lehetőséget teremteni a Kárpát-medencei magyar
szakembereknek tudományos eredményeik bemutatására,
az ismerkedésre és kapcsolatteremtésre. Az ünnepi megnyitót május 24-én, pénteken délelőtt 9 órai kezdettel tartják.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által működtetett Nagyinet program résztvevői számára június 14–
15-én a Kazán-szoroshoz és a Bigér-vízeséshez
szerveznek kirándulást. A jelenlevők ellátogatnak Ocnele
Mari-ba, és megtekintik az Isten hídját, amely Románia legnagyobb természetes hídja. Érdeklődni, feliratkozni Illyés
Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon.

Lakossági fórumok Marosvásárhelyen

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete május 22-én, szerdán több lakossági fórumot is tart a város különböző negyedeiben. 17.30-tól az 1989. December 22. úti (November
7. negyed) református egyházi gyűlésterembe várják az érdeklődőket. Ugyanaznap 18.30-tól a Kárpátok sétányi 35ös tömbház melletti játszótéren is lesz gyűlés, míg az
Egyesülés negyedben (Remeteszeg) 19 órától szervezik a
lakossági fórumot a Szabadi úti református templom gyülekezeti termében. A megbeszélésre várják mindazokat,
akik fontosnak tartják megosztani az említett városrészekkel (körzetekkel) kapcsolatos gondjaikat – és nem csak –
az elöljárókkal, városi tanácsosokkal.

Robbanás Radnóton

Tegnap a déli órákban egy lakóházban gázrobbanás történt. Egy gáztűzhelyből folyó gáz okozta a robbanást, aminek következtében egy 87 éves nő megsérült, arcán és a
karján másod- és harmadfokú égési sebek keletkeztek. A
sebesültet a rohammentősök szállították Marosvásárhelyre.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Műemlékeink sorsa

A Kemény Zsigmond Társaság május 21-én, ma 18 órakor tartja a marosvásárhelyi Bernády Házban soron következő összejövetelét, melynek címe: Eltűnt,
eltüntetett, lappangó, megőrzött vagy helyreállított műemlékeink. Meghívott: Soós Zoltán régész-történész, a
Maros Megyei Múzeum igazgatója.

Eduard Kunz helyett
Andrei Diev koncertezik

Mivel Eduard Kunz oroszországi zongoraművésznek le
kellett mondania a marosvásárhelyi fellépést, helyette
mestere, Andrei Diev játékát hallgathatja meg május 21én, ma 19 órakor a Kultúrpalota nagytermének közönsége. A 23-án, csütörtökön 19 órára időzített
szimfonikus hangversenyen szintén Diev zongorajátéka
hallgatható a Kultúrpalota nagytermében. A keddi és
csütörtöki hangversenyre megvásárolt jegyek érvényesek, aki viszont kimondottan Eduard Kunzot szerette
volna meghallgatni, a filharmónia jegypénztáránál viszszaválthatja a jegyet.

A Kamaszok Ifjúsági Színtársulat május 21-én, ma
19.30 órától a marosvásárhelyi vár Kádárok bástyájában bemutatja a labor_kukac_pont_hu produkciót. 24én, pénteken 19.30 órától a Don Juan című előadást
játsszák első alkalommal a vár Kádárok bástyájában.
Mindkét kamaszjátékot Kozsik József színművész írta
és rendezte. A belépés díjtalan.

Rendkívüli vokálszimfonikus
hangverseny

Május 24-én, pénteken 19 órakor rendkívüli vokálszimfonikus hangversenynek ad otthont a Kultúrpalota nagyterme. Vezényel Selmeczi György magyarországi
karmester. Szólisták: Kele Brigitta szoprán, Török Márton (fuvola), Szövérdi Enikő (oboa), Szabó Adorján (angolkürt), Veress Orsolya mezzoszoprán, Toni Bardon
tenor, Köpeczi Sándor basszus, a Brassai vonósnégyes, Szép Bálint (brácsa), Antal Attila (nagybőgő), a
Kolozsvári Magyar Opera kamarazenekara, valamint a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara. Műsoron Selmeczi György-művek.
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EP-választás

Vincze Loránt: rendkívül fontos közösségünk
életében sikerre vinni a vasárnapi próbatételt

Színvonalas, tartalmas és hasznos volt a Sáromberkén a Pro Economica Alapítvány által első alkalommal megszervezett Agromania mezőgazdasági
kiállítás, amelyet Vincze Loránt, az RMDSZ európai
parlamenti képviselőjelöltje, a FUEN elnöke is meglátogatott szombaton.

„Szükség van a hasonló kezdeményezésekre, hiszen a mezőgazdaság Erdély egyik húzóágazata, amelyben jól megfér
egymás mellett a hagyományos gazdálkodás és az ebből táplálkozó korszerű megoldások” – nyilatkozta a jelölt, miután
Birtalan István szervező, a MIET elnöke végigkalauzolta a
rendezvényen, ahol számos kiállítóval beszélgettek el.
„Az Európai Unió elsősorban a lehetőségekről szól, és
arról, hogy tudunk-e élni ezekkel. Nyárádmagyaróson élni
tudtak ezzel mind a gazdák, mind az önkormányzat: öregotthon, géppark, villamosítás, felújítás alatt lévő kultúrház tanúskodik erről. De még lenne munka bőven, ezért célunk ezeknek
a támogatások megőrzése az Európai Parlamentben. Az unió
lehetőséget jelent a kisebbségvédelem terén is: most, hogy

Vincze Loránt lakossági fórumon

összegyűjtöttünk több mint egymillió aláírást, már fel tudjuk
mutatni az emberek akaratát: ötvenmillió kisebbségi kéri,
hogy az unió foglalkozzon velük. Mi ezt az akaratot készülünk
képviselni Brüsszelben” – mondta el Vincze Loránt a nyárádselyeieknek és nyárádmagyarósiaknak szervezett lakossági fórumon, amelyen Csép Andrea parlamenti képviselő, Kovács
Mihály Levente, a Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnöke
és Kacsó Antal polgármester is részt vett.
Vámosgálfalván közös munkával sikerült élni az európai
uniós lehetőségekkel, kézzelfogható eredményekké változtatni
őket. „Ez a munka az RMDSZ-re leadott szavazatokkal kezdődött, majd az európai parlamenti képviselők folytatták azzal,
hogy gondoskodtak arról, hogy meglegyenek a támogatások,
a polgármester pedig arról, hogy közösségi beruházásokra
használják fel ezeket a pénzeket. Ezt a munkát folytatnunk
kell” – jelentette ki Vincze Loránt a Vámosgálfalván megszervezett fórumon, ahova Balog Elemér polgármester meghívására érkezett.
„Rendkívül fontos közösségünk életében a vasárnapi próbatétel. Nem engedhetjük meg,
hogy meggyengüljön az egyetlen
szervezet, az RMDSZ, amely az
utóbbi harminc évben előrevitte
a magyarság ügyét, mert azáltal
a romániai magyarság egésze
gyengülne meg” – tette hozzá az
RMDSZ jelöltje, aki emlékeztetett: ha a magyar jelöltek nem
jutnak be, akkor Rareş Bogdan,
Traian Băsescu, Mihai Tudose és
Dacian Cioloş fogják az erdélyi
magyarokat is képviselni Brüszszelben. „Küzdjünk a széthúzás
ellen, most az összefogásnak van
itt az ideje! A rossz választási
eredmény további támadásoknak
teszi ki a romániai magyarságot,
és azt eredményezi, hogy nem
tudunk beleszólni saját sorsunk
alakulásába” – hívta fel a figyelmet Vincze Loránt. (RMDSZ-táFotó: Mihály László
jékoztató)

Felmérés: a románok többsége szerint Magyarország
ellenőrzése alá akarja vonni Erdélyt
A románok többsége úgy értékeli, hogy Magyarország elfogadhatatlan mértékben beavatkozik Románia belügyeibe, és azon ügyködik, hogy „így vagy
úgy” ellenőrzése alá vonja Erdélyt – egyebek között
ez derült ki az INSCOP közvélemény-kutató intézet
egy friss felméréséből, amelynek külpolitikai és
nemzetbiztonsági kérdésekről gyűjtött adatsorát
hétfőn tették közzé.

Az első állítással a megkérdezettek 58,2, míg a másodikkal
62,6 százalékuk értett egyet. A közvélemény-kutatást a Román
Akadémia két éve alakult, főleg Oroszországgal és Magyarországgal foglalkozó Információs Hadviselést és Stratégiai
Kommunikációt Elemző Laboratóriuma (LARICS) rendelte
meg. Az április 12. és május 3. között végzett felmérés adatsora szerint a megkérdezettek 64,4 százaléka egyetértett azzal,
hogy „Oroszország jelentette és jelenti a legfőbb fenyegetést
Románia biztonsága számára”, és 59,2 százalékuk támogatná,
hogy Románia növelje védelmi kiadásait.
A felmérésből az is kiderült: a válaszadók Magyarországot
tartják a legkevésbé „baráti” országnak Románia szomszédai
közül. A megkérdezettek 78,5 százaléka tartja a Moldovai
Köztársaságot, 59 százalékuk Bulgáriát, 50 százalékuk Szer-

biát, 40 százalékuk Ukrajnát és 27,1 százalékuk Magyarországot baráti országnak. Románia valamennyi szomszédjáról „inkább baráti” összkép alakult ki, Magyarország kivételével: a
megkérdezettek 61,2 százaléka nem értett egyet azzal, hogy
Magyarország barátja lenne Romániának.
A válaszadók csaknem kétharmada szerint Oroszország –
és több mint 60 százalékuk szerint Magyarország is – abban
érdekelt, hogy Románia gyengébb állam legyen, míg a NATOról, a Moldovai Köztársaságról, az EU-ról és az Egyesült Államokról úgy gondolják, hogy inkább Románia erősödésében,
mint gyengülésében érdekeltek.
A megkérdezettek több mint 80 százaléka szeretné, ha Románia a jelenlegi szinten tartaná vagy még szorosabbra fűzné
az Egyesült Államokhoz fűződő stratégiai partnerségi kapcsolatát. A felmérés résztvevőinek több mint egyharmada a korrupciót tartja a legnagyobb fenyegetésnek, 19 százalékuk egy
újabb gazdasági válságtól, 15 százalékuk pedig egy Románia
térségét érintő háborútól, 14 százalékuk a politikusok által előidézett botrányoktól, 8,5 százalékuk pedig valamilyen természeti katasztrófától tart leginkább.
Az INSCOP több mint ezer választópolgárt vont be a felmérésbe. A hibahatár háromszázalékos. (MTI)

Elkészült Ferenc pápa csíksomlyói miseruhája

Elkészült Ferenc pápa csíksomlyói miseruhája, amelyen egyebek mellett a helyi Mária kegyszobor látható – adta hírül hétfőn a Romkat.ro erdélyi
katolikus hírportál.

Az erdélyi római katolikus egyház hivatalos hírportálja szerint vasárnap varrták az utolsó öltéseket a miseruhán, amely
Sabău Trifu Cristina szatmárnémeti tervező munkája. Az egyházművész elmondta, hogy a ruha hátoldalán található a romániai pápalátogatás logója a Járjunk együtt...! magyar nyelvű
mottóval, elöl pedig a csíksomlyói kegyszobor és a kegytemplom látható. A jelképeket egységes látvány- és színvilágban
kapcsolta össze a művész, aki a díszítést saját kezűleg készítette, selyem- és aranyszálat, színes kelméket ötvözve, így a
fehér alapra meleg tónusú kompozíciót készített, amelyben a
sárga, barna, bordó és piros árnyalatok dominálnak.
A művész elmondta: benne van a harmónia és melegség, a
béke, amit a pápa hoz és sugároz a világnak, de a virágok mellett néhány tövismotívum is helyet kapott, ami az idők folyamán a Csíksomlyón ünneplő népnek a hitéért vállalt áldozatát

és megpróbáltatását jelképezi. Ferenc pápa miseruhája mellett
a szatmári egyházművész tervezte a koncelebráló püspökök
és papok miseruháit, illetve stóláit is a június 1-jei szentmisére.
Ferenc pápa május 31. és június 2. között látogat Romániába. Előbb Bukarestben tölt egy napot, majd június 1-jén a
csíksomlyói hegynyeregben mutat be szentmisét, ezt követően
Jászvásáron találkozik fiatalokkal és családokkal. Június 2-án
a pápa Balázsfalván avat boldoggá egy szentmise keretében
hét román vértanú görögkatolikus püspököt.
A vizitre a hatóságok és a szervező római katolikus egyház
hónapok óta készül. A Román Államvasutak (CFR) a múlt
héten közölte, hogy a látogatás idején megnöveli menetrend
szerinti járatainak kapacitását, így növeli a vagonok számát,
de pótjáratokat is indít azokon a szakaszokon, amelyek érintik
a pápalátogatás főbb helyszíneit. A CFR arra kérte az utasokat,
hogy idejében váltsák meg jegyeiket elővételben, hogy biztosak lehessenek abban, hogy el tudnak jutni a pápalátogatás általuk kiválasztott helyszínére. (MTI)

Ország – világ
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A szavazólapokat elküldték
a külképviseletekhez

