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Épül a szabadidős központ

Nagyszabású munkálatok a marosludasi ifjúsági parkban

Megsürgetik
az általános
kataszterezést

Az Országos Kataszteri és Ingatlanügynökség felvállalta, hogy 2023-ig
befejezi az országos kataszterezési
és telekkönyvezési programot. A folyamat 2015–2023 közötti utolsó időszakára összesen 280 millió lejt
különítettek el a költségvetésből, ami
jóval több, mint amit eddig erre szántak.

____________4.
Leonora, addio!

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem elsőéves magiszteri színészosztálya ezen a héten, május 9-én,
csütörtökön este 7 órától mutatja be a
Stúdió Színházban Leonora, addio!
című vígjátékát.

Marosludasi vendégoldal a 6. oldalon

Fotó: Nagy Tibor

Láthatóan jól haladnak az egykori ifjúsági park korszerűsí- sportpályákat, futósávot alakítanak ki, továbbá egy adminisztrációs
tésével Marosludason, ahol a kor igényeinek megfelelő sza- rendeltetésű épületet húznak fel. A projekt összértéke 8 millió lej,
amelyből 6,6 millió lejt a 2014–2020 közötti időszakra szóló regiobadidős központot alakítanak ki.

nális operatív program keretében európai uniós támogatásból fedeznek.
A tervek szerint ez év decemberében befejezik a létesítményt. A terveket a marosvásárhelyi AT Studio Kft. készítette, építő az ugyancsak
A Maros-híd közelében, a töltés melletti park közel három hektáron marosvásárhelyi Mapcom Kft. – tájékoztatott Kis István, Marosludas alterül el, a zöldövezetben sétányokat, játszótereket, multifunkcionális polgármestere.

Mezey Sarolta

Mózes Edith

____________5.
Gyümölcsöt is kapnak
az iskolások
és óvodások
A Maros Megyei Tanács áprilisban
zárta le a közbeszerzési eljárást, ami
alapján megkötötte az új szerződéseket a Románia iskoláiért program keretében, így a tanintézményekben
kiosztható a tízórai – közölte a megyei
tanács sajtóirodája.

____________9.

Nem ugyanaz

A Traian Băsescu által alapított Népi Mozgalom elnöke felszólította a kormányt, hogy akadályozza meg az erdélyi magyarok kettős
szavazását. A pártvezér ugyanis pontosan tudja, hogy a mintegy félmillió magyar állampolgársággal is rendelkező romániai magyart a
Romániában leadott szavazata után „átszállítják” Magyarországra,
hogy az ottani pártlistákra is szavazzanak a külképviseleteken. Az
ellenzéki pártelnök a miniszterelnököt is figyelmeztette: vigyázzon
úgymond a választások tisztaságára, mert az, hogy a vezető kormánypárt „szövetségben áll a Fidesz romániai kirendeltségének számító RMDSZ-szel, nem menti fel ezen kötelezettsége alól”.
Erre reagálva jelentette ki a minap az RMDSZ elnöke, hogy a
román politikusok diverziókeltés céljával riogatnak azzal, hogy az
erdélyi magyarok a román és a magyar állampolgárságuk alapján
is szavazni készülnek május 26-án, hiszen mind Magyarország, mind
Románia törvényei egyértelműen tisztázzák, mindegy, kinek hány állampolgársága van, mindenki csak ott szavazhat, ahol az állandó
lakhelye van. Az RMDSZ elnöke elképzelhetetlennek tartja, hogy aki
Magyarországra költözött, de a romániai iratait is megőrizte, útra
keljen, hogy mindkét országban szavazzon. Arra biztatja az erdélyi
magyarokat, hogy itthon szavazzanak, adják voksukat az RMDSZ-re.
Aki vasárnap belenézett a román hírtelevíziók beszélgetműsoraiba, ismét szembetalálta magát ezzel a nacionalista hőbörgéssel.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 59 perckor,
lenyugszik
20 óra 38 perckor.
Az év 127. napja,
hátravan 238 nap.

Ma GIZELLA,
holnap MIHÁLY napja.
MIHÁLY: héber eredetű, a Mikaél magyar formája. Jelentése:
Ki olyan, mint az Isten?

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

Esős, hideg idő

BNR – 2019. május 6.

1 EUR

Hőmérséklet:

1 USD

max. 80C
min. 50C

100 HUF

1 g ARANY

4,7552

4,2482
1,4693

175,1101

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

Tarisznyás majális Szászrégenben

Május 11-én, szombaton 15 órától tarisznyás majálisra várják az érdeklődőket a szászrégeni Kosár-erdő előtti Egyfa környékére, ahol sokféle családi programra kerül sor. A
szervezők – az RMDSZ szászrégeni szervezete és a vidék
magyar közössége – arra kérik a majálisozókat, hogy tarisznyájukban vigyenek magukkal enni- és innivalót.

Nyílt nap a BBTE marosvásárhelyi
tagozatán

A Babeş– Bolyai Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományok Karának marosvásárhelyi tagozata
május 8-án, szerdán 15–18 óra között nyílt napot szervez
középiskolás diákok számára, akik ez alkalommal betekintést nyerhetnek a tagozat életébe, illetve a felvételivel kapcsolatos kérdéseikre is választ kaphatnak. 15 órától a
marosvásárhelyi kar képzési lehetőségeiről tájékozódhatnak az érdeklődők, 15.30-tól a hallgatók az egyetemi életről, a diákszervezet munkájáról tartanak ismertetőt, és a
tanárokkal is lehet majd beszélgetni. 16.30 órától drámapedagógiai szeminárium kezdődik Lazsádi Csillával. A nyílt
napra nem kell előzetesen bejelentkezni. A tagozat székhelye: Mihai Eminescu Főgimnázium, Marosvásárhely, Alexandru Papiu Ilarian utca 37. szám.

Jogi tanácsadás

Május 8-án, szerdán délután 4 órától 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.

Jótékonysági rendezvény
a Kobak könyvesboltban

A Verne-projekt az olvasóvá nevelésért és a marosvásárhelyi Kobak könyvesbolt olvasói magazinjának tagjai a Na
és? Én is más vagyok című jótékonysági rendezvényre
várják az érdeklődőket május 10-én, pénteken 19 órakor a
Győzelem tér 18. szám alatti könyvesboltba. A résztvevők
egy összművészeti program keretén belül betekintést nyerhetnek abba, hogy a kamaszok hogyan értelmezik a diverzitás fogalmát, és miként élik meg egyénenként ezt a
fajta megkülönböztetést. Az est létrejöttéhez a diákok
saját munkáikkal járultak hozzá. Az adományokat a szervezők a diabéteszes kamaszoknak szóló Yuppi táboroknak ajánlják fel.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

„Változáshozók” az Outward Boundnál

Április végén zárult az a program, amelyet az Outward Bound Románia Társaság az Ifjúságért
szervezett hat európai ország fiatalokkal dolgozó
szakembereinek. Az Európai Unió Erasmus+
programjának finanszírozásával megvalósult tervezetben 19 olyan szakember vett részt, aki
mintegy 250 hátrányos helyzetű fiatalnak nyújt
majd segítséget, hogy az élmények révén fejlődjenek, leküzdjék testi-lelki gyengeségüket.

A Changemakers (Változáshozók) elnevezésű programban, amely két szakaszból áll, hat európai ország (Olaszország, Spanyolország, Portugália, Lengyelország,
Magyarország és Románia) fiatalokkal dolgozó szakemberei vettek részt, célja az volt, hogy olyan ifjúsági munkások,
trénerek számára kínáljon tanulási lehetőséget, akik még
nem vagy csekély tapasztalattal rendelkeznek a hátrányos
helyzetű fiatalokkal való munkában, ugyanakkor otthonosak az informális oktatás, a tapasztalati tanulás terén. Az
első szakaszban 10 napos
tréninget tartottak január
17-26. között az Outward
Bound Románia szovátai
ifjúsági központjában,
ahol az ismerkedést és
csapatépítést követően a
résztvevők az outdoor és
élménypedagógiai módszertannal ismerkedtek
meg, bővítették gyakorlati ismereteiket, arra fókuszálva, hogy miként
lehet ezeket a gyakorlatokat és módszereket alkalmazni
a
hátrányos
helyzetű fiatalok körében.
Ezenkívül a résztvevők játékos feladatok során fejlesztették önismeretüket,
megismerkedtek
saját
kommunikációs stílusukkal, és az erőszakmentes
kommunikációról is tanultak. A gyakorlati képzésen
iglut építettek, kipróbálták
a jurtában alvást, megosztották egymással a fiata-

RENDEZVÉNYEK

Tánc a hídon át
– jótékonysági előadás

A HIFA-Románia Egyesület május 8-án, szerdán 18
órától jótékonysági előadást tart a Maros Művészegyüttes marosvásárhelyi, kövesdombi székhelyén.
A Tánc a hídon át című előadás fellépői: Florin
Mândru (Dudu), Nyikó Anetta – Német Ádám, a BB
Dance vegyestánc-csoport, a Dance Art sportklub
táncosai, Májer László – Anca Onisa. A közönség
adományaival az egyesület terveit támogathatja.
Partner: Dance Art.