A külügyminisztérium elküldte az ország nagykövetségeinek és konzulátusainak a május 26-án zajló európai parlamenti választás és referendum
lebonyolításához szükséges kellékeket. Az ország határain kívül kialakítandó 441 szavazókörzethez összesen mintegy 4 millió szavazócédulát küldtek, azaz
1.333.500 EP-választási szavazólapot, 1.333.500
szavazócédulát a népszavazás első, illetve második
kérdésével. Emellett 2147 darab, VOTAT feliratú bélyegzőt és 1.301.230 darab öntapadó matricát kaptak
még a külképviseletek. A külügyi tárca szerint minden
eddiginél nagyobb számú szavazócédulát küldtek a
külföldi szavazókörzetekhez a 26-i voksolás zavartalan lefolyásának biztosítása érdekében. A külföldi szavazókörzetek
jegyzéke
a
http://www.mae.ro/node/48090 weboldalon tekinthető
meg. Romániában az EP-választásokkal egy időben,
azaz május 26-án tartják a Klaus Iohannis államfő
által kezdeményezett referendumot is. (Agerpres)

Szabadjegyet adnának a tanulóknak

Megfontolják, hogy az egyetemistákhoz hasonlóan a
tanulók is ingyen utazhassanak a vasúton – jelentette
be hétfői nagyszebeni sajtóértekezletén Marius Budăi
munkaügyi miniszter. A tárcavezető szerint a diákok
szabadjegye megmarad, mert ők többet utaznak,
mint a tanulók, de megfontolják, hogy az ingyenes
utazás lehetőségét a tanulókra is kiterjesszék. Az
ugyancsak jelen lévő Bogdan Trif turisztikai miniszter
ezzel kapcsolatban megjegyezte: fellendítette a tengerparti idegenforgalmat, hogy a diákok, kihasználva
a vasúti ingyenjegyet, gyakran mennek szórakozni a
tengerre. (Agerpres)

Módosul a kötelező lakásbiztosításokról szóló törvény

Módosul a kötelező lakásbiztosításokról szóló törvény,
a kötvény a jövőben a földrengés, a földcsuszamlás
és az árvíz mellett fedezni fogja a vihar által okozott
károkat is – jelentette be hétfőn Cristian Roşu, a
Pénzügyi Felügyelet (ASF) alelnöke. Jelezte egyúttal,
hogy a kárrendezést a biztosító vagy a Katasztrófák
Elleni Biztosítási Alap (PAID) is rendezheti – mostanáig a biztosítótársaságokra hárult ez a feladat. Roşu
beszélt arról is, hogy a törvény módosítása nyomán
bármely magán- vagy jogi személy lehet a PAID részvényese. 15 százalékról 25 százalékra emelik egyúttal a részvénybirtoklási arányt is, ám ez nem
haladhatja meg a törzstőke 30 százalékát. A PAIDkötvény – mint ismeretes – a lakás építőanyagának
függvényében évi 10 vagy 20 euró, és 10, illetve 20
ezer euró értékig fedezi a keletkezett kárt. 2019. április végén 1,7 millió aktív kötvény volt. (Mediafax)

Perelnek a sajtósok

Beperelte a kolozsvári sajtósok szakmai egyesülete
(APPC) a város polgármesteri hivatalát, ezúton próbálva arra kényszeríteni az intézményt, hogy a
2001/544-es törvényt betartva tartson sajtótájékoztatókat. A kolozsvári sajtósok szakmai egyesülete rámutat: pénteken perelte be a városházát a kolozsvári
törvényszéken, és ezzel azt szeretné elérni, hogy az
intézmény legalább havonta egyszer sajtótájékoztatót tartson. Az újságírók úgy gondolják, hogy az új
kommunikációs csatornák használata jó dolog, de,
mivel egyoldalúak, csak kiegészítő szerepük kell
hogy legyen, nem helyettesíthetik a sajtó képviselőivel való találkozást és kommunikációt. Kifejtik, a sajtótájékoztató lényege, hogy az újságírók spontán
kérdéseket tehetnek fel olyan témákkal kapcsolatban, amelyek nem biztos, hogy mindig tetszenek a
szervezőknek, de csakis általuk tud kialakulni a hatékony párbeszéd a közigazgatás és a sajtó között,
amely utóbbi a közvélemény szószólója. (Agerpres)

Finisben

(Folytatás az 1. oldalról)
helyzete, főleg miután valakik műanyag fóliába csomagolták az illegálisan felállított román betonkereszteket.
Az átkokat szóró és példás büntetést követelő hazafiak mellett egy független EP-képviselőjelölt is ebből a
helyzetből akart politikai tőkét kovácsolni magának. Állítása szerint verbális és fizikai agresszió áldozatává
vált, amikor számonkérte a temetőnél őrködőkön a dolgot. Azt mondta, hogy megverték, sőt üldözőbe vették.
Ezeket a vádakat mind a szemtanúk, mind Csíkszentmárton alpolgármestere – aki az incidens idején a helyszínen tartózkodott – cáfolta. Hozzá kell tennünk, hogy
a panaszos már a kampány elején közzétett videójában
támadta a magyarokat, akik szerinte el akarják szakítani az „úgynevezett Székelyföldet” Romániától.
Így állunk pár nappal a választások előtt. Világos,
hogy az RMDSZ-en kívül más nem fogja a magyarok
értékeit és érdekeit képviselni az Európai Parlamentben. Nem csak a nacionalista kirohanásokkal szemben.
Csak akkor lesz hallható a romániai magyarok hangja
Európában, akkor lehet európai szintre emelni az őshonos kisebbségek védelmét, ha képviselőik ott lesznek,
ahol a döntéseket hozzák.
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Kultúra, kikapcsolódásként

(Folytatás az 1. oldalról)
Nagy sikernek örvendett az eseménysorozat idejére kinyitó nagy
zsinagóga és a helyi zsidó közösség
múzeuma, ismét kulturális-kulináris
élvezetekkel, Éttermi etikett című
interaktív műhellyel ízesítette a
programot a Petry Látványműhely
és Múzeum, illetve a Sonkatrezor
hentesmúzeum, számos érdeklődő
látogatott el a városban lévő állandó, avagy ideiglenes kiállításokra – a Kultúrpalotában
berendezett Román Művészeti Galériába, a Tonitza-tárlatra, Jaeger
Tibor és Kenneth Pils képzőművészeti kiállítására, a várban lévő
Puszták aranya, Múlt és jelen, Interetnofotográfia című tárlatokra, de
ugyanitt volt megtekinthető a Kallós Zoltán Alapítvány kiállítása, valamint a Hagyományok Háza
virtuális bemutatkozása is. Sokan
voltak kíváncsiak a Néprajzi Múzeum, valamint a Természettudományi Múzeum kínálatára, ahol
ugyancsak állandó és időszakos kiállítások várták a látogatókat, közöttük olyan, érdekes tematikával
bíró tárlatok, mint a Lövészárkok
háborúja című kiállítás, amely a
nagy háborút a légirégészet szemszögéből közelíti meg. A hét végén
ez évben is látogathatóvá vált a Keresztelő Szent János-plébániatemplom kriptája, a Teleki Téka pedig a
BrExlibris című angol könyvekből
álló kiállítás megnyitójával várta –

állandó tárlatai mellett – a szép
számban megjelent látogatókat. A
programnak idén is partnere volt a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház,
ahol kulisszajárásra, előadásra,
nyilvános próbára és könyvbemutatóra is hívták a közönséget, míg a
Bernády Ház a Barabás Miklós Céh
csoportos kiállításával és Vas Géza

fotóművész egyéni tárlatával jelentkezett. Érdekes anyaggal nyitott a
Nyár utcai Vízmúzeum, amely
nemzetközi szinten is ritkaságszámba megy, a civilizáció fejlődését a vízszolgáltatás történetének
szemléltetésén keresztül mutatja be
mind az épületben, mind annak kertes udvarán. A K’ARTE szobában

Kétnapos rendezvénysorozat Nyárádszeredában

kortárs művészeti kiállítással várták
az érkezőket, az állatkertben családi
programokon vehettek részt, a várudvaron pedig ugyancsak nagy sikernek örvendő íjászversenyt
tekinthettek meg az érdeklődők.
A Múzeumok Éjszakájának
egyik legnagyobb vonzerővel bíró
programcsomagját a különböző
múzeumpedagógiai tevékenységek
jelentik, amelyeket elsősorban gye-

Fotó: Nagy Tibor

rekeknek, gyerekes családoknak
ajánlanak. Az idén is számos ifjú érdeklődő vette birtokba ezen tevékenységek
helyszíneit:
a
Természettudományi Múzeumban
és a Kultúrpalota különböző galériáiban, emeleti szárnyaiban, Tükörtermében és kistermében többek
között puzzle-es múzeumfelfedezés, üvegfestés, arcfestés, agyagmodellezés, maszkkészítés vette
igénybe kicsik (és nagyobbak) fantáziáját. A háromnapos eseménysorozat
nívóját
pedig
olyan
rendezvények emelték, mint a Gauguin életéről szóló életrajzi film bemutatása, avagy a pénteki nap
kettős, fő eseménye: a 100 Tagú Cigányzenekar délutáni és esti, mindkét esetben teljes telt házas
koncertje a Kultúrpalota nagytermében. Az eseménysorozat hagyományaihoz híven a szinte az összes
eseményre, tárlatra ugyanazon, kimondottan kedvezményes áron
megvásárolható karszalag felmutatásával lehetett belépni.
A Múzeumok Éjszakája az eltelt
esztendők alatt a laza, nívós, érdekes, interaktív és közvetlen, a nagy
érdeklődés mellett is családias jellegű, a magas kultúrát nem elefántcsonttoronyként,
hanem
a
hétköznapi élet részeként megélő,
megéltető és bemutató, a reméltnél
jóval nagyobb számú tömeget megmozgató, kimondottan jó hangulatú
rendezvénysorozat szinonimájává
vált, amelyet méltán előz meg várakozás. Kívánjuk, hogy ez még sokáig így legyen!

Csaba királyfi ünnepe

Hetedik alkalommal az elmúlt
hét végén rendezték meg
Nyárádszeredában Csaba királyfi ünnepét, és ezúttal, úgy
tűnt, megszűntek az erdélyi
magyar pártok közötti nézetkülönbségek.

Gligor Róbert László

Csaba királyfi ünnepét immár hetedik alkalommal szervezték meg a
kisvárosban. A történet 2012-ben
kezdődött, amikor Nyárádszereda
egy Csaba királyfi mellszobrot kapott dr. Kövér Lászlótól, a magyar
Országgyűlés házelnökétől, amiért
határozottan fellépett az ortodox
egyház „hagymakupolás honfoglalási” kísérletével szemben. Ekkor
javasolta néhai Csíki Sándor tanácsos, hogy elevenítsék fel Csaba királyfi ünnepét, amely 1944-ig
hivatalos magyar katonai ünnep
volt, és évente május 30-án tartották. Ezért a szeredaiak is május 30hoz közelítik a rendezvény
időpontját, idén az EP-választások
miatt volt korábban. A rendezvény
Csaba történelmi kultuszát próbálja
fenntartani, hiszen a királyfi ugyanolyan fontos számunkra, mint a székely zászló, de nem titkolt célja a

rendezvénynek a nemzettudat építése – mondta el a Népújságnak
Bíró József Attila főszervező.
Az idei esemény szervezői a
Nyárádszeredáért Egyesület, Nyárádszereda Székely Tanácsa, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi
Magyar Ifjak helyi szervezete voltak. Szombaton délelőtt nyolc település tíz gyerekcsapata lépett
pályára a II. Csíki Sándor Emlékkupa küzdelmeiben, délben Kátai
Attila, az MPP országos alelnöke,
Márky Dániel, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja és Tóth Sándor polgármester
köszöntötték az ünneplőket. Délután a jelenlévők, de főleg az MPP
tagsága találkozott Kulcsár-Terza
József parlamenti képviselővel kötetlen beszélgetésen, amikor feltehették kérdéseiket a parlamenti
munkájával, a benyújtott autonómiastatútum helyzetével, a Beke–
Szőcs-üggyel kapcsolatban, de
egyéb kényes témákról is szó esett.
Ezt követően gálamérkőzésen találkozott a város 1980-90-es évekbeli
focicsapatának öregfiúgárdája és a
helyi Csaba királyfi csapat, majd a
székelyudvarhelyi Balázs Árpád
tartott könyvbemutatót. A szervezők díjazták azokat a diákokat és

Tartalmas programmal várták az ünnepre érkezőket

Fotó: Gligor Róbert László

felkészítő pedagógusaikat, akik az
elmúlt tanévben országos vagy megyei versenyeken képviselték a települést, majd a színpadot birtokba
vették népi gyermekjátékokkal az
óvodások, a felső tagozatos diákok
arról vallottak, hogy „én is jó magyar vagyok”, majd a Kis-Bekecs
táncosainak produkciója váltott ki
fergeteges tapsot. Este a Transilmanium és a Romer zenekarok csaptak
a húrok közé.
Két nagyra emlékeztek
Vasárnap délelőtt a szeredai temetőkertben a 2015-ben elhunyt
Csíki Sándor tanár, politikus, író,
családszervezeti vezető, autonómiaharcos sírjánál hajtottak fejet
tisztelői, majd az istentisztelet után
a református templomkertben álló
Csaba királyfi szobornál emlékeztek az ünneplők. Szűcs Péter, az
EMI országos alelnöke azt hangsúlyozta, hogy „nemzetünkért végzett
harcunkban” nincs megállás, pihenő, fegyverszünet, és „sebeinkre
csak egyetlen gyógyír van: kemény
munkával magyar szótól hangossá
tenni a Kárpát-medencét”. Izsák
Balázs a Székely Nemzeti Tanács
által kezdeményezett, a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezést mutatta be, amelynek
lényege, hogy a kontinens más térségeihez hasonlóan Székelyföldet is
felemelje, megszüntesse a hátrányos gazdasági megkülönböztetést,
nemzetközi presztízst teremtsen
számára és erősítse azt Európában.
Az ünneplőkhöz dr. Puskás
Attila, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet egyházügyi referense szólt
Csaba királyfiról, akinek képe ott
ragyogott pogány kori őseink mitikus egén, aki őrizte és védte nemzetét, és eljött, ha szükség volt rá, a
nehézségek idején. Ugyanakkor
arra is figyelmeztette az ünneplőket,
hogy ha feladjuk Kárpát-medencei
otthonunkat, nem Európa jövője,
hanem Európa rabszolgái leszünk,
ehelyett az itthoni lelki biztonságot,
ősi örökséget, környezetet, barátokat kell választanunk, mert itt nem

Idén hetedszer emlékeztek Csaba királyfira

vagyunk idegenek. Székelyföld
életében akkor lesz áttörés, ha többen vagyunk, ha lesz akinek és
amire építeni, mert „a legnagyobb
ellenállás a gyermekáldás”.
Megosztott díjat adtak át
A szervezők idén is kiosztották a
Csaba Királyfi Díjat, amelyet
évente nyújtanak át olyan személyeknek, akik székely mivoltunkért
tettek és valamit „letettek az asztalra”. Idén megosztva kapta a díjat
két helyi világháborús veterán, akik
önkéntesen vonultak be a magyar
hadseregbe 1944-ben, megvédeni
hazánkat. Id. Nagy Lázár 1924-ben
született a Zsil-völgyi Vulkányban,
1940-ben hazaköltöztek Nyárádandrásfalvára, 1944-ben bevonult a nyárádszentannai leventetáborba, majd gyors kiképzés után a
frontra került, Szatmárnémetinél
fogságba esett. A díjat fia, ifj. Nagy
Lázár vette át.
Rigmányi József 1923-ban szüle-

tett Székelykocsárdon, de a második világháború kitörésekor szüleivel Parajdra költözött, s bár
felmentették a katonai szolgálat
alól, bevonult, csatlakozott az Úz
völgyéből visszavonuló magyar
csapatokhoz, amelyekkel Németországig jutott, itt 1945-ben amerikai
fogságba került, Franciaországba
szállították, 1946-ban engedték
haza. Nyárádszeredából nősült,
Szovátán élt, időskorában visszatért
Nyárádszeredába. A díj átadásakor
a mindenki „Józsi tatája” könnyek
között mondott köszönetet, amiért a
település nem feledkezett meg róla,
és ma is büszkén vállalja székely
magyar mivoltát – vallotta be a 96
éves öregúr.
A rendezvény a helyi Iszlai
Gyula fényképeiből készült kiállítással zárult, a fiatalember fotóin
két szenvedély tükröződik: a természetjárás és a fotózás, és már nemzetközi versenyen is szerzett első
díjat.
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Informatikából rekordot döntöttek

Magyar középiskolások tantárgyversenye

Hét tantárgyból mérték össze
tudásukat Erdély 28 magyar
és magyar tagozattal működő
középiskoláinak diákjai május
10–11-én a Bolyai Farkas
multidiszciplináris tantárgyversenyen, amelynek az idén
is a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum volt a színhelye.

Bodolai Gyöngyi

A szombat reggeli nyitóünnepséget követően zajlottak a vetélkedők,
majd amíg a dolgozatokat javították, a vendégdiákok Máthé Márta
tanárnő előadásából a vendéglátó
iskola történetével ismerkedhettek,
amit városnéző séta követett. A
várva várt eredményhirdetés délután 6 órakor kezdődött, amelyen
Forgó Erika tanárnő szólította színpadra a részt vevő 28 iskola képviselőit, hogy a részvételért járó
oklevelet átvegyék. Ezt követeően
dr. Dávid László egyetemi tanár, a
Sapientia EMTE rektora, a verseny
központi bizottságának elnöke köszöntötte a közönséget, és értékelte,
hogy a részt vevő diákok „ügyesen”
gondolkodnak, jól érvelnek, ami
egy olyan társadalomban, amelyben
élünk, fontos tényező. Örömmel jelentette be, hogy amire évek óta vár,
beteljesedett, informatikából a nyertesnek sikerült a maximális pontszámot elérnie, majd hangsúlyozta,
hogy lévén országosan elismert vetélkedő, a matematikából, informatikából és fizikából díjat nyert
diákok felvételi vizsga nélkül, ösztöndíjasként beiratkozhatnak a Sapientia EMTE műszaki karára.
A Nyárádi Erasmus Gyula biológia tantárgyverseny növény- és állatbiológia-vetélkedőjének
eredményeit dr. Benedek Klára
egyetemi adjunktus ismertette, aki

kiemelte a beküldött tudományos
munkákban kidolgozott jó ötleteket
és az írásbeli vizsgán elért eredményeket. Ezt tükrözte a három első
díj mellett a sok dicséret és a
Babeş–Bolyai egyetem különdíja is.
Az anatómia és élettan (orvosi biológia) vetélkedő eredményeit dr.
Metz Júlia egyetemi adjunktustól
hallottuk, aki értékelte, hogy a helyes választ adó diákok – logikusan
gondolkodva – felismerték az öszszefüggéseket, képesek voltak a tanult ismeretek alkalmazására is. A
BBTE különdíja itt sem maradt el.
A Teleki Sámuel földrajz tantárgyversenyen is elhangzott a fontos bejelentés, miszerint a három
első helyezettet a társadalom- és
természetföldrajz szakról az érettségi eredmények figyelembevétele
nélkül felveszik a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem földrajz szakára. A bejelentést dr. Bartos-Elekes
Zsombor egyetemi docens közölte,
aki ismertette a nyertesek nevét.
A Kalkulusz informatika tantárgyverseny eredményét senki sem
hagyhatta szó nélkül, különösen informatikából. Dr. Kása Zoltán
egyetemi professzor, a zsűri elnöke
sem, aki örömel jelentette be, hogy
a verseny történetében először láttak tökéletes választ programozó
szakon. Mózsa Attila, a vendéglátó
iskola diákja száz ponttal került az
első helyre, és tegyük hozzá, hogy
a második, harmadik díj és egy dicséret is bolyais diáké lett. Számítástechnikából a bolyais versenyzők
egy második díjat és egy dicséretet
nyertek, az első a kolozsvári János
Zsigmond Unitárius Kollégium diákja lett. A nyertesek már sapientiás
hallgatóknak tekinhetik magukat,
jelentette be a zsűri elnöke.
A Societas Humana társadalomtudomány tantárgyverseny vállal-

kozó szellemű nyerteseinek kilétét
Kacsó Csongor tanár fedte fel.
A rendszerváltás volt a Historia
Nostra történelem tantárgyverseny
témája, aminek döntőjére 16-an jutottak el, és heten szereztek a lehetséges száz potból 75-nél többet,
köztük a dicsőszentmártoni középiskola versenyzője is – számolt be
dr. Lönhart Tamás egyetemi docens
az eredményekről.
Az értékelőbizottság pozitív tapasztalatáról szólt dr. Donáth Nagy
Gabriella egyetemi előadótanár, aki
a diákok mellett gratulált a felkészítő tanároknak, mielőtt a Fabinyi
Rudolf kémia tantárgyverseny
győzteseit bejelentette volna. Megjegyezte, hogy a két részből álló vetélkedő szervetlen kémia szakán
érdekes esszék születtek a százéves
periódusos rendszerről. Az első helyen Kiss Anita bolyais diák végzett. Róth Apor, a Székely Mikó
Kollégium tanulója, aki korábban
első helyen végzett a nemzetközi
matematikaversenyen, harmadik
lett. A zsűri elnöke elismerte, hogy
a szerves kémia feladatok annyira
nehezek voltak, hogy aki megbirkózott velük, az a diák biztosan bejut
a marosvásárhelyi egyetem gyógyszerészeti karára. Ugyanakkor ismertette, hogy a Richter Gedeon
cég ezúttal is tárgyi ajándékokkal
tetézte a díjazást.
A Heinrich László fizika tantárgyversenyen tökéletes megoldás
nem született, de az elért pontszámok alapján nemcsak három díjat,
ugyanannyi dicsérő oklevelet is
osztottak mind a IX-X., mind a XIXII.-es versenyzőknek – értékelte a
diákok teljesítményét Jakab Farkas
László egyeteni tanársegéd. A IX.esek csoportjában Szilágyi Sándor
Zsolt, a Bolyai középiskola diákja
első lett. Az értékelésen elhangzott,

sága, hanem a megoldáshoz vezető
út. Az ember csak azt érti meg,
amire önmaga jön rá, és amiért
megdolgozik, azt sosem felejti el –
üzente a konzul asszony a diákoknak, és azt kívánta nekik, hogy
minél több felismeréssel gazdagodjanak.
Brenyó Mihály, a verseny elindítója és tiszteletbeli elnöke Kányádi
soraival üdvözölte a pedagógusokat
és tanítványokat: „aki megért, s
megértet, egy népet megéltet”. A
matematikus a továbbiakban a kisgyermekkori tudásszomjról szólt,
majd azt taglalta, mit tehetnek az
oktatók annak érdekében, hogy a
korai évek kíváncsisága fennmaradjon.
– Csak az ösztönzés, a dicséret
lehet motiváció. A tehetségből
pedig csak szorgalmas, kitartó mun-

kával lesz valóság, használható
tudás – üzente hallgatóságának a
verseny névadója.
– Aki matematikából jó, az mindenből jó – fordult az egybegyűltekhez dr. Oláh Gál-Róbert, a
versenybizottság elnöke, majd a
pontszerző ötletgazdájához csatlakozva arról beszélt, hogy miért fontos
már
kisgyermekkorban
megismerni, megszokni a gondolkozás örömét.
A Maros Megyei Tanfelügyelőség részéről Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes és dr. Fejes Réka
magyar elemi oktatásért felelő szaktanfelügyelő, a versenybizottság titkára köszöntötte a jelenlévőket.
– Nincs szám, ami tükrözné azt a
sok munkát, ami a versenyre felkészítő, készülő tanár–diák–szülő csapatok mögött áll – hangsúlyozta
Fejes Réka.

Nagykorúsított pontszerző verseny

Tizennyolcadszor „brenyóztak”

Tizennyolcadik alkalommal
hozta a matematika szeretete
Marosvásárhelyre a Brenyó
Mihály pontszerző verseny
döntőbe jutott versenyzőit.
Tizenegy megye 36 kisdiákja
mérte össze feladatmegoldó
képességét, kreativitását a
számok világát kedvenc játszóterüknek tekintő harmadikosok–negyedikesek tehetségpróbáján.