lokkal való munkában tapasztaltakat. A program kiemelkedő
eseménye volt a háromnapos, hótalpas expedíció a Görgényihavasokban, ami kimozdította a résztvevőket komfortzónájukból. Megtapasztalták a csoportdinamika alakulását és
azt is, hogy miként lehet megküzdeni a különböző kihívásokkal. A munka mellett jutott idő szórakozásra is, lehetőség volt, a kulturális estek alkalmával, hogy minden
nemzet bemutassa saját országát, a természeti értékeket, érdekességeit, néptáncait és a hagyományos gasztronómiát.
Februártól áprilisig – a program második szakaszaként
– a képzésben részt vevők saját országukban legalább egy,
de volt ahol több programot szerveztek hátrányos helyzetű
ifjaknak. Amint a beszámolókból kiderült, a fiatalok minden országban örömmel vettek részt a programokon, és
hasznosnak találták azokat. A szakembereknek sikerült gyakorlatba ültetniük a januári képzésen szerzett tudást, és saját
élményeikből újabbat meríthettek a jövőbeni munkájukhoz
– tájékoztatott Vajda Kinga programfelelős. (erdélyi)

Konferencia
a sóvidéki lázadásról

Fotó: Outward Bound Románia

Száz éve volt a sóvidéki lázadás címmel történelmi konferenciát tartanak május 8-án, szerdán 17 órai kezdettel
a szovátai Szeifert Hotelben, 9-én, csütörtökön pedig
szintén 17 órától Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota kistermében. A Vásárhelyi Székely Kaszinó szervezte konferencia védnöke Pál-Antal Sándor akadémikus,
előadók: Csiki Zoltán, Szekeres Lukács Sándor, Gáspár
Sándor, Engi Albert. A rendezvényre a belépés mindkét
helyszínen díjtalan. A szovátai konferenciát 19 órától
Seprődi József borbemutatója követi, melyre a belépő
25 lej.

Kirándul a Nagyinet

XLIX. Marosvásárhelyi
Zenei Napok

Periprava: előadás és fotókiállítás

Néptáncnap Szászrégenben

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.

Ábrám Zoltán Periprava című vetített képes előadását
lehet megtekinteni május 8-án, szerdán 19 órakor az
EKE székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca
9. szám, III. emelet). Az előadó Románia végpontját, legismertebb madárleső helyét, a kommunista rendszer
egykori leghírhedtebb lágerének helyszínét mutatja be.
Ábrám Zoltán a kommunizmus áldozatai előtt egy fotókiállítással tiszteleg, melynek megnyitójára május 13-án,
hétfőn 18 órakor a Köztársaság tér 9. szám alatti Egyesülés (Unirea) galériában kerül sor.

Különjárat

Május 8-án, szerdán 18 órától a szászrégeni DIO Házban Székely Szabó Zoltán Különjárat című műsora tekinthető meg. Fellép a marosvásárhelyi Cantuale kórus.
Szervező: a szászrégeni Kemény János Művelődési
Társaság.

Május 9-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli fesztiválnyitó szimfonikus hangversennyel kezdődik a XLIX. Marosvásárhelyi Zenei Napok koncertsorozata a
Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Fakhraddin Kerimov azerbajdzsáni karmester, zongorán közreműködik
Fabiani Pricsina. Műsoron: Schubert-, Mozart-, Sztravinszkij-művek. A hangversenyre a 27-es számú bérletek érvényesek.

Május 10-én, pénteken néptáncos rendezvények zajlanak Szászrégenben. 15.30 órától villámcsődületre várják az érdeklődőket a Szabadság negyedbe, az ortodox
és a görögkatolikus templomok előtti térre, ahol helyi diákcsoportok vajdaszentiványi táncokat mutatnak be vajdaszentiványi és udvarhelyi hagyományőrző zenekarok
kíséretével. 17 órától az Eugen Nicoară művelődési ház
nagytermében a Tánc a táncban című néptáncelőadásra kerül sor. Fellépők: a szászrégeni Gyöngyharmat,
a Búzavirág, a Vadrózsa, a Gyöngyvirág, a kisfülpösi
Verőfény, a görgényüvegcsűri Csalogány, a tekei Tulipán, a besztercei Vadrózsa, marosvécsi és szentiványi
néptánccsoportok. A rendezvény este táncházzal zárul
a Krizantém étteremben. Szervezők: a For Move Egyesület, a Petru Maior műszaki középiskola, Simon Szabolcs táncoktató.
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Vincze Loránt: Az anyanyelvi oktatáshoz való
hozzáférés emberi jogi kérdés

„Amennyiben a többség a kisebbségi közösségeknek nem hajlandó
olyan jogokat biztosítani, amelyekkel elérhetők az anyanyelvi
oktatási célok, az oktatás az emberi jogok hadszíntere, de lehet a
konszenzus helye is többség és kisebbség között, amennyiben jó
törvényi keretet sikerül kidolgozni” – mondta el Vincze Loránt
hétfőn Brüsszelben, az ENSZ oktatásról, anyanyelvről és a kisebbségek emberi jogairól szóló
regionális fórumán.

A FUEN elnöke, az RMDSZ európai
parlamenti képviselőjelöltje felhívta a figyelmet az ukrajnai helyzetre, és megállapította: „Világosan ki kell mondanunk,
hogy az oktatási törvény módosításával
és a nyelvtörvény elfogadásával Ukrajna
nem csupán kisebbségi, hanem emberi
jogokat sért, és minden európai és globális intézménynek ekként kell viszonyulnia a helyzethez”.
Vincze Loránt kifejtette, a kisebbségi
oktatás terén egységes európai standardok felállítására van szükség, a FUENnek és partnereinek ez a célja a Minority
SafePack kezdeményezéssel, és reményét fejezte ki, hogy az ENSZ fórumának következtetése is ezt fogja
szorgalmazni. Ismertette a szervezet oktatási szakértőinek következtetéseit.
Ezek értelmében a kisebbségi oktatás
kapcsán a minden szintű oktatás biztosítása, a megfelelő finanszírozás, a döntéshozatalban való részvétel és az
önálló intézményrendszer megléte a

Úzvölgyi katonatemető

Vincze Loránt, a FUEN elnöke

legfontosabb rész. Leszögezte: a kisebbségieknek szavatolni kell az anyanyelven tanulás jogát, és egyenlő
esélyeket kell biztosítani számukra az
oktatáshoz való hozzáférésben. A megfelelő tanterv, tananyag, segédeszközök
és a tanárok képzéséhez szükséges támogatás a másik kiemelt cél. Az idegen
nyelvek oktatásában használt jó gyakorlatok meghonosítása az államnyelv oktatásában, másrészt a kisebbségi
nyelvek és a hivatalos nyelv kölcsönös
elsajátításának bátorítása minden bizonnyal hozzájárulna a kisebbségi és
többségi közösségek közti bizalmatlan-

Forrás: www.fuen.org

ság felszámolásához – mutatott rá
Vincze Loránt az Európai Parlamentben
tartott fórumon.
Az ENSZ a budapesti Tom Lantos Intézettel három regionális fórumot szervez a kisebbségi oktatás témakörében,
ezek alapján állítja össze Fernand de
Varennes kisebbségügyi különmegbízott jelentését. A FUEN hivatalos partnere az európai fórumnak, amely
május 6-7-én zajlik Brüsszelben. A
Kárpát-medencéből számos szervezet
van jelen a fórumon, köztük az erdélyi
Mikó
Imre
Jogvédő
Intézet.
(RMDSZ-tájékoztató)

A két miniszter megerősítette a két kormány szándékát a
Teodor Meleşcanu román külügyminiszter közbenjárását kérte az úzvölgyi katonatemető ügyében kétoldalú kapcsolatok folyamatos javítására – közölte a KülSzijjártó Péter magyar külgazdasági és külügymi- gazdasági és Külügyminisztérium.
Az úzvölgyi katonatemető Hargita megye legnagyobb és
niszter – közölte a tárca hétfőn az MTI-vel.