Nagy Székely Ildikó
Az ünnepélyes megnyitónak, a
hagyományhoz híven, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum díszterme
adott otthont. Mátéfi István iskolaigazgató a verseny nagykorúsításáról szólt, majd elismerését fejezte ki
az országos döntőbe jutott diákoknak, akiknek Bolyai János üzenetével – „az ember akkor ember, ha
összes választási lehetőségei közül
mindig a legnehezebbet választja”
– kívánt sikeres versenyzést.
Fodor Sándor József, az oktatási
minisztérium nemzeti kisebbségi államtitkárságának magyar nyelvű
oktatásért felelő tanácsosa ünnepi
beszédében hangsúlyozta: „nagy jelentőséggel bír, hogy ennyi erdélyi
kisdiák nyitogatja a tudás kapuját”,
majd arra hívta fel a gyermekek figyelmét, hogy a matematikai gondolkozásmód kialakítása az élet
minden területén fontos.
Flender Gyöngyi konzul Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának gratulációját tolmácsolta
a döntőbe jutott pontszerzőknek.
– A részvétel a legfontosabb, nem
a feladatok megoldásának gyorsa-

A IV.-es dobogósok: Márton Zsófia, Erős-Joó Kristóf, Szászkay Miklós

Fotó: Nagy Tibor

hogy nehéz volt különbséget tenni
a nagyobbak csoportjában az első
két helyezett között. Amikor felmentek a színpadra a díjért, kiderült, hogy egy ikerpárról van szó, a
László testvérek a kolozsvári János
Zsigmond Unitárius Kollégium diákjai.
– Hét tantárgy 12 szakából mérte
össze tudását 28 iskola 216 diákja,
akiket 80 tanár kísért el a magyar
középiskolások országos versenyére – nyilatkozta a díjkiosztó ünnepséget követően Mátéfi István, a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
igazgatója, ahol a nemzetközi matematikaversenyt követően tartották
az országos tantárgyversenyt. Bár
nehézségek voltak a szervezésben,
mivel a pogármesteri hivatal törölte
a költségvetéséből a verseny támogatását, nehezen, de sikerült megoldást találni, hogy ne valljanak
szégyent – tette hozzá. Kimondottan büszke arra, hogy egyetemi oktatók
értékelték
a
diákok
teljesítményét, ami jelzi, hogy rangos vetélkedőről van szó. A diákok
bizonyítani tudták eddigi ismereteiket, s mind ők, mind tanáraik meggyőződhettek arról, hogy az

Pop Ágnes, az országos döntő főszervezését évről évre lelkesen vállaló bolyais tanítónő azt a közel két
évtizeddel korábbi momentumot
idézte fel, amikor Brenyó Mihálylyal, a kecskeméti Bányai Júlia
Gimnázium egykori igazgatójával
szövetkezve Erdélybe hozta a pontszerző versenyt.
– Azt gondoltam, hogy lesz itt
egy kis verseny, de aztán a kezdeményezés szép lassan szárnyra kapott, és rövid időn belül jelezték a
minisztériumból, hogy jó lenne országossá tenni, mert olyan sok
gyermeket megmozgat. Sok vagy
kevés a 18 év? Úgy gondolom, elég
ahhoz, hogy beírja magát az iskola
és a város történetébe, a részt vevő
gyermekek szívébe – mondta Pop
Ágnes, majd a hat visszatérő „brenyóst” hívta a színpadra, akiktől a
felkészülésről érdeklődött.
A megnyitót a dicsőszentmártoni
Kökényes néptáncegyüttes II. utánpótláscsoportja, az Apró Kökényes
nyárádmenti táncokkal zárta, szólót
énekelt Doszlop Tamás.
A tulajdonképpeni megmérettetés szombaton reggel a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceumban
zajlott. Ezt követően különféle
programok, városnéző séta, mozizás, fagylaltozás, játszóház várt a
diákokra, a délutáni szakköri tevékenységen pedig Brenyó Mihály
matematikatanárral megbeszélték a
versenyfeladatokat.
A vasárnap délelőtti díjkiosztón a
Navarra Dance moderntánc-együttes bolyais testvérpárja, Varga Vivien és Nikol teremtett ünnepi
hangulatot. Ezt követően a versenybizottság nevében dr. Oláh-Gál Róbert, Brenyó Mihály és Fejes Réka
értékelte a pontszerzők szép teljesítményét, Pop Ágnes pedig kiemelte,
hogy a visszatérő versenyzők közül
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Fotó: Molnár Zoltán

országos rangsorban hol helyezkednek el.
– Tanárkollégáim és diákjaink tevékeny és kitartó munkáját bizonyítja a díjazási ünnepség.
Kimondottan büszke vagyok az informatika szak eredményeire, ahol
14 év után először sikerült a maximális pontszámot elérnie egy diáknak. Mózsa Attila Ignát Anna
tanárnő tanítványa, és a következő
helyezettek is a mi diákjaink – válaszolta örömmel érdeklődésünkre.
A 14. Bolyai Farkas multidiszciplináris tantárgyversenyen a vendéglátó iskola mellett kiválóan
szerepeltek a csíkszeredai Márton
Áron Főgimnázium, a kolozsvári
János Zsigmond Unitárius Kollégium, a szatmári Kölcsey Ferenc
Főgimnázium, jó eredményt értek
el a Nagy Mózes Elméleti Líceum,
a Nagykárolyi Elméleti Líceum, a
gyergyószentmiklósi Salamon Ernő
Gimnázium, a Székely Mikó Kollégium, a székelyudvarhelyi Benedek
Elek Pedagógiai Líceum, a Segítő
Mária Római Katolikus Gimnázium
diákjai és volt egy díjazott tanulója
a marosvásáráhelyi Elektromaros
Technológiai Líceumnak is.

többen jóval magasabb pontszámot
értek el, mint tavaly.
A harmadikosok mezőnyében a
tanügyminisztérium harmadik és
első dicséretét Szatmár megyei diákok – Szeredai Nátánael és Geng
Keira – érdemelték ki, második dicséretben a Szilágy megyei Veres
Dávid részesült. A harmadik díjat a
Kovászna megyei Ercse Ferenc vihette haza, második helyezett a Hargita megyei Baricz Boróka lett, és
az első díj is Hargita megyébe került, Sajter Klaus, a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola diákja
kapta. A Napsugár különdíját az
Arad megyei Tóth Áron és a Temes
megyei Stan Norbert Krisztián érdemelte ki. Lapunk minden évben
jutalmazza a pontszerzőket, ezúttal a
Népújság-különdíj Gál-Bancsi Péternek, a kolozsvári Báthory István
Elméleti Líceum diákjának és Horváth-Szombathy Vilmosnak, a marosvásárhelyi Európa Általános Iskola
tanulójának járt. A negyedikesek
versenyében a minisztérium harmadik dicséretén a Kovászna megyei
Imre Panna-Dorottya és a Hargita
megyei Bokor Máté osztozott. Második dicséretben a Kolozs megyei
Bibza Boldizsár, első dicséretben
Siklódi Csongor Áron, a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu Általános Iskola diákja részesült. Az Erdély Tv
különdíja a Kovászna megyei
Ureczki Zsoltot és a Hargita megyei
Gáll Ádámot illette meg. Napsugárkülöndíjban a Bihar megyei Nagy
Zoltán Richárd és Mátyási-Péter
Zsolt, a marosvásárhelyi Tudor
Vladimirescu Általános Iskola tanulója részesült. Harmadik díjat Márton Zsófia marosvásárhelyi, bolyais
diák, második díjat a Bihar megyei
Erős-Joó Kristóf, a tavalyi első helyezett, első díjat Szászkay Miklós, a
kolozsvári Báthory István Elméleti
Líceum diákja kapott.
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Fejlesztések és új tervek Vámosgálfalva községben

Aszfaltúton szőlőhegyre, mezőre

Folyamatos fejlesztések és új
tervek életbe ültetése minősíti az önkormányzatok elöljáróinak tevékenységét. Ha
számvetést készítünk egy
község vagy municípium fejlesztéséről, a polgármester és
a tanácsosok tevékenységének eredményeiről, mindenekelőtt a látványos infrastruktúra-fejlesztéseket és a
választáskor tett ígéretek
megvalósítását mérlegeljük.

Nem véletlen, hogy Vámosgálfalva polgármesterének, Balog
Elemérnek (fotó) a hét év alatt végzett fáradhatatlan tevékenységét
nem csak közössége ismeri el,
hanem tavaly decemberben minisztériumi elismerésben is részesült,
akárcsak azok az elöljárók, akik
több európai uniós pályázatot hív-

Az összefogás ereje

aszfaltozással egyidejűleg a mellékutcák mentén húzódó sáncokat mélyítették
és
kibetonozták,
helyenként vízlépcsőket alakítottak
ki, támfalakat építettek, a romatelepen pedig az elkövetkező időszakban
építenek
támfalat
a
domboldalba. Az árvízveszélyes helyeken az ingatlanok elé betonhidak
kerültek – a vízhozam függvényében kisebb vagy nagyobb átmérőjű
betongyűrűkkel – így nagyobb esőzésekkor nem kell áradástól tartsanak a helyiek. A tavaly októberben
megkezdett útkorszerűsítés keretében a fejlesztési minisztérium finanszírozásával
3,7
km-t
aszfaltoztak le, és a falutól legtávolabb eső ház lakója is aszfaltúton
otthonába, de még a mezei
érhet
tak le és sikeresen megvalósították
utakra is jutott, így a szőlőhegybe
azokat.
is, jelenleg pedig a romatelep utcáHét év – nyolcmillió lej –
inak az aszfaltozási előkészületei
18 km aszfaltút
A Kis-Küküllő menti községben
mindenekelőtt azt a nem kevesebb
mint 1.737.331 eurót, azaz
7.991.724 lejt emelnénk ki, amely
18 kilométer aszfaltburkolatot eredményezett Szőkefalva, Küküllőpócsfalva
és
Vámosgálfalva
legeldugottabb zsákutcáiban, de
még egyes mezőgazdasági területekre vezető földutakra is. A tavaly
áprilisban elindított újabb uniós pályázat révén 7,4 km-t aszfaltoztak
le, hidakat, sáncokat, átereszeket
korszerűsítettek, tizenkilenc községi utca kapott aszfaltburkolatot a
közel egymillió eurós uniós támogatásból. Az országos vidékfejlesztési program keretében az Szőlőhegy

Megvásárolják a Rhédey-kúriát

Szőkefalván a főút melletti
barokk udvarházat jó ideje
árulják. A kulturális minisztérium műemlékjegyzékében
Rhédey–Rothenthalkastélyként jegyzett udvarház megvásárlásának jóváhagyását várja az önkormányzat a kultuszminisztériumtól, azt követően megköthetik majd az adásvételi
szerződést a tulajdonossal.

„Hálás vagyok a megyei tanács
elnökének, a megyei tanácsosoknak és az RMDSZ-es polgármestereknek, akik az áprilisban
jóváhagyott éves költségvetésükből a szolidaritási alapba való hozzájárulásukkal
ezúttal
a
vámosgálfalvi önkormányzatot támogatták 55 ezer lejjel az épületegyüttes megvásárlásában. Ez
évek óta szívügyem, és céltudatosan követtem a kastély sorsát
annak érdekében, hogy ne kerüljön újra idegen kézbe, és a közös-

ségünk, valamint az Alsó-Kis-Küküllő mentén élők számára hasznosítsuk. A felújítást uniós
alapokból tervezzük, egy multifunkcionális szociális otthont alakítanánk ki, melyben idősotthon,
rehabilitációs központ és információs turisztikai központ is helyet
kapna a kéthektáros területen elhelyezkedő egykori udvarházban és
gazdasági épületekben” – fejezte
ki köszönetét Balog Elemér polgármester a támogatásért.
Látogatásaink alkalmával a polgármester egyik álmaként említette az udvarház visszavásárlását,
amely a magas árfekvés miatt elérhetetlennek tűnt. Mint tavaly is
hangsúlyozta, elődeinek sem sikerült megvásárolni a PetrichevichHorváth-kastélyt, de a mostani
önkormányzat a tanácsosokkal
együtt megpróbál „minden követ
megmozgatni”, hogy sikerüljön.
És a jelek szerint a fáradozásuk
nem volt hiábavaló. Az önkor-

mányzatnak 1.100.000 lejben sikerült megegyezni a Balky Com
Kft. tulajdonosaival, akik 250 ezer
eurót szerettek volna kapni azért,
mert a „szerencsecsillaguk” révén
pár évtizedig a tulajdonukban volt,
felújítást azonban nem végeztek
az épületen, így sikerült 230 ezer
euróra lealkudni. A PetrichevichHorváth-kastélyként ismert épületegyüttes az államosítást követően
az egykori néptanács tulajdonába
került, és a termelőszövetkezet,
majd az állami mezőgazdasági vállalat vette birtokba. A rendszerváltás után az örökösök nem
igényelték vissza, egy mezőgazdasági társulás, az Agrozooviticola
Kft. szerezte meg, amely csődbe
ment. Azt követően az Állami Birtokokat Kezelő Ügynökség gondnokságába
került,
de
az
Agrozooviticola Kft. csődeljárása
nyomán sem sikerült az egykori
polgármesteri hivatalnak megvásárolnia az épületegyüttest.

zajlanak. Ezekért az előnyökért a
leghálásabbak azok, akik egykor
sárban kellett otthonukig gyalogoljanak. Az év végéig befejezik az
aszfaltozást, és a község utcahálózata 99%-ban aszfaltburkolattal lesz
ellátva. Ottjártunkkor az esős idő ellenére is dolgoztak. Amint a polgármester kifejtette és a szakemberek
megerősítették, a csepergő eső nem
befolyásolja az aszfaltréteg minőségét, mivel magas hőfokkal érkezik
a szállítmány, és a leterítést követően a ráhulló esőcseppek azonnal
el is párolognak. Az aszfalt a jó minőségét megőrzi, ha a leterítés pil-

lanatában a hőmérséklete nem csökkent 125 Celsius-fok alá. Az aszfaltállomástól induló rakomány hőfoka
160-170 Celsius-fok.
Az ivóvíz- és szennyvízhálózat,
aszfaltozott utcák, napközi otthon,
műfüves sportpálya, közvilágítás
csak néhány azok közül a fejlesztések közül, amelyeket az utóbbi
években a községben megvalósítottak. Nem véletlen, hogy Vámosgálfalva község infrastruktúrájának
állandó bővítésével egyidejűleg a
környező településekről és városokból telkeket, ingatlanokat vásárolnak itt, amelyek értéke egyre
emelkedik.
Lassan csatlakoznak
a szennyvízhálózatra
Az idén az aszfaltozott mellékutcákban is sikerül a szennyvízhálózatot az ingatlanokig kiépíteni, és a
családok csatlakoznak is rá. A 630
ingatlanból 220 csatlakozott a működőképes rendszerre, egyelőre
nincs kényszerítés, de a környezetvédelmi törvény előbb-utóbb kötelezővé
teszi
a
kiépített
szennyvízhálózatokra való csatlakozást, amelynek költsége 1.200
lej, de ingatlanonként csak 600
lejbe kerül, felét az önkormányzat
állja.

Napközi otthon és óvoda
Fotó: Nagy Tibor

Az új óvoda és napközi épülete is
elkészült, folyamatban van a belső
felszereltség beszerzése. A kivitelező Energoplus cég ellen csődeljárást indítottak, emiatt nehézségek
adódtak, a munkálat ennek ellenére
folytatódott. Az új tanév kezdetén
ünnepélyes keretek közt szeretnék
átadni a modern, új napközit és
óvodát. A nyirkos épületrész lebontása és újjáépítése, a tetőzetcsere, a
padlózat, a homlokterek hőszigete-

lése, a külső-belső felújítás, épületgépészeti korszerűsítés, központifűtés-rendszer, az udvar berendezése,
zöldövezetek és sétányok kialakítása, a kerti bútorzat elhelyezése, a
kerítéscsere, a belső felszereltség
stb. értéke meghaladja a 445 ezer
eurót.
Közben a szőkefalvi és gálfalvi
kultúrotthonok felújítását is szeretnék elkezdeni, a közbeszerzési kiírásra várnak jelentkezőket.
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Hazai vereséggel búcsúzott a kieső MTK

Az MTK Budapest kiesett a labdarúgó OTP Bank akkor a csereként tíz perce pályán lévő David N’Gog
Ligából, mivel vasárnap a 33., utolsó fordulóban hazai volt eredményes. A hátralévő időre így már nem volt
pályán 4-1-re kikapott a Budapest Honvédtól, és a ta- jellemző az addigi paprikás hangulat, a végeredményt
bella 11. helyén végzett.
aztán N’Gog állította be a 92. percben.
Az első húsz percben egyik csapat sem tudott meAz MTK legutóbbi hat mérkőzésén pont nélkül mazőnyfölényt kiharcolni, és a kapuk sem forogtak ve- radt, míg tavasszal a hét hazai mérkőzéséből hatot veszélyben, utána viszont egy perc alatt 1-1-re módosult szített el.
az állás. Előbb Holender Filip ziccerből szerzett vezetést a vendégeknek, Lencse László
A végeredmény
pedig a kispesti védelem határozatlanságát kihasználva egyenlített. A szünet előtt a Honvéd
1. Ferencváros
33 23
5
5
72-27 74
vette át a kezdeményezést, de a kapura nem je2. Vidi
33 18
7
8
53-37 61
lentett veszélyt.
3.
Debrecen
33
14
9
10
44-39 51
A második félidő elején Kanta József másoHonvéd
33
13
10
10
46-38 49
4.
dik sárga lapját is begyűjtötte, így létszámban
5. Újpest
33 12
12
9
38-28 48
megfogyatkozott az MTK. Ezt öt perc alatt
6.
Mezőkövesd
33
12
8
13
45-40 44
góllal használta ki a Honvéd – Djordje Kam7. Puskás Akadémia 33 11
7
15
36-45 40
ber volt eredményes –, amely azt követően
8. Paks
33 9
12
12
33-46 39
próbálta eldönteni a meccset. Ez azonban
33 10
8
15
36-48 38
9. Kisvárda
majdnem megbosszulta magát: a tíz emberrel
10. Diósgyőr
33 10
8
15
36-57 38
játszó MTK részéről Ulysse Diallo ziccert hi11. MTK
33 10
4
19
42-56 34
bázott – a csatár lövését Kamber mentette a
12. Szombathely
33 8
6
19
31-51 30
gólvonalról –, majd Lencse lőtte a kapu fölé a
büntetőt. A találkozó a 76. percben dőlt el,

Zárult a magyar bajnokság

A labdarúgó OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában vasárnap eldőlt, hogy a Szombathelyi Haladás
mellett az MTK Budapest lett a másik kieső, az Európa-liga-indulás jogát pedig a Debrecen és a Budapest Honvéd szerezte meg.
Az MTK akkor is kiesett volna, ha legyőzi a Honvédot, mert a hozzá hasonlóan a bennmaradásért
küzdő Diósgyőr és Kisvárda is győzni tudott.
Szintén nyert a Debrecen, ezzel megszerezte a
bronzérmet. A kispestiek akkor is részt vehetnek az
Európa-liga selejtezőjében, ha elveszítik a szombati
Magyar Kupa-döntőt, mert akkor ők kapják a bajnoki második MOL Vidi FC indulási jogát.
OTP Bank Liga, 33. forduló: Puskás Akadémia
FC – Ferencváros 1-1, Kisvárda Master Good – Mezőkövesd Zsóry FC 2-1, Szombathelyi Haladás –
MOL Vidi FC 1-1, MTK Budapest – Budapest Honvéd 1-4, Diósgyőri VTK – Újpest FC 3-0, Debreceni VSC – Paksi FC 4-1.

Berekméri Edmond

Az FC Botoşani idei gólkirálya
(nyolc találat fűződik a nevéhez), a
21 éves Fülöp Loránd a napokban
aláírt a Puskás Akadémiához. A magyarországi klub 700 ezer eurót fizetett a moldvai együttesnek a
sáromberki származású játékosért.
– Az utóbbi hónapokban elég
sokat írt a sajtó arról, hogy külföldi
klubok kerestek meg, és szeretnének
átigazolni. Felmerült a MOL Vidi, a
Ferencváros, a Levszki Szófia, illetve a Puskás Akadémia neve. Másoktól is kaptál konkrét ajánlatot,
vagy csak a Puskás Akadémia keresett meg?
– Az utóbbi időben többen megkerestek, több játékosügynök érdeklődött felőlem. A Puskás
Akadémia tette a legjobb, legkonkrétabb ajánlatot, én pedig elfogadtam. Arra gondoltam, hogy
elsősorban olyan csapathoz kell igazolnom, ahol továbbra is játéklehetőséget kapok. Aztán az is lényeges
szempont, hogy a Puskás Akadémia
bázisa a legjobb öt európai „fociegyetem” között van nyilvántartva.
– Mit szólt a távozási szándékodhoz a Botoşani vezetősége? Gondolom, nem tiltakoztak, hiszen ingyen

Kikapott az utolsó fordulóban a már bajnok Kolozsvári CFR Bukarestben, a FCSB-től. A házigazdák Filipe Teixeira remekbe szabott góljával szerezték meg a presztízsértékű győzelmet, az 53. percben született
találatot amúgy máris az évad szerzeményeként emlegetik.
Mivel ismételten csak második lett a FCSB, menesztették a bukaresti
klub edzőjét, Mihai Teját. Helyére Edi Iordănescu érkezhet a bukaresti
sportsajtó szerint.
Távozhat Dan Petrescu is – az információ a bajnokságot közvetítő
DigiSport egyik műsorában röppent fel. Erre abban az esetben kerülhetne sor, ha a szakvezető nem tudná elképzeléseinek megfelelően alakítani a CFR játékoskeretét a következő idényre. A feladat az
Európa-liga csoportkörébe jutás, mert a Bajnokok Ligája főtábláját
szinte elérhetetlenül távolinak látják. Dan Petrescunak szabad keze lehet
az érkező játékosok kiválasztásában, de a távozók nevesítésében is. Közülük néhányan máris csomagolhatnak, közöttük lehet a magyar válogatott Lang Ádám, valamint Maleş, Ioniţă és Manea, a DigiSport
értesülése szerint legalábbis.
Eredményjelző

Labdarúgó 1. liga, felsőházi rájátszás, 10. forduló: Bukaresti FCSB –
Kolozsvári CFR 1-0; alsóházi rájátszás, 11. forduló: FC Voluntari – Dunărea Călăraşi 0-0; az élcsoportok: felsőház: 1. (bajnok) CFR 50 pont, 2.
FCSB 48, 3. Viitorul 39; alsóház: 1. Dinamo 41 pont, 2. Medgyes 39, 3. Botoşani 35.

A hajrában elbukták
a dobogót Bölöniék

Torghelle Sándor (b) és Gera Dániel, az MTK játékosai, miután csapatuk
4-1-re kikapott Budapest Honvédtól, és ezzel kiesett a labdarúgó OTP
Bank Ligából a bajnokság utolsó, 33. fordulójában játszott mérkőzésen
az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2019. május 19-én. MTI/Illyés Tibor

Nyolcadszor nyerte az Euroligát
a CSZKA Moszkva

Történetében nyolcadik alkalommal lett Euroligagyőztes a CSZKA Moszkva: az orosz klub 2016 után
ért fel újra a csúcsra. A legrangosabb európai kupasorozat döntőjében az oroszok 91:83-ra verték meg a
török Anadolu Efes csapatát.
A bronzmérkőzésen a Real Madrid simán felülmúlta
az ugyancsak török Fenerbahcét. A spanyolok döntőt
is játszhattak volna, azonban nagyon elrontották a
CSZKA elleni elődöntő utolsó negyedét.

Kolozsvári rémálom: már
megint otthagyja a CFR-t
Dan Petrescu?

7

Férfikosárlabda-Euroliga, négyes döntő:
* elődöntő: Fenerbahce (török) – Anadolu Efes
(török) 73:92 (20-19, 20-26, 17-23, 16-24), CSZKA
Moszkva (orosz) – Real Madrid (spanyol) 95:90 (1822, 25-23, 22-28, 30-17)
* döntő: CSZKA Moszkva – Anadolu Efes 91:83
(29-20, 15-22, 24-20, 23-21)
* a 3. helyért: Real Madrid – Fenerbahce Beko
94:75 (24-16, 14-24, 31-23, 25-12)

A belga élvonalbeli labdarúgóbajnokság utolsó fordulójában Bölöni László csapata, az Antwerp
3-2-re kikapott az FC Bruges otthonában, és a 4. helyen zárta az
idényt. A dobogós helyezéshez
győznie kellett volna az együttesnek, s erre minden esélye megvolt,
hiszen a 80. percben még 2-1-re
vezetett, a hajrában azonban fordított a Bruges. A nemzetközi kupaindulási jog mindazonáltal még
megszerezhető, de ehhez az Antwerpnek nyernie
kell az Európaligás szereplésért
kiírt rájátszáson,
amelyen az alsóházi rájátszás két
győztese, a Kortrijk és a Charleroi párharcának
győztese lesz az
ellenfele.
Érdekesség,
hogy még az Európa-ligában sem
indulhat az An-

Fülöp Loránd aláírt a Puskás Akadémiához

derlecht, amely az 1963–1964-es
idény óta minden esztendőben
tagja volt a nemzetközi mezőnynek, ezúttal azonban csak a hatodik lett.
A belga bajnokság felsőházi
utolsó fordulójának eredményei:
FC Bruges – Antwerp 3-2, Gent –
Anderlecht 2-1, Genk – Standard
Liege 0-0. A végeredmény: 1.
Genk 52 pont, 2. FC Bruges 50, 3.
Standard Liege 40, 4. Antwerp 39,
5. Gent 35, 6. Anderlecht 32.

Fotó: DigiSport

ható az ajánlat. A szerződés értel- Budapesthez. Egy fővárosban más
mében háromszor többet fogok ke- az élet...
– Idén bemutatkoztál a román
resni, mint Botoşani-ban... Továbbá
úgy érzem, hogy a Puskás Akadé- U21-es válogatottban, s valószínű,
miánál kiváló feltételek között ké- nemsokára újra behívót kapsz az
Eb-döntő tornára kiutazó keretbe. A
szülhetek, edzhetek.
– Aláírtad már? Hogyan fogad- nemzetközi szabályok szerint ha elfogadod a meghívást az ifitornára,
tak?
– Már aláírtam a napokban. Na- attól még lehetsz később magyar
gyon nagy szeretettel fogadtak, de válogatott...
– Nemrég tudtam meg, hogy
a bemutatásra csak június 15-e után
engem is beválogattak a bővített kekerül sor.
– Hányas számú mezt viseled retbe. Mindenképpen szeretnék ott
majd, s milyen terveid vannak a kö- lenni az Olaszországban tartandó
döntő tornán, ahol mindent megtenzeljövőt illetően?
– A mez számáról még nem be- nék, hogy a román U21-es válogaszéltünk. Célom elsősorban az, tottban is bizonyítsak.
– Döntöttél, hogy melyik ország
hogy jól teljesítsek klubszinten és
egyénileg egyaránt. Mindent meg- felnőttválogatottját választod?
– Erről még korai beszélni.
teszek azért, hogy csak beilleszkedjek. Játszani, bizonyítani akarok... Egyelőre a román válogatottól kap– Mit szól a fiatalasszony az át- tam esélyt, s el is fogadtam. JátéAz FC Botoşani 80-as számú játékosa góljaival több klub érdeklődését felkeltette. Fotó: Fanatik
kommal
pedig
bizonyítani
igazoláshoz?
– Ő is örült a klubcserének, hi- szeretném, hogy megérdemeltem a
igazoltak le 2016-ban, s most 700 dett vagy a teljesítményeddel?
ezer eurót tehettek zsebre...
– Talán jobb is lehetett volna, de szen Botoşani-t nem hasonlíthatjuk behívót.
– Elég jól reagáltak, nem tilta- azt is figyelembe kell venni, hogy a
koztak. Leültünk, megbeszéltük a térdműtétem miatt két hónap kieséMáris támadják
dolgot, s arra a döntésre jutottunk, sem volt, ami sokat jelentett. Szehogy nekem is, a klubnak is előnyös rencsére, felépülésem után újra
Magyarországi átigazolásának hírére a román sajtóban támadni kezda szerződés, tehát mennem kell. Kü- bizalmat kaptam az edzőtől.
ték Lórit. A Gazeta Sporturilor című napilap újságírója, Dan Udrea szelönben még két évre szerződés kö– Mit árulhatsz el a Puskás Aka- rint a fiatal tehetség nem érdemli meg az U21-es román válogatott
tött a moldvai együtteshez.
démia ajánlatáról? Többet keresel mezét, mert azért igazolt Felcsútra, hogy magyar válogatott legyen. A
gsp.ro honlapon megjelent cikkhez elég sokan hozzászóltak, többnyire
– Nyolc gólt szereztél a 2018- majd új klubodnál?
2019-es bajnoki idényben. Elége– Igen, szerintem jónak mond- arra kérik Mirel Rădoi edzőt, hogy hagyja ki a keretből az „árulót”.
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Feledhetetlen nap