Mint írták, Szijjártó Péter Pozsonyban, a Visegrádi Csoport
és a Keleti Partnerség országai külügyminisztereinek találkozóján tárgyalt Teodor Meleşcanu külügyminiszterrel, az úzvölgyi magyar katonai temetőben zajló építkezések kapcsán.
Szijjártó Péter arra kérte román kollégáját, hogy járjon közben a helyi önkormányzatnál a munkálatok leállítása érdekében, tekintettel arra, hogy a területen még mindig lehetnek
feltáratlan magyar katonasírok, melyek fölé más emlékművet
építeni kegyeletsértő és ellentétes a kétoldalú megállapodásokkal – közölte a tárca.
Szijjártó Péter emellett sürgette a honvédelmi tárcák közötti
szakértői tárgyalások mielőbbi megkezdését az ügy megnyugtató rendezése érdekében.

legjelentősebb első világháborús emlékhelye, azonban a Kárpátokon túl fekvő Dormánfalva önkormányzata önkényesen
létrehozta az első és második világháborúban elesett román
katonák emlékhelyét a közigazgatásilag Csíkszentmártonhoz
tartozó Úzvölgye első világháborús osztrák-magyar katonai
temetőjében. A beavatkozás során 52 betonkeresztet és egy
nagyméretű ortodox keresztet állítottak fel a bekerített sírkertben, ahol az Osztrák-Magyar Monarchia mintegy hatszáz katonája nyugszik.
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) elnöke a múlt héten levélben kérte Viorica Dăncilă
román miniszterelnököt, hogy az ügy tisztázásáig közigazgatási úton állítsa le az úzvölgyi katonatemető átalakítását. (MTI)

A magyar kormány 160 millió forinttal támogatja
a csíksomlyói pápai mise előkészületeit

Az államtitkár azután beszélt erről,
hogy Urbán Erik ferences tartományfőnökkel és Sajgó Balázzsal, a pápalátogatás főegyházmegyei koordinátorával
megtekintette a pápai mise helyszínén
zajló munkálatokat.
A magyar kormány támogatásával
bővítik a Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti hegynyeregben álló Hármashalom-oltár színpadát, új liturgikus
bútorokat helyeznek el, és felújítják a
csíksomlyói Jakab Antal Házat is, ahol
a misét követően ebédelni fog Ferenc
pápa.
Soltész Miklós a sajtó képviselőinek
elmondta: a magyar kormány nem tud
beleszólni egy olyan esemény szervezésébe, amelyet egy másik ország terüle-

Erdélyi körúton Orbán Viktor

Az RMDSZ meghívására kétnapos erdélyi körútra érkezik Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, a
Fidesz elnöke. Május 8-án az európai parlamenti választásról tárgyal a szövetség vezetőivel, önkormányzati képviselőkkel, egyházi méltóságokkal és
egyetemistákkal is találkozik. Május 10-én felavatja
Románia legnagyobb takarmánykeverő üzemét Kerelőszentpálon, illetve ellátogat a Székelyföldi Jégkorong Akadémiára és a csíkszentsimoni Szent László
Gyermekvédelmi Központba is. (RMDSZ-tájékoztató)

Iskolákat zárhatnak be

Szijjártó Péter Románia külügyminiszterének
közbenjárását kérte

A magyar kormány közel 160 millió forinttal támogatja a június elsején tartandó csíksomlyói pápai
mise előkészületeit – közölte
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára
hétfőn Csíksomlyón.

Ország – világ
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tén rendeznek, de segíteni tud a magyar
közösséget érintő esemény szervezőinek.
Az államtitkár elmondta: egyrészt
olyan beruházásokat is támogatnak,
amelyek a pápalátogatás után még hoszszú ideig fogják szolgálni a közösséget.
Ezek sorában a Hármashalom-oltár színpadi részének a felújítását és a Jakab
Antal Ház felújítását említette. Hozzátette, hogy az oltár fölé a pápai mise idejére tervezett tető leszerelhető lesz, hogy
később más helyszíneken is felállíthassák.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a magyar kormány olyan feladatok költségeihez is hozzájárul, amelyek a
pápalátogatás csíksomlyói pár óráját
szolgálják. Ezek sorában a miseruhák és
a pápai mise különös szakrális felszerelései elkészítésének a támogatását említette.
„A szentatya azt üzente, hogy az itteni
nemzeteknek a békéjét és közösségét
kell hogy szolgálja a látogatás. Csíksomlyó is ezt fogja szolgálni. Minden más,

amit hallunk, ami erre rárakódik, az nem
fontos” – jelentette ki. Megjegyezte: aki
járt már a csíksomlyói búcsún, az megérezhette, hogy az esemény lelki és közösségi feltöltődésre ad lehetőséget. Úgy
vélte: ezt az örömet fogják kapni mindazok, akik eljönnek a pápai misére, és ez
egy olyan lehetőség, amit érdemes kihasználni.
Az államtitkár arra buzdított, hogy
minél többen vegyenek részt a június elsejei szentmisén. Megjegyezte, hogy a
regisztráció lezárult, de az csak a bekerített helyre vonatkozik, és a kerítésen
kívülről is részesülni lehet az élményben.
Azt is hozzátette, hogy a csíksomlyói
lesz Ferenc pápa romániai látogatásának
legnagyobb tömegeket megmozgató rendezvénye.
„Meg kell mutatnunk, hogy a hit, a kereszténység, a katolicizmus és persze a
nemzeti létünk, a magyarság is nagyon
fontos számunkra” – jelentette ki az államtitkár. (MTI)

Ecaterina Andronescu oktatási miniszter szerint fennáll annak a lehetősége, hogy az elkövetkező napokban iskolákat zárjanak be a kedvezőtlen időjárás
miatt. Kiemelte: a döntést a helyi hatóságok, illetve
az oktatási intézmények igazgatói hozhatják meg. Kijelentései azt követően hangzottak el, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint szerda reggelig
záporokra, zivatarokra, szélviharra és jégesőre kell
számítani az egész országban. Az idő hűvösebb lesz,
a hegyekben havazásra és hóviharra is számítani
kell; szerdán 9 óráig fokozott légköri stabilitás várható. (Mediafax)

Kezdődnek a felmérők

Ma, kedden kezdődik a második osztályosok országos felmérője az anyanyelvből írandó teszttel, míg
május 8-án, szerdán olvasásból mérik fel a tudásukat. Május 9-én, csütörtökön matematikából, 10én, pénteken pedig románból mérik fel a kisebbségi
tanulók írás- és olvasási készségeit. A negyedikesek
országos felmérője a következőképpen zajlik majd:
május 14-én román nyelvből, 15-én matematikából
és 16-án anyanyelvből. A hatodik osztályosok is országos felmérőn esnek át: május 22-én a kommunikációs készségeiket, 23-án pedig a matematika és
természettudományok terén szerzett tudásukat mérik
fel. (Agerpres)

Tüntetések az EU-csúcs napján

A Greenpeace aktivistái, a Románia és a Moldovai
Köztársaság egyesülését követelő csoport, valamint
a Fejlődés az Intézményekben Egyesület is tüntetést
szervez az EU-csúcs napján Nagyszebenben. Mirela
Gligore, a polgármesteri hivatal szóvivője arról tájékoztatott, hogy Nagyszeben városvezetésének a nyilvános gyülekezéseket engedélyező bizottsága
jóváhagyta a három tüntetést május 9-ére, ezekre a
belvárosban kerül sor, de távol az EU-csúcs helyszínétől. A nagyszebeni EU-csúcsra a tagállamok államelnökeit, miniszterelnökeit várják, összesen 36
hivatalos küldöttséget, 400 magas rangú vendéget,
körülbelül 900 újságírót és 100 tolmácsot. A rendezvény központi helyszíne a városháza lesz, és Klaus
Iohannis elnök egykori polgármesteri irodájában fog
megbeszéléseket folytatni vendégeivel – közölte Astrid Fodor, Nagyszeben jelenlegi elöljárója. (Agerpres)

Nem ugyanaz

(Folytatás az 1. oldalról)
Különösen az egyik, magyarellenes megnyilvánulásai
miatt gyakran szankcionált tévé „hozta a formáját”.
Észérvek hiányában hangerővel próbálták az egymást
túllicitáló meghívottak a nézők fejébe sulykolni a – szerintük – újból leselkedő magyar veszélyt.
Amikor az egyik megfontoltabb beszélgetőtárs arra
próbált figyelmeztetni, hogy az RMDSZ is hivatkozhatna hasonló a helyzetre a moldáviai kettős állampolgárok esetében, akik az európai parlamenti választások
kivételével bármely más választáson „kettős szavazással élhetnek”, azzal torkolták le, hogy a kettő nem
ugyanaz.
Persze, hogy nem ugyanaz. Nem is állítja senki, hogy
így lenne. Ám van valami, ami mindig, minden kampányban ugyanaz: a magyarellenesség és a magyarokkal való riogatás. Emlékezzünk vissza, hogy pár héttel
ezelőtt, a volt kolozsvári nagyromániás polgármester
kész forgatókönyvet mutatott be arról, hogy a pápalátogatás alkalmával az erdélyi magyarok és Orbán Viktor – pápai áldással – kikiáltják Erdély autonómiáját és
Magyarországhoz csatolását. Így próbált a magyarok
ellen uszítani.
Az tehát „ugyanaz”, hogy a román politikusok semmi
újat nem tudnak mondani. Saját tehetetlenségüket szélsőséges nacionalista agresszivitással, folyamatos diverziókeltéssel próbálják kompenzálni. Csak arra nem
gondolnak, hogy az ilyenkor „felértékelt”, de két választás között amúgy semmibe vett választópolgárok
nagy része bölcsebb annál, mint hogy bedőljön ezeknek
a diverzionista manővereknek.
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Idén is nagy tömegeket mozgatott meg
a marosszentgyörgyi Szent György Napok!