Páratlan élményben volt része
annak a három magyarsárosi nőtestvérünknek, akik beneveztek a
Maros Megyei Hagyományőrző
Fesztivál május 17-19. között a
marosvásárhelyi várban zajló Folkfórum rendezvényére. Lehetőséget
kaptunk e rangos rendezvény keretén belül megmutatni falumúzeumunk néhány értékes, érdekes
tárgyát. A Kupola teremben rendezte be a sárosi „vetett ágyat”
(1937-ből) Udvari Anna, aki megőrizte édesanyja kelengyéjének
java részét. Serbán Zsuzsánna a tájháznak is beillő lakásából asztalterítőt, abroszt, csipkés lepedőket,
régi falvédőket, két vőfélypálcát és

néhány ág rongyszőnyeget hozott
mutatóba. Udvari Irma nőtestvérünk édesanyja varrottas díszpárnáival, asztalfutóval, ágyterítővel
gazdagította gyűjteményünket.
Nem hiányozhatott az egykori „betegasszonykosár” sem, melyet
három hímzett terítővel takartak le.
Alattuk pedig a leveshordó „porgaló, porzsaló”, tányérok, csésze,
pálinkáskancsó lapult. Legfelül ez
alkalommal sem hiányozhatott a
finom házi sütemény, a rétes és a
csöröge, mellyel sűrűn kínálgatták
a hazai és külföldi látogatókat.
Hamar elrepült az idő, hiszen
nagyon változatos és tartalmas
műsor fogadta a várba látogató kö-

Több kenyeret a rászorulóknak!

Szerkeszti: Mezey Sarolta

zönséget. Először Kocsis Zoltán és
családja magyarói régi hagyományos szobabelsőjét, csodálatos viseletüket és táncukat ismerhettük
meg, majd az egymást követő
külső rendezvényeken felváltva
töltekeztünk zenéből, táncból, kézművestermékeket és készítési folyamatukak ismertük meg.
Feledhetetlen élmény volt
annak a korosztálynak is, amely
még ismeri a szövés, fonás, horgolás, hímzés, faragás, kosárfonás,
ványolás és megannyi régi mesterség csínját-bínját, de legfőképpen
hasznát. Illese köszönet a szervezőket, különösképpen Varró Hubát
és Incze Tündét a kitűnő szervezésért.
Tóth Katalin, Magyarsáros

Ha jó ügyet szolgálunk...

Idén 29. alkalommal szerveztük
meg a szavaló- és népdaléneklő
versenyt, a Kis-Küküllő Alapítvány és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének helyi
szervezete közös rendezvényét.
Kosztolányi Dezső szavaival indult a verseny: „A természet csak
egyetlen édesanyát adott nekünk,
csak egyetlen édes anyanyelvet”.
Felváltva, osztályonként hangzottak el szavalatok és népdalok,
tulajdonképpen a közönség kérésére alakult így, mert a szülők, tanárok és diákok tapasztalni akarták
a fellépők szereplését és a viszontlátás örömét. Megjegyzem, hogy
egykor dr. Kakassy Sándor, a dicsőszentmártoni RMDSZ elnöke
és a Kis-Küküllő Alapítvány létrehozója kezdeményezte e verseny
megszervezését, aki idén megkapta
post mortem a Könyv és Gyertya
díjat. Ő volt az, aki mindig hangoztatta az olyan rendezvények szervezését, amelyek alkalmával
éltetni lehetett és kellett a halódó
hagyományokat a szórványban is.
Idén Ady Endre életének szenteltük a versenyt, halálának 100.
évfordulója alkalmával.
A verseket a tanulók korosztályának megfelelően választották ki.
Sokan helyi népviseletben jelentek
meg, és úgy viselték, mintha beleszülettek volna. Fegyelem uralkodott, nem szólt a mobiltelefon, csak
figyelő arcokat láttam.

A zsűritagok, szaktanárok a lehető legbátorítóbb magatartást tanúsították
(Csiki
Erzsébet-Gyöngyi, Szilágyi AnnaRózsika, Szilágyi Mária-Magdolna, Szász Gyula és jómagam).
Hadd említsem azt is meg, hogy
a tanulók létszáma összességében
nem csökkent a tavalyhoz viszonyítva. Összsen 73 tanuló szerepelt
(a líceumi tanulók május 10-én,
26-an, az általános iskolások május
11-én, 47-en). Megemlíteném a
helységeket, ahonnan adódott ez a
szépszámú szereplő közösség:
Bonyha, Désfalva, Dicsőszentmárton, Erdőszentgyörgy, Harangláb,
Héderfája, Küküllődombó, Magyarsáros, Segesvár, Szászcsávás,
Vámosgálfalva.
Az első díjasok a következő szavalók voltak:
Fülöp Csenge-Anna, V. osztály
(Dicsőszentmárton, Traian Általános Iskola), felkészítő tanár Csiki
Erzsébet-Gyöngyi; Végh Ervin,
VI. osztály (Vámosgálfalva, Fogarasi Sámuel Általános Iskola), felkészítő tanár Kántor Katalin;
Dezső Szabolcs, VII. osztály (Magyarsáros, Bandi Dezső általános
Iskola), felkészítő tanár MárkosMátyás Erzsébet-Zita; Székely
László Eduárd, VIII. osztály (Küküllődombó, általános iskola), felkészítő tanár Fülöp Erika-Anna;
Pásztor Miklós, IX. osztály (Dicsőszentmárton, Andrei Bârseanu El-

méleti Líceum), felkészítő tanár
Szilágyi Anna-Rózsika; Zsold
Alíz-Antónia, X. osztály (Dicsőszentmárton, Andrei Bârseanu Líceum), felkészítő tanár Szilágyi
Anna-Rózsika; Mátyás Márta, XII.
osztály (Dicsőszentmárton, Andrei
Bârseanu Líceum), felkészítő tanár
Csíki Erzsébet Gyöngyi.
Az énekesek közül első díjat
nyert Szabó Csanád VII. osztályos
tanuló, a segesvári Aurel Moşora
Általános Iskolából, felkészítő tanára Hajducsi Szabolcs.
Végül, de nem utolsósorban
megemlíteném, hogy minden tanuló emléklapot, a díjazottak pedig
jutalomkönyvet és oklevelet kaptak.
Ha jó ügyet szolgálunk, mindig
vannak emberek, akik segítenek,
épp ott és akkor, amikor szükséges.
Köszönettel tartozunk elsősorban a
felkészítő tanároknak és a szülőknek, Pataki László tanárnak, aki az
RMPSZ helyi szervezete elnökeként évek óta jutalomkönyveket és
nyomtatványokat biztosít, továbbá
Incze Csabának, a Kis-Küküllő
Alapítvány elnökének, Csiki Erzsébet-Gyöngyi tanárnőnek és Szilágyi Anna-Rózsika tanárnőnek a
szervezésben nyújtott segítségért.
Kívánom, hogy mások is tapasztalják meg az együtt végzett munka
örömét.
Szlovácsek Ida

Ferenc pápa közelgő látogatása
az érdeklődés előterébe került. A
katolikus templomok szószékeiről,
a tévécsatornák és a rádiók adásaiból érzékelhető a Szentatya karizmatikus alakja.
Gondolataival, útmutatásaival,
melyeket a katekéziseiben közölt,
olyan igazságokra tapintott rá, melyek felébresztették nemcsak a keresztény, de minden jóakaratú
ember lelkiismeretét.
A Vasárnap katolikus hetilap
egyik számában az élet legalapvetőbb problémájáról, a mindennapi
kenyérről úgy értekezett, hogy szavai imádsággá váltak. Hangsúlyozta, hogy a Miatyánkban a
kenyeret minden ember számára
kell kérni, így válhat az Úr imája a
kereszténység legsajátosabb imájává.
A Máltai Szeretetszolgálat tevé-

kenysége folyamán következetes a
szegények megsegítésében. Egyik
ilyen program a Szent Antal-cipó,
mely révén 32 rászoruló személynek biztosította a mindennapi kenyeret. Mindez úgy válhatott
valóra, hogy jóakaratú emberek felajánlották adójuk 2%-át, vagy egy
személy évi kenyerét fizették ki.
Ez az akció még júliusig folytatódik, így az önök segítségével tovább növelhetjük a megsegítettek
számát.
A Máltai Szeretetszolgálat teljes
szívvel kapcsolódik be a Szentatya
által meghirdetett irgalmas cselekedetekbe.
A Miatyánkba foglalt kéréseink
arra irányulnak, hogy az egész világon legyen több „kenyér” és kevesebb a könny.
Radványi Hajnal
máltai tag

Cinege óvodánkban (Marosvásárhely, 1918. December 1. út 48.
szám) a madarak és fák napja csak
egy újabb alkalom arra, hogy környezetünkre irányítsuk a gyerekek
és szülők figyelmét.
Arra törekszünk, hogy óvodásaink természetes környezetben ismerjék meg a virágokat, fákat,
madarakat, az őket körülvevő világot. Mindennapos tevékenységeink
tökéletes helyszíne a jól felszerelt
csoportszobák, a tágas udvar és a
madárbarát kert. Ezeket legutóbb a
polgármesteri hivatal segítségével
virágokkal, facsemetékkel, bokrokkal szépítettük, gazdagítottuk.

Megfelelő helyszín lesz ez a
gyermeknap megünneplésére is,
amit június 3-án 10-12 óra között
tartunk, amelyre szeretettel meghívjuk azokat a gyerekeket, szüleikkel
együtt, akik betekintést szeretnének
nyerni óvodánk életébe.
Kicsi, családias VÁR a mi óvodánk, ahonnan sok élménnyel, jókedvvel távozhatnak a gyerekek.
„Fa nélkül egy fillért sem ér a táj,
S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én
azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha
nem lennének fák és madarak.”
(Horváth Imre)
Kovács Orsolya
és Benedek Zsuzsa óvónők

Vár a Cinege óvoda

Tisztelt szerkesztőség!

Lenne néhány reklamációm az
újsággal kapcsolatban. Először is
önök reklámozzák, hogy minél hamarább fizessünk elő a következő
hónapra, de arról már nem gondoskodnak, hogy ne egy hét teljen el,
amíg az újságot megkapjuk. Például most, amikor az ortodox nagypénteken megjelent újságot a
következő két csütörtökén kaptuk
meg. Elvártam volna, és gondolom,
meg sokan vannak úgy, hogy legalább a csütörtöki újságban elnézést
kérnek az olvasóktól. Ne mind a

postára hárítsák a bűnt, mert még
lehetne oldani az újság kihordását
másképp. Nyugaton már régen csődöt mondott volna az újság. Már
csak azért rendeljük meg, mivel
önök, az egyetlen „legolvasottabb
újság a megyében”, ne mondjanak
csődöt. Ezeket a sorokat azért írom
direkt önöknek, mert Az olvasó írja
rovatban kritikus írások nem jelennek meg, csupa „díszhimnuszokat”
(!?!) lehet olvasni, mint az átkos
rendszerben a Cântarea României.
Tisztelettel, Kozma Magda

A rovatban közölt levelek tartalmáért,

a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Április közepén több tucat európai műemlékvédelmi szakértő tanácskozott Segesváron. A Románia ET-elnökségének égisze alatt szervezett
rendezvényt a művelődési minisztérium támogatta, témája
a közös európai tapasztalatok, regionális sajátosságok a
műemlékvédelemben volt. A
rendezvény házigazdája a Segesvári Polgármesteri Hivatal,
a Joseph Haltrich Líceum, a
Zsinagóga-Ariel Alapítvány
volt, partnerek az evangélikus
és az ortodox parókiák és az
Europa Nostra hálózat.

Vajda György

A rendezvényen több EU-tagállam műemlékvédelmi intézményének képviselői, egyetemi tanárok, a
területen működő nemkormányzati
szervezetek képviselői vettek részt.
Igen széles körben érintették elsősorban az elméleti tudnivalókat,
ugyanakkor azokat a jogi és köz-

Műemlékvédelmi tanácskozás Segesváron

igazgatási kérdéseket is, amelyekkel mindezeket szakmailag ellenőrzött formában gyakorlatba lehetne
ültetni. Vagyis szó volt arról, hogy
miként kellene kezelni a műemlékeket, milyen törvényes előírások
vannak, és mit kellene ezen javítani.
Továbbá téma volt a műemlékvédelmi kutatások, a restaurálás, a
szakmai képzés, oktatás is.
A kétnapos tanácskozás következtetései alapján szükség van öszszehasonlító
tanulmányokra,
amelyek által előtérbe helyezik azokat az általános megoldásokat, amelyeket a szakterületen bárhol
lehetne alkalmazni, illetve azt is,
hogy melyek a helyi identitásmegőrző elemek, amelyekre oda
kellene figyelni mind a gyakorlatban, mind politikai téren. Európai
szinten szorosabban kellene együttműködjenek az e szakterületen dolgozó
intézmények,
nemcsak
elméleti, hanem gyakorlati téren is,
elsősorban az oktatási intézmények,
egyetemek, ugyanakkor képzőközpontok létrehozásával, működteté-

sével mind az egyetemi, mind a
civil társadalom képviselőit bevonnák. Alkalmazhatóvá kellene tegyék a különböző országokban
tapasztaltakat, hiszen egymás jó
példáiból, megvalósításaiból lehet
építkezni. Megfogalmazódott az is,
hogy az uniós tagállamok – kormányaikon, szakintézményeiken keresztül – minél előbb osszák meg a
műemlékvédelemre vonatkozó dokumentációjukat, ajánlataikat, a
szakdolgozatokat. Elérhetővé kell
tenni az unió által kidolgozott
irányelveket (European Quality
Principles for EU-funded Interventions with potential impact upon
Cultural Heritage) és az európai
munkacsoport szakterületen végzett
munkálatainak eredményeit. Egységesíteni kellene a tagországok műemlékvédelmi jogszabályát, többek
között a munkálatok végzésére kiírt
közbeszerzési eljárást, amellyel felgyorsítanák a folyamatokat. A tanácskozáson levők fontosnak
tartották az üzleti szféra bevonását
a műemlékvédelembe, egyrészt a

munkálatok finanszírozásával, másrészt pedig a műemlék jellegű épületek fenntartásába, működtetésébe.
Felmerült az épületek megközelíthetőségének, elérhetőségének kérdésköre is. A restaurált műemlékek
ugyanis egyrészt közkincsek, így
ezeket látogathatóvá kell tenni.
Ehhez tartozik az, hogy sajnos számos ilyen épületet nem közelíthetnek meg a mozgássérültek, így
fontos, hogy akadálymentesítve legyenek – nyilván úgy, hogy ezáltal
nem módosítják az eredeti formát,
az épületelemeket.
Jó lenne, ha mind az unió szintjén, mind a tagországok saját éves
költségvetéséből lehetővé tennének
pályázati forrásokat a műemlékvédelemre. Mindezek mellett a szakértők fontosnak tartják az oktatási,
kutatási hálózat kiterjesztését, fejlesztését, hogy a szakemberek mirestauráló
munkát
nőségi
végezzenek.
Sneska Quaedvlieg-Mihailovic,
az Europa Nostra mozgalom főtitkára hangsúlyozta, hogy Európa az
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épített örökségén keresztül kell újjászülessen, az intézményes rendszer partnereként nagy szerepe van
a civil társadalomnak. A résztvevők
sajnálatukat fejezték ki a párizsi
Notre-Dame tornyának leégése
miatt, de bíznak abban, hogy Franciaország képes lesz a világörökség
részét képező műemlék példás helyreállítására. Az eset jelzi azt, hogy
milyen sérülékeny az épített örökségünk, ezért kiemelten – az EU
tagállamaitól függetlenül – közösen
kell szót emeljünk, ugyanakkor
konkrétan intézkedjünk, hogy ezeket az értékeket megmentsük –
mondta Stefan Bâlici, a romániai
Örökségvédelmi Intézet vezérigazgatója.
A konferencia résztvevőinek a
Monumentum Egyesület és a Mihai
Eminescu Trust tanulmányutat is
szervezett, amelynek során meglátogatták azokat a településeket,
ahol templomokat, hagyományos
szász házakat restaurált az alapítvány.

Marosvásárhely az ország első olyan városai közé tartozik, ahol megértették, hogy szükség van a műszaki oktatásra, hiszen több száz általános iskolát
végzett fiatal szeretne valamilyen szakmát tanulni, ezért konkrét stratégiát dolgoztak ki a munkaerő-átképzésre. Azon fiatalok sikertörténetei igazolják
a program hatékonyságát, akik a korábbi években szakmát tanultak az országban, vagy külföldön sikerült elhelyezkedniük jó fizetéssel, és elismert, megbecsült szakemberek lettek.

Hetedik alkalommal hirdetik meg a Művészetek és Mesterségek Iskoláját. Elégedetten nyugtázza ezt minden inas, aki mesterséget választott, és azok a
szülők, akik gyerekeiket olyan szakma felé irányították, amely keresett a munkaerőpiacon. Ugyanilyen elismerően nyugtázzák e kezdeményezést a tanárok,
azok a szakemberek, akiknek sikerült átadniuk az inasoknak a szakma szeretetét.

Marosvásárhelyről szakácsok és cukrászok jutottak el Európába és Amerikába, és azzal, amit itt tanultak és ott elértek, megbecsült szakemberek lettek.
Fodrászaink, stylist-jaink vannak, akik elismert szakemberekkel együtt dolgoznak a show-bizniszben tehetségüknek köszönhetően, ünnepelt képzőművészeink és zenészeink vannak. Ugyanakkor olyan autószerelők kerültek ki iskolánkból, akik vállalkozást létesítettek, belsőépítészeink komoly szerződésekkel dolgoznak szerte a nagyvilágban. Nem kellett sokat várniuk arra, hogy fejlődjenek a szakmában, építsék karrierjüket, elismert és keresett cégeket
vezessenek, pénzük, autójuk, lakásuk legyen. Több száz példa igazolja, hogy a 25 évesnél fiatalabbak is sikeresek lehetnek az életben, mert a munkaerőpiacon keresett szakmát tanultak.
Mivel mindenki számára hosszú távon hasznos a Művészetek és Mesterségek Iskolája program, folytatódik.

UNIVERSITATEA CULTURAL-ŞTIINŢIFICĂ
KLUTURÁLIS TUDOMÁNYEGYETEM MAROSVÁSÁRHELY
SCIENTIFIC CULTURAL UNIVERSITY OF TÎRGU-MUREŞ

REDEFINIM EDUCAŢIA
ÚJRAFOgALMAzzUK Az OKTATáST

Tanfolyam neve

A Marosvásárhelyi Kulturális Tudományegyetem művelődési, oktatási
intézmény, 1963-ban alapították.
Ma, 56 évvel az alapítás után, folytatjuk a hagyományt, megőrizve a jellegét. Ennek megfelelően alkalmat
teremtünk a folyamatos felnőttoktatásra, a készségek fejlesztésére.
Ugyanakkor szorgalmazzuk a szakoktatás újjáélesztését, támogatjuk a
duális képzést.

Az egyetem kínálata, felszerelése:
– Székház – irodák – laboratóriumok–
tantermek
– Műszaki központ
– Autószerelői laboratórium
– Ruhatervező műhely
– IOT – környezeti műhely
– Információtechnológiai, elektronikai
laboratórium
– Modellezőterem
– Radonlaboratórium
– Számítástechnikai laboratórium
Hagyományos események:
– Drónfesztivál
– Robotika – műhelymunka
– Autóés repülőmodellező-bajnokságok

www.ucstgm.ro

Tel. 0265 251 118

A Kulturális Tudományegyetem konferenciák, események házigazdája, kutatómunkát
végez,
együttműködik
országos és külföldi szakintézményekkel, szaktanfolyamokat, átképzéseket,
szakképzéseket szervez. A végzősök
hiteles, elismert oklevelet kapnak.

Végzettség

CNC
számítógép-vezérlésű 2-es képzési szint
szerszámgépkezelő
Automatizálási technikus

3-as szint

Autóvillamosság-szerelő

2-es és kezdő szint

Autószerelő

2-es és kezdő szint

Hegesztő

2-es és kezdő szint

Automatizálás

kezdő és továbbképzés

CAD-technikus
Klímaváltozási szakértő
Ruhatervező

kezdő szint és továbbképzés
kezdő és továbbképzés
kezdő – moduláris

Könyvtáros/középfokú végzettség kezdő
Rádióamatőr

kezdő

Robotika és IOT

kezdő

Elektronika

Autómodellezés

Repülőmodellezés
Hajómodellezés

kezdő és továbbképzés
kezdő – képzés – felkészítés
versenyekre

Német nyelv – moduláris
Angol nyelv – moduláris
Számítógép-kezelés
kezdő – 1. modul
kezdő – 2. modul

Fotótechnika és számítógépes Minden
modul
keretében
képfeldolgozás – moduláris
hosszú vagy rövid távú tanfolyamokat szerveznek
Szociális munkás

Fotóriporter – kameraman

Közkapcsolati és sajtóasszisztens – moduláris
Könyvelés – moduláris

2. képzési szint

3-as képzési szint vagy kezdő

Projektmenedzsment

kezdő

Android- és IOS-kezelés

kezdő szint és továbbképzés

3D nyomtatás

kezdő
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A Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum
2019–2020-as tanévre szóló oktatási kínálata

Az iskola diákjainak művészi tevékenysége nemcsak városunkból, hanem más megyékből, mi több az országhatáron túlról is érdeklődésre tart számot. A diákok saját kiállításaik, koncertjeik mellett jelen vannak a város művelődési életében
kiállítás-megnyitókon, könyvbemutatókon, irodalmi-zenés esteken, szimpóziumokon,
konferenciákon stb. Ezekkel az igen magas fokú szakmaiságot és elismerést jelentő eseményekkel a diákok jelentősen hozzájárulnak a marosvásárhelyi művelődési élet fellendítéséhez. A gazdaságilag és kulturálisan is egyesült Európában alapvetően fontos a
művészeti oktatás, ez az a hely, ahol alakítják a következő nemzedék művelődési szintjét.

A közel 70 éves múlttal rendelkező Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum az emberek, a nemzetiségek és nemzedékek közötti harmonikus kultúraközi kommunikáció
színterévé vált. Valódi művelődési központ, ahol tehetségüknek köszönhetően a jövő
nemzedéket képezik. Többen a végzettek közül országos és világhírű zenészek, képzőművészek, ugyanakkor olyan tanárok, pedagógusok lettek, akik a maguk során a humanista értékek alapján képezik tovább diákjaikat.
S.sz. Tannyelv

Előkészítő osztály

Osztály-/diáklétszám

Szakképesítés

Szaktantárgy

Megjegyzés
Beiratkozás az érvényben levő eljárás szerint (szakkritérium – zenei készségek felmérése)

1.

román

1 osztály/25 diák

–

–

2.

magyar

1 osztály/25 diák

–

–

12 hely hegedű
1 hely gitár
12 hely zongora

I. osztály
1.

román

1osztály/25 diák

zene

2.

magyar

1 osztály/25 diák

zene

V. osztály
1.

román

1 osztály/25 diák

zene

2.

román

1 osztály/25 diák

képzőművészet

3.

magyar

1 osztály/25 diák

zene

4.

magyar

1 osztály/25 diák

képzőművészet

2.

román

magyar

1 osztály/28 diák

zene-színművészet

3.

román

1 osztály/28 diák
zene-színművészet

Képzőművészet, műépítészet

4.

magyar

1 osztály/28 diák
zene-színművészet

Képzőművészet, műépítészet

IX. osztály
1.

1 osztály/28 diák

zene-színművészet

12 hely hegedű
1 hely gitár
12 hely zongora

Beiratkozás az érvényben levő eljárás szerint (szakkritérium – zenei készségek felmérése)
Felvétel a zenei készségek alapján
Felvétel a zenei készségek alapján

8-9 hely zongora
10-11 hely húros hangszerek
5-6 hely fúvós és ütőhangszerek

Húros hangszerek: hegedű, gordonka, nagybőgő, gitár.
Fúvós és ütőhangszerek: 2 oboa, 2 klarinét, 1 trombita, 1
ütőhangszer.

8-9 hely zongora
10-11 hely húros hangszerek
5-6 hely fúvós és ütőhangszerek

Húros hangszerek: hegedű, gordonka, nagybőgő, gitár.
Fúvós és ütőhangszerek: 2 fuvola, 1 oboa, 1 klarinét, 1
trombita, 1 harsona, 1 ütőhangszer.

18 hely zene zongora, húros, fúvós és ütőhangszerek, klasszikus canto, vokális
zene, jazz- és könnyűzene
10 hely színművészet

Zongora, húros hangszerek: hegedű, gordonka, nagybőgő,
brácsa, hárfa
fúvós és ütőhangszerek: fuvola, oboa, klarinét, fagott,
kürt, trombita, harsona, szaxofon, dob
klasszikus canto, vokális zene, jazz- és könnyűzene-éneklés
A felvételit az érvényben levő módszertan alapján tartják.

rajz, festészet, modellezés,
művészettörténet

rajz, festészet, modellezés,
művészettörténet

20 hely képzőművészet:
festészet, szobrászat, grafika,
ruhatervezés
8 hely műépítészet:
műszaki rajz,
tervrajz, műépítészet

Oktatás 8-12 gyerekből álló csoportnak. A művészettörténetet osztályoknak tanítják.