egész megyéét is. Ezt mi sem bizonyítja
jobban, hogy a várható eső ellenére több
ezer ember látogatott ki a néptáncfesztiválokra, a kézművesvásárra és persze az Ossian-, a ByAlex- és a Sleep-, a Vizi Imrevagy a Compact-koncertekre. A kastélypark
gyerekzsivajtól volt hangos, a kultúrotthon
Akárcsak a korábbi években, nemcsak a a kórusok éneklésétől, de sokan vették
marosszentgyörgyi közösséget sikerült igénybe az egészségügyi sátorban nyújtott
megmozgatni a programokkal, hanem az ingyenes szolgáltatásokat, a keresztény sáVasárnap este zárult az idei Szent
György Napok rendezvénysorozat,
amely már április 24-én elkezdődött
sokszínű kulturális, szociális és
sportrendezvénnyel, majd szabadtéri rendezvényekkel csúcsosodott a
május 3-5. közötti hétvégén.

torban pedig sokan lelkiekben erősödtek
meg. A kapcsolatépítés, beszélgetés, a szociális gesztusok mellett helyt kapott az
eredményes munkálatok, a község fejlődésének a megünneplése is, hiszen a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal újabb
18 utca korszerűsítéséhez fogott hozzá
ezekben a napokban, a Máriaffi-kastély
munkálatainál az első ablakszem elhelyezésére is sor került.

Megsürgetik az általános kataszterezést

Az Országos Kataszteri és Ingatlanügynökség
felvállalta, hogy 2023-ig befejezi az országos
kataszterezési és telekkönyvezési programot.
A folyamat 2015–2023 közötti utolsó időszakára összesen 280 millió lejt különítettek el a
költségvetésből, ami jóval több, mint amit
eddig erre szántak.

2019-ben minden közigazgatási egység legtöbb
160.000 lejt kaphat a hozzá tartozó kültelkek felmérésére, telekkönyvezésére. Tavaly ez az összeg 155.000,
egy évvel korábban 150.000, míg 2016-ban 135.000
lej volt. Az országban eddig 2.181 polgármesteri hivatal igényelt finanszírozást, amiből mintegy 3.291.000
hektár földterületet és 4.066.000 ingatlant telekelhetnek. 2019. április 3-ától a kataszteri hivatal közli a közigazgatási egységekkel a rendelkezésükre álló
összeget, ugyanakkor a munkálatokról szóló szerződés-formanyomtatványt is a rendelkezésükre bocsát,
aminek alapján elszámolhatók az összegek. Megyénkben 84 polgármesteri hivatal nyújtott be kérvényt a kataszterezés támogatására, ez összesen 11.080.500 lejt
jelent. A törvény szerint először az olyan területeket
kell felmérni, ahova országos érdekeltségű infrastruktúra-fejlesztési beruházásokat terveznek, majd azokat
a mezőgazdasági földeket, amelyek megművelését támogatja a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési

Ügynökség (APIA). Azok a polgármesteri hivatalok,
amelyeket patronál az Országos Kataszteri és Ingatlanügynökség, augusztus végéig szolgáltatási szerződést
kell kössenek a munkálatot végző céggel. Csak azután
utalják át a pénzt a hivataloknak, miután telekelték a
felmért ingatlanokat.
Az országos kataszterezési program keretében Románia felvállalta, hogy egységes kataszteri és telekkönyvezési rendszert vezet be. A teljes munkálatot az
Országos Kataszteri és Ingatlanügynökség saját jövedelméből finanszírozza, ami mintegy 4 milliárd lej,
ehhez a regionális operatív programon keresztül 300
millió euró támogatást kaptak, ugyanakkor a polgármesteri hivatalok saját költségvetésükből is fedezhetik
a telekelést.
Erről tájékoztatta az érdekelt polgármestereket
Vasile Marcel Grigore, a megyei kataszteri hivatal
igazgatója. A prefektúrán április 15-én tartott
megbeszélésen jelen levő polgármesterek a munkaerőhiányt okolták (nincs topográfus) azért, hogy nem a
megfelelő ütemben haladnak a felméréssel, a terepmunkával. Megyénkben az általános kataszterezés teljes egészében csupán Szászkézden készült el.
Ott a munkálatokat 10 évvel ezelőtt kezdték el, és országos pályázati támogatással sikerült befejezniük.
(vajda)

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Sófalvi Szabolcs polgármester a sűrű
program keretében idén is meglátogatta a
település legfiatalabb és legidősebb lakóit,
valamint a hármas ikreket is.
Elmondta, hogy számára óriási öröm,
hogy a marosszentgyörgyi Szent György
Napok a színvonalas programoknak és a
jó szervező csapatnak köszönhetően
most is tömegeket volt képes megmozgatni.

Színessé teszik Szovátát

Nem hiányzott a zumba és a fiatalos jókedv sem

A Domokos Kázmér szakközépiskola idén megújított
diáktanácsa színes rendezvénnyel rukkolt elő szombaton; szó szerint is színessé
tették a fürdőtelep egy részét.

A szervezők egy nagyobb, saját
rendezvénnyel szerettek volna előállni, amely egyrészt megmozgatja
az embereket, másrészt a diáktanács nevét is beviszi a köztudatba.
Ezért a kolozsvári Color Run ötletéből kiindulva szervezték meg a
szovátai Color-On színháborút a
hét végén, annyi különbséggel,
hogy itt a résztvevők nem szaladtak, hanem különböző játékokban
vettek részt.
A több száz érdeklődőből a rendezvényre 13, egyenként hatfős
csapat nevezett be, többnyire szovátaiak, de érkeztek Parajdról, Sófalváról és Marosvásárhelyről is. A
gyülekező a fürdőtelepi buszállomás volt, onnan vonultak fel a Tivoli-parkba. A fehér pólós menet a
végére szó szerint is színessé vált,
ugyanis a csapatokat helyenként

Fotó: www.facebook.com/Color-on

színekkel „bombázták” meg. A
helyszínen így igazi nagy színes
zumbát járt a tömeg – amelybe egy
mennyegzői csoport is belebotlott
–, majd a csapatok különböző logikai és ügyességi játékokban vehettek rész. Néhány helyi vállalkozás
és a Szovátai Ifjúsági Szervezet támogatásának köszönhetően különböző nyereményekhez juthattak az
ügyesebb csapatok, hiszen airsoft
fegyvert, vonatozást, bort, sört, üdítőt nyerhettek a benevezettek. Boda
Attila főszervező elsősorban színesnek minősítette a rendezvényt,
amelyben jó hangulat uralkodott,
mindenki jól érezte magát, és pozitív visszajelzéseket kaptak a szervezők. Továbbá örülnek, hogy az
először megszervezett Color-On
ennyire sikeres és eredményes lett.
Ha igény lesz rá és kapnak engedélyt s támogatást az önkormányzat, az ifjúsági szervezet és
adományozók részéről, lesz folytatása a rendezvénynek, belefoglalnák éves programjaikba is –
mondta el lapunknak a diáktanács
tagja. (gligor)
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Leonora, addio!

Bemutató a Művészeti Egyetemen

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem elsőéves magiszteri
színészosztálya ezen a héten,
május 9-én, csütörtökön este
7 órától mutatja be a Stúdió
Színházban Leonora, addio!
című vígjátékát.

Amint a darabismertetőben olvashatjuk, az alkotók a szándékosan elrejtett szerző Leonora, addio! című
novelláját és az ebből írt drámáját
használják kísérleti előadásuk vázaként. Az előadás keretében arra keresik a választ, hogy miként

Fotó: Cseke Tamás

vezethető be a valóság egy színházi
produkcióba. Valóság alatt pedig ezúttal nem a fogalmazott, színpadi valóságot értik, hanem magát az életet,
a maga spontaneitásával és kiszámíthatatlanságával együtt, főként a
szempillantások alatt radikálisan
változó életet.
Abai-Szabó Tamás rendező szakos hallgató szabad kezet kapott Keresztes Attilától, hogy megrendezze
az előadást. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színészhallgatói a
novellából kiindulva, de a rendező

impulzusaira reagálva hozzák létre
minden este a színház és valóság közötti, izgalmasnak ígérkező találkozást. A produkció cselekménye egy
kisvárosban játszódik, ahol a szenvedélyek hevesek, titkon izzanak, de
ha föllángolnak, tűzvész támad.
Az előadásban Abai-Szabó
Tamás, Rákosy Anikó, Pál Zoltán,
Tóth Jess, Barkó Réka, Zádor Fanni,
Vadász Bernadett, Lajter Ernesztó,
Czüvek Lóránd, Ádám Kornél, Kocsis Anna, valamint Borsos Tamás,
Scurtu Dávid, Szabó János Szilárd,
Marian Vultur, Paul Preduşel, Radu
Anastas és Radu Tudoraş – a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatói – játszanak. A díszletet Szőke
Zsuzsa, a jelmezt Sós Beáta harmadéves látványtervező szakos hallgató
tervezte, dramaturg Cseke Tamás elsőéves teatrológia szakos hallgató.
Szakmai irányító: Keresztes Attila.
A Stúdió Színház műsoráról bővebb információt a www.studioszinhaz.ro honlapon találnak az
érdeklődők, az előadásokra szóló
jegyek megvásárolhatók a Stúdió
Színház jegypénztárában minden
kedden 14-18 óra között, vagy az
előadás helyszínén, kezdés előtt egy
órával. Jegyek foglalhatók a 0736350-686-os telefonszámon vagy a
jegy@studioszinhaz.ro
e-mailcímen. Ugyanakkor arra kérik a nézőket, hogy a lefoglalt jegyeket
legkésőbb előadás előtt húsz perccel
vegyék át. (Knb.)