Oktatás 8-12 gyerekből álló csoportnak. A művészettörténetet osztályoknak tanítják.

A különböző művészeti ágaknak megfelelő tanterv szerinti tantárgyak.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875)
FELVESZÜNK ügyes kezű FIATAL HÖLGYEKET a jeddi termelőbe. Tel. 0745-520-408. (21224-I)

IRODAI - TELEFONOS MUNKÁRA MUNKATÁRSAKAT keresünk. Önéletrajz: fulop.lorand@catalogafaceri.ro Tel. 0748-380520. (21254)

ÁKOSFALVI KISBÚTORGYÁR SZAKKÉPZETT ASZTALOSOKAT és CSISZOLÓKAT alkalmaz. Korrekt bérezést és a szállítási
költségek fedezését biztosítjuk. Érdeklődni a 0726-703-123-as telefonszámon. (21231-I)

A TRIPLAST KFT. alkalmaz ROTOFORMING GÉPHEZ KEZELŐKET és SZEMÉLYZETET A SZERELŐVONALRA. Ajánlunk
szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget.
Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a titkárságon
lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63661-I)
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT (expert contabil) alkalmazunk.
Érdeklődni a 0723-244-200 telefonszámon lehet. (sz.-I)

AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0741-411-334.
(4/2766)

ÁLLATGONDOZÓT keresünk hat tehén mellé. Tel. 0729-925-074.
(13/2791)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz BIZTONSÁGI ŐRÖKET. Érdeklődni a 0731-340-144-es telefonszámon. (21263)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21264)

ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT. Előnyös munkabér, étkezési
jegyek. Tel. 0741-215-738. (21264)
OLASzORSzágI KÖRUTAzáS
2019. JÚNIUS 11–18. között.
Főbb helyszínek: Velence, Cinque Terre, Bolsena, Orvieto, Pisa,
Toscana – Firenze, Trieszt és Ptujska gora.
Még van öt hely.
Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/636-I)
ÉPÍTŐCÉg 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést,
bontást
is.
Tel.
0747-634-747,
0755-291-137.
(12/2327-I)
FÉMSzERKEzETI MUNKáT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)
AUTOMATA mosógépeket és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825502. (4/2359-I)
VáLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737364-290. (4/2543-I)
VáLLALUNK tetőkészítést Lindab
lemezből, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, szigetelést kartonból,
festést
stb.
Tel.
0759-467-356. (3/2639-I)
VáLLALOK: tetőkészítést, cserépforgatást, ácsmunkát, teraszkészítést, tetőfedést Lindab lemezzel,
csatornakészítést. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0746-540008. (21/2715-I)
VáLLALUNK: tetőfedést, cserépcserét,
cserépforgatást,
bádogosmunkát,
csatornaszerelést,
-javítást.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0745-866-619. (2/2721)

VáLLALOK szobafestést, mázolást,
padló- és falicsemperakást garanciával.
Tel. 0746-552-473. (5/2767)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával.
Tel.
0722-846-011.
(8/2786-I)

MEGEMLÉKEZÉS

„Elvesztettük azt, kit annyira
szerettünk,
Jókedvünk, nyugalmunk vele
eltemettük.”
Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk a sáromberki id.
BEREKMÉRI
gYŐzŐRE
halálának első évfordulóján.
Emlékét és szeretetét megőrzi
szerető felesége, Irénke, két
fia, leánya és azok családja.
Pihenésed legyen csendes,
emléked áldott! (2/2807-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ
I.
osztályú,
3
szobás
tömbházlakás a Rozmarinului utcában.
Tel. 0751-684-604. (13/2707)
ELADÓ kétszobás, I. osztályú, III.
emeleti tömbházlakás pincével és fedett parkolóval. Tel. 0775-347-893.
(16/2673-I)
ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745386-089. (16/2559-I)

ágYBETÉTEK a legolcsóbban, nagyon
jó minőségben, bármilyen méretben
kaphatók a NIKI PARK üzletben. 1989.
December 22. utca 113/A. (21251)
VáRMEzŐBEN, a főút mellett 4
darab 500 m2-es telek eladó kedvező
áron.
Tel.
00-36-20-334-8629.
(3/2595-I)
ELADÓ hársfa művészeknek faragásra,
deszkának és tűzifának. Tel. 0748-206370, 0265/226-781. (7/2681)

BÚzáT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(5/2618)

MINDENFÉLE

KÉSzÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (2/2330)

ELHALÁLOZÁS
A két szemed szeretett legtovább, be furcsa szerelem.
A szád már néma volt, de a szemed még beszélt velem.
Isten akaratában megnyugodva,
szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagyapa,
após, rokon és jó barát,
id. DáNIEL SáNDOR
életének 77. évében és boldog
házasságának 56. évében, hoszszas betegség után, május 19-én
megpihent. Temetése 2019.
május 21-én 13 órakor lesz a hármasfalusi (atosfalvi) temetőben.
Búcsúznak tőle gyászoló
szerettei. (2/2780-I)
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Rokonok! Barátok! Ismerősök!

Emlékezzünk a deményházi TOTH

LAJOSRA

évfordulóján.

Felesége,

halálának

Anikó,

10.

gyermekei:

Anikó és Miklós, valamint barátja,

Keresztesi Attila. (9/2771)

Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a szeretett Férj, Édesapa,
nagyapa, após, apatárs, sógor,
nagybácsi, unokatestvér, rokon,
barát, ismerős,
KáNTOR FERENC
a Bőrgyár volt dolgozója
életének 71. évében, türelemmel
viselt betegség után, visszaadta
lelkét Teremtőjének.
Földi maradványait 2019. május
30. napján 13 órakor helyezzük
örök nyugalomra Budapesten, a
XI. kerületi Szt. gellért urnatemetőben.
Nyugalma legyen békés! Emlékét
örökre megőrizzük.
A gyászoló család. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, édesapa, nagyapa,
testvér, sógor, após, apatárs,
rokon, barát és szomszéd,
TAKáCS JÓzSEF
a Metalotehnica volt dolgozója
életének 79. évében csendesen
megpihent. Temetése május 22én 14 órától lesz a római katolikus temető felső kápolnájából,
katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott és nyugalma
csendes!
A gyászoló család.
„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.” (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
testvér, rokon, kolléganő, barátnő és jó szomszéd, a marosvásárhelyi
NAPHEgYI MáRIA MAgDOLNA,
életének 77. évében visszaadta
lelkét a Teremtőjének. Részvétnyilvánítás május 23-án, csütörtökön 19 órától lesz a Vili
Temetkezési Vállalatnál (1989.
December 22. út 57. szám, Marosvásárhely). Tisztelettel kérjük,
hogy koszorút ne hozzanak,
mivel az elhunyt végakarata a
hamvasztás volt.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (-I)

Fájó szívvel búcsúzom kedves
barátnőmtől,
NAPHEgYI MAgDOLNáTÓL.
Nyugodj békében, drága Magdi!
Emőke. (-I)

Búcsúzunk tőled, és mindent köszönünk, drága
BUNI.
Emléked örökre velünk marad!
Ildi és Puiu. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagyapa, rokon és szomszéd,
SzABÓ LáSzLÓ

hosszú és türelemmel viselt be-

tegség után 66 éves korában
csendesen megpihent. Temetése

2019. május 21-én, kedden 14

órától lesz a református temető-

ben. Búcsúznak tőle: felesége,

gyerekei, unokája, rokonai és jó
barátai. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának munkaközössége őszinte részvétét
fejezi ki dr. Fülöp Otília
adjunktusnak HÚgA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A
Sapientia
EMTE
munkaközössége. (sz.-I)
Mély
fájdalommal
vettünk
tudomást arról, hogy a volt
kollégánk, SzABÓ LáSzLÓ
eltávozott közülünk. A gyászoló
családnak
vigasztalódást
kívánunk!
Emléke
legyen
áldott! A gedeon Richter
Románia
Rt.
beszerzési
osztályának munkaközössége.
(12/2790-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki dr. FARKAS LáSzLÓ ATTILA
főorvos
kollégánknak
ÉDESANYJA elhunyta miatt
érzett fájdalmában. A Carit San
Medical munkaközössége. (sz.-I)
Őszinte
és
mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak SzABÓ
LáSzLÓ elhunyta alkalmából.
gazsi és Csöpi. (sz.-I)
Őszinte együttérzésünket fejezzük
ki
Tavaszi
Margit
kolléganőnknek
szeretett
ÉDESANYJA elvesztése okozta
fájdalmában.
A
marosszentgyörgyi orvosi rendelők
közössége. (19/2799-I)
Mély együttézésünket fejezzük
ki, és osztozunk Margittal és
Emmával
szeretett
ÉDESANYJUK
elvesztése
okozta
fájdalmukban.
Dr.
Bartha Jenő és családja.
(18/2798-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
A Románia iskoláiért program keretében
kiosztott termékek tárolását ellenőrizték

A Románia iskoláiért program lebonyolításáért felelős megyei bizottság nevében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Maros Megyei Közegészségügyi
Igazgatóság áprilisban három tanintézetben végzett ellenőrzést a program keretében kiosztott termékek tárolását illetően. A vizsgálatot követően az
ákosfalvi általános iskola pénzbírságot kapott,
mivel a termékek tárolásával foglalkozó személyzet nem részesült megfelelő kiképzésben a higiéniai előírásokkal kapcsolatban.

Értékesítési közlemény

A pénzügyi eljárásmódra vonatkozó 207/2015-ös törvény
250. cikkelye (2)-es és (4)-es bekezdése értelmében tájékoztatjuk a közvéleményt, hogy 2019. év JÚNIUS hónap 7.
napján 12 órától, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén NYILVÁNOS ÁRVERÉSEN
értékesítésre kerülnek az adósságot felhalmozók következő ingó és ingatlan javai:
1. LUNKA GIZELLA – lakcím: Marosvásárhely, Nicolae Bălcescu
utca 56/3. szám – végrehajtási okiratszám: 169542/2016
Ingatlan leírása: ÉPÜLET Marosvásárhelyen, Nicolae Bălcescu utca
56/3. szám
Kikiáltási ára: 120.518 lej

A tanulók,
egyetemisták
és 55 év fölötti
nyugdíjasok
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Rt. Társulás ismét felhívja figyelmüket, hogy május 20-ától az
ingyenes bérleteket kizárólag
a társaság Béga utca 2. szám
alatti székhelyén bocsátják ki,
munkanapokon 8–16 óra között.
A fenti cím az 5-ös, 14-es,
15-ös, 15s jelzésű, a 21-es,
23-as és 43-as autóbuszokkal
közelíthető meg.
Az igazgatótanács

2. S.C. PRODPREST S.R.L. – székhelye: Palotailva, FINTINEL
utca 311. szám – végrehajtási okiratszám: 177138/2017
Ingatlan leírása: ÉPÜLET Marosvásárhelyen – 1918. December 1.
út, 198. szám, 2. lakrész
Kikiáltási ára: 333.263 lej
Ingatlan leírása: ÉPÜLET Marosvásárhelyen – 1918. December 1.
út, 198. szám, 6. lakrész
Kikiáltási ára: 340. 744 lej
Ingatlan leírása: ÉPÜLET Marosvásárhelyen – 1918. December 1.
út, 198. szám, 10. lakrész
Kikiáltási ára: 341.275 lej
3. GABOR GABOR KALDARAS – lakcím: Marosvásárhely, Március 8. utca 55. szám – végrehajtási okiratszám: 203293/2018
Ingatlan leírása: ÉPÜLET Marosvásárhelyen – Március 8. utca 55.
szám
Kikiáltási ára: 58.094 lej
BELTELEK Marosvásárhelyen – Március 8. utca 55. szám
Kikiáltási ára: 482.488 lej
Az értékelő jelentések értelmében (amelyek megtalálhatók a végrehajtási dossziéban) a kikiáltási árak nem tartalmazzák a héát.
A vásárlási ajánlatokat írásban kell benyújtani a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén
2019.06.06-án 12 óráig, mellékelve az árverésen való részvétel díjának
a kifizetési igazolását, amely az árverésre bocsátott javak értékének
10%-át jelenti. A kifizetéseket a Marosvásárhelyi Kincstárban megnyitott RO92TREZ4765006XXX000221 számlára kell befizetni.
Mindenkit, aki jogot formál a fenti javakra, felkérünk, hogy erről tájékoztassa a végrehajtó szerveket az értékesítésre kiírt időpont előtt.
A javak megvásárlása iránt érdeklődőknek fel kell mutatniuk a költségvetési hitelezők (ANAF, MAROSVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL) által kibocsátott igazolást, hogy nincsenek elmaradt
költségvetési tartozásaik.
Az árveréssel kapcsolatos további információk a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén vagy a
0265-268-330 telefonszám 202-es mellékén igényelhetők.
Szövérfi István Bálint
osztályvezető