Május 8-án este 7 órakor a
nagyváradi Szigligeti Színház
két vezető színészének, Kardos Róbert Máriusznak és ifj.
Kovács Leventének a jutalomjátékaként kerül színpadra a Kövek a zsebben című
bravúros vígjáték a Spectrum
Színházban, Balogh Attila
rendezésében.

Értékőrzésbe fektet a Százfonat

A közelmúltban jelentős öszszeget fordíthatott örökségvédelmi, értékőrzési célokra
az erdőszentgyörgyi Százfonat szociokulturális egyesület.

Gligor Róbert László

A több mint tíz éve működő szervezet célja a hagyományőrzés, ez
kezdetben főként néptáncoktatásban, kézműves-tevékenységekben
nyilvánult meg, az utóbbi időben
viszont kiszélesedett a tevékenységi
kör, a kulturális és közösségi rendezvények szervezése mellett hangszeroktatás is indult. Eddig főként
önkormányzati támogatásból, pályázati lehetőségek kihasználása és
szülői hozzájárulás révén próbálták
megteremteni a tevékenységekhez
és az apró fejlesztésekhez szükséges anyagi alapot. Ehhez képest hatalmas előrelépésnek számít, hogy
nemrég az egyesületnek több ezer
eurós fejlesztésre nyílt lehetősége.
Az országos vidékfejlesztési
program LEADER tengelyén a kistérségi alapokból a szervezetnek pályázat útján sikerült egy közel 16
ezer eurós támogatáshoz jutnia,
amelyet tevékenységi köre bővítésére fordíthat. A Százfonat Szociokulturális Egyesület felszerelésének
bővítése hangszerekkel és hagyományos mesterséget népszerűsítő
eszközökkel című pályázat számos

Kövek a zsebben
a Spectrum Színházban

A világszerte nagy sikerrel játszott Marie Jones-mű mindig kemény színészi erőpróbát és egyben
csemegét jelent az előadóknak,
ugyanakkor kellemes, gyakran fergeteges szórakozást a nézőknek. A
Kövek a zsebben Charlie és Jake,
két ágrólszakadt ír statiszta története. A helyszín egy holywoodi
filmstáb által megszállt ír falucska,
a 90-es évek elején. Sajnos a forgatás egyáltalán nem zökkenőmentes,
és természetesen a filmgyártó gé-

és fiatalok elsajátíthassák az életünkből lassan kivonuló népi mestereszköz és tárgy megvásárlását tette
Az egyesület azért tartotta fon- ségeket, továbbá megtanulhassanak
lehetővé. Elsőként a vonós hang- tosnak ezeknek az eszközököknek a hangszeren játszani, és nem titkolt
szerek számát gyarapították egy beszerzését, hogy ezáltal a gyerekek szándékuk a saját fúvószenekar alanagybőgővel és két brácsával,
amely még több gyerek számára
teszi elérhetővé az évek óta zajló
vasárnaponkénti hangszeroktatást,
ami eddig főként hegedűoktatást jelentett. A Sinkó András tanár irányította kis hegedűsök néhányszor be
is mutatkoztak a közönség előtt, főként iskolai és önkormányzati rendezvényeken léptek fel.
Emellett már a következő évben
megkezdődhet a fúvós hangszerek
használata is, ugyanis az egyesület:
hat trombitát, öt baritont, egy tubát,
két harsonát, egy pár cintányért, két
dobot és tizenöt kottatartót is beszerzett – mondta el Ambrus Emese
egyesületi elnök.
Ezenkívül az egyesület hagyományos népi mesterségek gyakorlásához szükséges eszközöket is
vásárolt. A művelődési házban gyakorlótermet rendeztek be, ahol
ezentúl öt agyagozókorong és egy
égetőkemence, továbbá két szövőszék és a hozzájuk tartozó teljes felszerelés várja azokat, akik meg
szeretnék ismerni ezeket a mesterségeket, vagy készségeiket szeretnék fejleszteni ezen a területen.
Elsősorban a gyerekeket, ifjakat
oktatnák a megvásárolt eszközök
segítségével, de természetesen a felnőttek előtt sincs zárva a foglalkoztatóterem.
Korongozógépek és szövőszékek vásárlásával a népi mesterségek megismerését ösztönzik
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Forrás: Facebook

pezet sebeket is hagy a helyi közösségben, ami egy adott ponton tragikussá is fajul. A találkozás azonban
mégis reményteljesen végződik, hiszen a botrányba fulladó temetés
után a két viharvert clown-figura
agyából kipattan egy forgatókönyv
ötlete: Kövek a zsebben. Ifj. Kovács Levente idén 50 éves. 28 éve
van a színészi pályán. Kardos M.
Róbert szintén 50, ő pontosan 25 éve
színész. E két rangidős művész arra
vállalkozik, hogy ketten adják át az
amerikai filmstáb és az ír falu bizarr
fergetegét; ők ketten alakítják a
dráma mind a 18 (!) szereplőjét.
Marie Jones drámája – Kálloy
Molnár Péter fordításában – igen
csalogató, hiszen egy parádés, karakterből karakterbe bújó, jóízű
játék lehetőségével kecsegtet, egy
sűrű – olykor mulatságos, máskor
szívszorongató – másfél órában.

pítása. A pályázat által olyan örökségvédelmi lehetőséghez jutott a
Százfonat, amelyet saját forrásból
nem tudott volna fedezni – véli az
egyesület vezetője.

Fotó: Átyin A. Kata
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Gyülekezeti terem Andrássytelepen

Épül a magyar ház

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Az Epres utcában jó ütemben
haladnak a munkálatok, épül
a magyar ház. Ezzel a marosludasi magyar közösség régi
álma valósul meg. A projekt
megvalósításához az egyesület 20,3 millió forint anyagi
támogatást kapott a magyar
államtól. Első lépésként egy
1750 négyzetméteres telket
vásároltak az Epres utcában,
ahol az alap elkészült már. Az
Epres utcai építőtelepen
Székely Zoltánnal, a Marosludasért Egyesület elnökével beszélgettünk.

– Januárra kaptuk meg az építési
engedélyt, egy hónapja fogtunk
neki az építkezésnek, megépült az
alap, következik a fedőlap, a víz- és
csatornarendszer. Eddig 150 ezer
lejt költöttünk el az építkezésre, a
17,5 ár telek 90 ezer lejbe került. A
terv elkészítése is nagy összeget
emésztett fel. A magyar államtól kapott anyagi támogatásét ezzel el is
költöttük. Az emeletesre tervezett
magyar ház alapterülete 430 négyzetméter. A földszinten lesz egy
nagyterem, amelyet főként a táncosok fognak használni próbateremként, itt lesznek az öltözők, a
mosdók, a Hajdina, a Marosludasért
Egyesület és az RMDSZ irodái.
Fent az emeleten vendégszobák
lesznek, ott szállásoljuk el a városba érkező vendégeinket. Tervezzük, hogy a telek szomszédságában
további 10 ár területet vásároljunk
meg, mert így sokkal nagyobb te-

Székely Zoltán

rünk lenne a közösségi tér, játszótér
kialakítására – fogalmazott Székely
Zoltán, a Marosludasért Kulturális
Egyesület elnöke, a helyi technológiai líceum aligazgatója.
A kivitelező a helyi Polimer
Montaj Kft., melyet Molnár Jenő
vezet.
Kérdésünkre, hogy mennyi
pénzre lesz szükség az épület befejezésére, az elnök csak hozzávetőleges adatot tudott mondani, hiszen
a végső összeg általában több szokott lenni a tervezettnél. A folytatáshoz további támogatásra van
szükség, amelyhez reményeik szerint a magyar állam ezután is hozzájárul.
– A marosludasi magyarok példamutatóan járultak hozzá a terv ki-

Fotó: Nagy Tibor

vitelezéséhez. Külön megemlíteném Kali Tündét, a Szekeres tanárházaspárt,
a
Marosludasért
Kulturális Egyesület tagjait, akik
külön támogatással segítettek. Az
alapító tagok: Czirmay Csaba Levente református lelkipásztor, Kali
Barna andrássytelepi református
lelkész, Ambrus Vilmos római katolikus esperes, Kis István alpolgármester, Kovács
Zsuzsanna
tanárnő, Tóth Sándor tanár, aki a
cenzori tevékenységet látja el, valamint jómagam. A csapat szívvellélekkel teszi a dolgát az ügy
érdekében. Ezenkívül megemlítem,
hogy több mint nyolcvan marosludasi ajánlotta fel erre a célra adója
2 százalékát – tájékoztatott az
elnök.

Szűk költségvetésből a lehető legtöbbet

Városszerte több ponton építkeznek, a gazdaság fellendülése lépten-nyomon tetten
érhető. Szállodát, tömbházakat építenek, korszerűsítik az
ifjúsági parkot, a város mellett épül az autópálya. A
helyi tanács április 15-én fogadta el a költségvetést,
idén kevesebb pénzből, 34,6
millió lejből gazdálkodhat
a város – tájékoztatott
Kis István (fotó), Marosludas
alpolgármestere.

– A költségvetésből 24,8 millió
lejt fordítunk a hivatal működésére
és 9,7 millió lejt fejlesztésre.
Ennek az összegnek a java részét –
7,7 millió lejt, ami uniós forrásból
származik – az ifjúsági park felújítására szánjuk. A költségvetésben
szereplő további 2 millió lejből
gazdálkodhatunk, ami korlátozott
lehetőséget biztosít. Ebből az öszszegből fizetjük a felvett hitelek
részleteit, biztosítjuk a tanintézetek
számára a szociális juttatásokat és
az ösztöndíjakat, valamint a ro-

Ahová a hidat tervezik

hammentő szolgálat működését. Az
önkormányzat idén is felvállalja a
városnapok, a magyar napok, a
nemzeti ünnepek megszervezését.
Az összeg legnagyobb részét területrendezésre fordítjuk, 100 ezer lejt
járdák felújítására, ugyanennyit
aszfaltozásra, 150-150 ezer lejt út-

javításra, illetve kövezésre. Idén
600 méter utat kell leaszfaltozni
Gezsénél, amire pályázati lehetőség
nem volt, hiszen Gezse – és Andrássytelep is – közigazgatásilag a
város részeként és nem önálló településként van számon tartva.
– Hogy áll az autópálya építése
a város körül? – kérdeztük az alpolgármestert. Elmondta, hogy Ludasnak nem lesz le- és felhajtója az
autópályára csak Maroskecénél,
ami nem jelent gondot a városlakóknak, viszont az igen, hogy a nehézgépjármű-forgalomtól
nem
mentesül a város. Azoknak a nehézgépjárműveknek, amelyek az
ipari övezetbe tartanak és onnan távoznak, továbbra is át kell haladniuk a városon, ami már-már
elviselhetetlen zajjal, dübörgéssel
és a gyalogosokra veszéllyel jár az
átkelőhelyeken.
– Ha Marosludas megkapná az
engedélyt – amiért az önkormányzat és személy szerint a polgármester nagyon keményen lobbizik –
arra, hogy a cukorgyár mellett egy
bekötőút épüljön az E60as és az ipari telep között, az lenne a legjobb
megoldás, hiszen a tehergépkocsi-forgalom erre
az útra terelődne, s a
város központjában megszűnne vagy jelentősen
csökkenne a kamionforgalom. Ez nagyon fontos
lenne a városnak, hiszen
az ipari zóna nagyon fejlődik, egyre több cég
működik itt, s gazdasági
szempontból nagyon is
indokolt az út megépítése, amihez a Maroson
átívelő híd megépítésére
is szükség lesz.

A gyarapodás, a szorgos
munka szép példájával találkoztunk az andrássytelepi
református egyházközségben: a közelmúltban egy tetszetős gyülekezeti termet
alakítottak ki ifjúsági, gyülekezeti alkalmakra, ahol bibliaórákat, kátéórákat, megbeszéléseket lehet tartani.
Sőt az ifjúság számára szabadidős tevékenységre is alkalmas teret biztosít.

Nagyon ötletesen a templom
addig kihasználatlan padlásterét
építették be. Így egy nagy, világos
termet, két, fürdőszobákkal ellátott
vendégszobát és egy konyhát sikerült kialakítani, igényes, szép munkával. A munkálatokat az
erdőszentgyörgyi Szabó Oszkár
vállalkozó csoportja végezte.
Kali Szabolcs Barna, a gyülekezet lelkésze elmondta, hogy nagyon nagy szükség volt erre a
teremre, mert eddig nem volt hely
az ifjúsági, a különféle gyülekezeti

rendezvények lebonyolítására,
gyakran a parókián zajlottak az
események.
– Amikor pár évvel ezelőtt újrafedtük a templomot, megfogalmazódott bennünk, hogy jó lenne, ha
a templom tetőterét beépítenénk és
gyülekezeti termet alakítanánk ki.
Most ez az elképzelésünk valóra
vált, ugyanis a magyar kormánytól
a Bethlen Gábor Alap révén sikerült anyagi támogatást szereznünk. A támogatás értéke 150 ezer
lej volt. Ezenkívül segítséget nyújtott még a polgármesteri hivatal is,
és jelentős támogatást kaptunk a
gyülekezet tagjaitól, akik önzetlenül végezték a közmunkát, adakoztak azért is, hogy korszerű
bútorokkal lássák el a vendégszobákat – tájékoztatott a lelkész.
Az új gyülekezeti terem máris
hasznosnak bizonyult, hiszen vendégül látták már a zsámbéki testvérgyülekezetet, illetve március
15-e alkalmából fogadták a biatorbágyi vendégelőadókat.

Paradicsomos a háztájiban

Józsa Albert harangozó

Farkas György és felesége
évek óta termeszt paradicsomot a háztájiban felállított
fóliasátrakban. Három éve
kapcsolódtak be a romániai
paradicsomprogramba, ami a
hazai
paradicsomtermelés
fellendítését célozza meg. A
vállalkozásról és az eredményekről Farkas Erzsébet beszélt,
ugyanis férje ottjártunkkor is
a piacon volt.

Összesen tíz ár területen három
fóliasátor áll. Legalább ennyi területen kell paradicsomot termeszteni ahhoz, hogy termelőként
megkapják a 3000 eurós állami támogatást a romániai paradicsomtermelő program keretében. Kora
tavasszal a palánta nevelésével
kezdik. Ezzel a saját termelésű palántával ültetik be a fóliasátrakat,
a fölösleget piacon értékesítik. A
fóliasátrakban felkötözött, szép
fejlett paradicsomtöveket láttunk,
már virágoztak. A földet fekete
nejlonfóliával borították, a fekete
fólia alatt a tövek a csepegtetőrendszeren keresztül kapják a
vizet, mindig annyit, amennyire
szükség van.
– Tizenöt éve foglalkozunk kertészkedéssel. Szatmárról költöztünk ide, odavalósi vagyok. A
forradalomkor jöttünk ide, munkát

nem találtam, akkoriban minden
vállalat megszűnt, s elkezdtünk
kertészkedni. Nem a szakmánk,
ugyanis én a varrodában, a férjem
az Unióban dolgozott – mondja
Farkas Erzsébet. Rátérve a paradicsomtermesztésre, elárulta, hogy
az aphen és a pink rock fajtákat
termesztik, amelyek kissé rózsaszínes és nagyon ízletes paradicsomok. Mindkét fajta egészen őszig
terem. A tavaly decemberben szedték ki az utolsó töveket, még szilveszterkor is volt paradicsomuk.
– Nagyon sok munka van vele.
A férjem délelőtt a piacon van, délután pedig a fóliasátorban dolgozik. A termést a ludasi, a
marosújvári és az aranyosgyéresi
piacon értékesítjük. Megéri vele
foglalkozni, mert annak ellenére,
hogy sok a kiadás, megtérül a
munka. Ötszáz mag (egy csomag)
340 lejbe kerül. A hibrid magok
nagyon drágák, de a termés nagyon jól eladható.
A Farkas családban egy lány és
két fiú nőtt fel. A lányuk Marosszentgyörgyön él, tanárnő, három
kislány édesanyja. A fiúk – Farkas
György és Farkas Balázs – még nincsenek megnősülve. Az egyik Chicagóban él, a kisebbik is ott végezte
az egyetemet, Budapestre költözött,
bankszakemberként dolgozik.
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Bálint Zsombor

Nagyon jó évadot zárhat a Marosvásárhelyi CSM az ifjúsági csapatok szintjén. Ha a felnőtteknél a
kevesebb mint egy éve alakult klubnak még várni kell a kiugró teljesítményekre, hiszen a legtöbb
sportágban nem kezdhette már az
első idényben az élvonalban, az ifjúsági bajnokságokban nem volt
akadálya a jó eredményeknek.
A rendkívüli fegyvertények
közül az elsőt a női röplabdázók
érték el, akik veretlenül nyerték
meg az ifjúsági bajnokságot. Sőt, az
április közepén Marosvásárhelyen
rendezett döntő tornán játszmát sem
veszítettek. A végső rangsorban a
Bukaresti CSM előtt végeztek Predrag Zucović tanítványai, aki nem
véletlenül ült az ifik kispadján is, a
felnőttek mellett, hiszen jelentős átfedés van a két csapat között, a felcsapat
feljutó
nőttélvonalba
legnagyobb hányadát az országos
bajnok ifik adták.
Egy újabb ifjúsági bajnoki címet
az U16 női vízilabdacsapat ért el,
amely szintén Marosvásárhelyen
rendezett tornán vívta ki az ország
legjobbjának járó elismerést.
A sportág romániai szintjét te-

A harmadik ifjúsági bajnoki cím

kintve (Románia a világ élvonalába
tartozik ebben a sportágban) azonban a legnagyobb teljesítményt a
hét végén érték el a női kézilabdázók, akik a Tordán rendezett döntő
tornán az ország legjobb ifjúsági
csapatának bizonyultak.
A nyolccsapatos torna első meccsén döntetlent játszottak a Nagybányai Marta ellen Mihaela Evi
tanítványai, utána azonban minden
találkozójukat megnyerték. A döntőben – a röplabdához hasonlóan –
a Bukaresti CSM volt az ellenfél,
amely hasonló fölénnyel vert mindenkit korábban. A finálét a fővárosiak kezdték jobban, és az első
félidő közepére, főleg Chetreanu
védéseinek köszönhetően, négygólos előnyre tettek szert. Az első játékrész utolsó három percében
azonban a marosvásárhelyi csapat
lőtt zsinórban három gólt, és 11-15ről indulva egy gólra felzárkózott
(14-15).
A második félidőben először Kerekes Éva ellentámadásból lőtt góljával vette át a vezetést a
marosvásárhelyi csapat a 38. percben (18-17), ám hiába volt többször
is kétgólos előnye, Bukarest mindannyiszor egyenlített, és az 56.
percben egy góllal ismét előnyben
volt (27-28). A végjátékban azon-

ban megmutatkozott a marosvásárhelyiek nagyobb versenytapasztalata, hisz a legtöbb játékos az A
osztályban is folyamatosan játszik.
A bukaresti sportsajtó eredetileg a
fővárosiakat azért tartotta favoritnak, mert néhányan a BL-résztvevő
élvonalbeli csapatban is lehetőséget
kaptak már, de egyikük sem mondhatja, hogy folyamatosan játszik ott,
ellentétben a marosvásárhelyiekkel.
Előbb Lăcătuş egyenlített, majd
Ghemeş szerzett vezetést az utolsó
percben. Aztán elcsípték a bukarestiek egyik passzát, és a végére Bărăbaş találata állította be a 30-28-as
végeredményt.
Ide kívánkozik továbbá az az információ, hogy a bajnok marosvásárhelyi csapat kénytelen volt
nélkülözni a felnőttválogatottba is
behívott átlövőjét, Andreea Târşoagát, aki az idény során több hónapos kiesést eredményező sérülést
szenvedett. A torna ideális csapatában három marosvásárhelyi játékos
kapott helyet: Flavia Munteanu
jobbszélső, Monica Bărăbaş irányító és Kerekes Éva balszélső.
A döntőben az alábbi játékosok
léptek pályára: Ioana Ugran, Bálint
Anna – Carla Lăcătuş 4 gól, Monica
Bărăbaş 11, Sarah Darie 3, Kerekes
Éva 5, Flavia Munteanu 1, Maria

Nyolcadik alkalommal elődöntős a Veszprém
a férfikézilabda BL-ben

A Veszprém nyolcadik alkalommal jutott elődöntőbe a férfikézilabda Bajnokok Ligájában, miután
a negyeddöntő szombati visszavágóján 29-25-re nyert a német Flensburg ellen, amelyet így kettős
győzelemmel búcsúztatott. A
veszprémiek múlt szerdán 28-22-re
nyerték meg a párharc idegenbeli
első meccsét. A két együttes 12. alkalommal találkozott egymással
tétmeccsen: két döntetlen és három
Flensburg-siker mellett a Veszprém
hetedszer nyert.
A találkozón nézőcsúcs született
a Veszprém Arénában, a klub közlése szerint 5321 szurkoló tekintette
meg a visszavágót a helyszínen.
Pocsékul kezdett a hazai csapat,
a lövések pontatlanok voltak, és a
védekezés sem bizonyult kellően
hatékonynak. David Davis vezetőedző a hatodik percben kikérte első
idejét, de ekkor a német bajnokságban címvédő és listavezető vendégek Hampus Wanne vezérletével
már 5-0-ra vezettek. A Veszprém
két perccel később megszerezte
első találatát, majd ahogyan az első
meccsen, hamarosan ezúttal is kapuscsere következett, és Mikler Roland állt be Sterbik Árpád helyére.
A magyar válogatott kapus jó teljesítményére alapozva a házigazdák
előbb felzárkóztak, majd egy 8-2-es
sorozattal fordítottak, és összeszedett, lendületes játékkal a szünet
előtt eldöntötték a továbbjutást.
A második felvonásban Nagy
László megszerezte 900. gólját
veszprémi színekben, a svéd Andreas Nilssont viszont térdfájdalmak
miatt le kellett cserélni, ám később
visszaállhatott. A játék képe nem
változott jelentősen, a házigazdák
egy 7-3-as szériával tovább növelték előnyüket, és magabiztosan
győztek.
A négyes döntőt június 1-jén és
2-án rendezik Kölnben, az elődöntő
párosítását kedden sorsolják. Az
idei lesz a tizedik négyes döntő
Kölnben, és – ráadásul sorozatban
– a harmadik, amelyen nem vesz
részt német csapat.

A veszprémi Andreas Nilsson (b) és a német Simon Jeppsson csatája. MTI/Bodnár Boglárka

A Szegednek nem sikerült

A Szeged – noha állt továbbjutásra – a negyeddöntőben búcsúzott a
férfikézilabda Bajnokok Ligájától, miután a vasárnapi visszavágó 2925-ös megnyerése nem volt elegendő számára a Vardar Szkopje kiejtéséhez. A párharc első meccsét ugyanis múlt csütörtökön a macedón
gárda nyerte 31-23-ra. A szegediek sokkal lelkesebbnek és felkészültebbnek tűntek, mint másfél héttel korábban, és a 27. percre ledolgozták
az első találkozón összeszedett nyolcgólos hátrányukat, sőt egy 8-1-es
széria végén már 16-7-re vezettek. A kilencgólos különbséget a második félidő elején is sikerült tartani (22-13), Igor Karacic és Dejan Milosavljev kapus vezérletével azonban ekkor lendületbe kerültek a
vendégek, és egy 9-2-es sorozattal a meccs háromnegyedénél eldöntötték a továbbjutást. A Szeged ötödször szerepelt a BL negyeddöntőjében, de még soha nem sikerült eljutnia az elődöntőig. A 2017-es
győztes Vardar harmadszor került a legjobb négy közé.
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Mihaela Evi edző a tanítványai körében: a legjelentősebb eredményt a kézilabdázók érték el.
Fotó: Nagy Tibor

Ola 1, Munteanu Krisztina 1, Karina Ghemeş 4, Ioana Moldovan. A
döntő tornán a keret tagjai voltak
továbbá: Hodor Zsuzsanna, Ioana
Radu, Andreea Ilieş, Mara Bejan,
Ilinka Postelnicu.
A szezon azonban nem ért véget
számukra, hiszen néhány felnőtt játékossal kiegészülve, gyakorlati-

lag ugyanezere a lányokra az A osztályos bajnokság osztályozója vár,
ahol a feljutást célozzák a Virágok
Ligájába.
És talán nem ez volt az utolsó
marosvásárhelyi ifjúsági bajnoki
cím, hiszen a teremlabdarúgóknak
is jó esélyük van bezsebelni az ország legjobbjának járó elismerést.

Messi 600 gólja
a Barcelonában

A Liverpool elleni, múlt heti
BL-mérkőzésen Lionel Messi
megszerezte 600. gólját a Barcelona színeiben. A Keresztlabda
című sportlap ebből az alkalomból
közölt összeállításából tallózunk
az alábbiakban.
Az argentin sztár 683 mérkőzést
játszott a katalán csapat színeiben,
így átlaga 0,87 gól/meccs. A legtöbbet a bajnokságban jegyezte
(450 meccsen 417-et, ez 0,92-es
átlagot jelent), 350-et szerzett a
Nou Campban, a Liverpool pedig
a 76. ellenfél volt, amelynek betalált a 85-ből.
A 600 gólból 417 a La Ligában,
112 a BL-ben, 50 a spanyol kupában, 13 a spanyol szuperkupában,
5 a klubvilágbajnokságon, 3 pedig
az európai szuperkupában esett.
212 mérkőzésen lőtt egy gólt, 123szor duplázott, 39 találkozón mesterhármast szerzett, öt alkalommal
négyet is szerzett, egy ízben pedig
ötöt (!) gurított (a Leverkusennek).
Legeredményesebb szezonja a
gólok tekintetében (73) a

2011/2012-es volt, a naptári évek
szempontjából pedig 2012 vezeti a
tabellát, amikor valamennyi sorozatot figyelembe véve, amelyben a
Barcelona érdekelt volt, 91 találatot jegyzett. Messi góljainak döntő
hányadát (501 – 81,5%) a bal lábával lőtte, 85-öt jobbal, 55-öt fejjel.
További egy gólt szerzett kézzel,
egy másikat pedig a testével. A
600-ból 99 találat érkezett a 16oson kívülről.
Pályafutása során 85 ellenfél
ellen lépett pályára, 76-nak betalált.
Legtöbb gólját a Sevillának lőtte,
37 meccsen 36-ot. Utána következik az Atletico (29/38), a Valencia
(27/32) és a Real Madrid (26/41).
Messi csak az Udinese, a Murcia, a
Gramenet, a Cádiz, az Al-Sadd, a
Xerez, a Benfica, az Inter és a
Rubin Kazany ellenében nem tudott betalálni. A kapus, akinek a
legtöbb gólt (21) lőtte, Diego Alves
(Almeria és Valencia), a Liverpool
célterületét őrző Alisson Becker
pedig a 151. volt, akit az ötszörös
aranylabdás mattolni tudott.

Eredményjelző

Férfikézilabda Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:
* Telekom Veszprém – Flensburg-Handewitt (német) 29-25 (1713), továbbjutott a Veszprém kettős győzelemmel, 57-47-es összesítéssel.
A Veszprém gólszerzői: Gajic 6, Nilsson 5, Mahé 4, Nenadic 3,
Nagy L., Lékai, Marguc 2-2, Manaszkov, Ilic, Strlek, Blagotinsek,
Mackovsek 1-1.
A Flensburg legeredményesebb játékosa a svéd Hampus Wanne
volt hét találattal.
* MOL-Pick Szeged – Vardar Szkopje (macedón) 29-25 (17-9),
továbbjutott a Vardar Szkopje 56-52-es összesítéssel.
A Szeged gólszerzői: Bánhidi 7, Bombac 6, Zsitnyikov 5, Maqueda 4, Sigurmannsson 3, Källman 2, Balogh Zs., Gaber 1-1.
A Vardar legeredményesebb játékosa a horvát Igor Karacic volt
nyolc góllal.
* Paris Saint-Germain (francia) – Vive Kielce (lengyel) 35-26
(18-11), továbbjutott a Kielce 60-59-es összesítéssel.
* Barcelona (spanyol) – HBC Nantes (francia) 29-26 (17-14), továbbjutott a Barcelona kettős győzelemmel, 61-51-es összesítéssel.

A katalánok sztárja a Liverpool elleni BL-mérkőzésen pazar szabadrúgásgóllal érte el a hatszázas határt. Fotó: BBC

Bajnokok Ligája: Az e heti program

Az elődöntős párharcok mai, illetve holnapi visszavágóján kialakul
a labdarúgó Bajnokok Ligája fináléjának párosítása.
* kedd, 22.00 óra: FC Liverpool (angol) – FC Barcelona (spanyol)
(TV: M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus; az első
mérkőzésen: 0-3)
* szerda, 22.00 óra: AFC Ajax (holland) – Tottenham Hotspur
(angol) (TV: M4, Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1, Look Plus;
az első mérkőzésen:1-0)
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A palatáblától az okostelefonig

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Öreg napjaimban reggelenként,
amikor szép idő van, gyakran kikönyökölök az ablakba, hogy friss levegőt pumpáljak a tüdőmbe, és
ezalatt figyelem az iskolába menő
kedves gyermekeket, amint korán
reggel, sietve egy-egy nehéz hátizsákot cipelnek, és okostelefonon
társalognak.
Ilyenkor nosztalgiával gondolok
arra, hogy amikor én is kisiskolás falusi gyermek voltam az 1930-as
években, nekünk sokkal könnyebb
volt a táskánk, jobban mondva a vászontarisznyánk, hiszen abban mindössze egy könnyű palatábla és egy
vékony palavessző volt. Ennyiből
állt összes tanfelszerelésünk az első
osztályban, mobiltelefonok nélkül.
Aztán a fejlődés – igaz, hogy
lassúbb ütemben – de csak bekopogott hozzánk is. Kaptunk ábécéskönyvet, megjelent akkori nevén a
plajbác, az irka, a tenta, a penna, és
a gumi. Így már könnyebben ment
a diákélet. A négy év alatt megtanultunk írni, olvasni, sőt számtanból a négy alapműveletet is
nagyvonalakban.
Ahogy teltek az évek, az írás, olvasás és a számtan mellett kezdtünk
tanulgatni egyebeket is: történelmet, földrajzot, gazdasági ismereteket, sőt román nyelvet is.
Megtanultuk a szőlőművelést, a
gyümölcstermesztést és az állattenyésztést. Persze nem az iskolában,
hanem a szüleinktől és nagyobb
testvéreinktől. Egyszóval sok hasznos dolgot tanultunk, amire az életben szükség van, amennyire csak
lehetett, de az elég volt, mert a felnőttek mindig azt mondogatták,
hogy amit tud a gyermek, az elég,
úgysem lesz pap belőle.
Hát bizony akkoriban még nem

nagyon dicsekedhettünk a kultúrszínvonalunkkal. Akkor még – legalábbis a mi falunkban – nem volt
rádió, telefon, újság, meséskönyv
vagy regény, amit a gyermek kezébe adhattak volna. Akkori kultúrnívónkat mi sem bizonyítja jobban,
mint a következő esetek. A 30-as
évek közepe felé a tanító úr fia Kolozsváron tanult valami nagyon
„magas” iskolában, és amikor hazajött karácsonyi vakációra, híre ment
a faluban, hogy az úrfinak olyan
pennája van, hogy nem kell tintába
mártani, mégis ír! Senki nem hitte
el, az lehetetlen – mondogatták legyintve. Az is megtörtént, hogy
Balog Zsiga bá (mindenki így
hívta), a falu örökös harangozója,
közel a nyolcvanhoz – ami akkor
még ritkaságszámba ment –, egy
szép napon hirtelen megbetegedett.
Valaki, egy „okos” azt javasolta,
hogy gyorsan menjenek Szeredába
– lehetőleg lóháton, lévén a dolog
nagyon sürgős –, és vegyenek egy
narancsot, mert az olyan gyógyszer,
hogy attól biztosan meggyógyul
Zsiga bá. Szegény Lina néni nagyon megörvendett, amikor megérkezett a gyógyszer, azonnal fel is
szeletelte, és úgy héjastul a felét be
is adogatta a betegnek. Másnap reggel a másik felével is próbálkozott,
de Zsiga bá nem volt hajlandó bevenni, estére átadta lelkét teremtőjének, és csendesen megpihent.
Függetlenül a kezdetleges tanfelszereléseinktől, az elmaradott falusi élettől, a kultúrszínvonaltól, be
kell vallanunk, hogy bizony az első
hét év alatt nagyon fontos tudnivalókat a szülők, majd később a tanítónk közös erőfeszítéssel egy életre
belénk oltották. Így mindenekelőtt
a szülők, nagyszülők és általában a

felnőtt emberek iránt tiszteletet és
megbecsülést éreztünk. Nevelésük
fő célkitűzése az volt, hogy a gyermekből tisztességes, becsületes, istenfélő, vallásos embert neveljenek.
A tízparancsolatot úgy kellett tudjuk, mint a miatyánkot. Istentiszteleten kötelező módon jelen kellett
lenni minden gyermeknek. Otthonról úgy engedtek el, hogy fiam, az
utcán köszönj mindenkinek illedelmesen, a felnőttek elől térj ki, ha
mész valakihez, az ajtón kopogtass,
amikor hallod, hogy szabad, vedd le
a kalapodat, és úgy nyiss be. Amikor jössz el, miután elköszönsz,
nyisd ki az ajtót, és a kalapodat kint
tedd fel. „Az adott szó megtartása
törvény, és erről soha semmilyen
körülmények között nem szabad
megfeledkezni – fenyegettek –,
mert ez minősít téged!” (Wass Albert nagyapja azt mondta az unokájának: Albi,
ha
valakinek
megígértél valamit, és nem tartottad
be, arra, csak egy magyarázat van:
az, hogy MEGHALTÁL!) Akkor
még nem voltak közjegyzők, de ha
két ember bármilyen egyezségre jutott egymással, kezet adtak rá, az
szent volt. Az többet jelentett, mint
ma egy közjegyző többoldalas irománya vagy a törvénybíró döntése.
Bizony ma már másképpen állnak a dolgok, hiszen ezek a régi
tanfelszerelések, szokások már kimentek divatból. Fájó az, hogy ugyanakkor ezekkel a régi szokásokkal
párhuzamosan kezd kimenni divatból
a tisztesség, a becsület és az emberség
is! Nagyon szeretném tudni, hogy a
számítógép, az internet, az okostelefonok hozzásegítik-e a mai fiatalságot
ahhoz, hogy ők is EMBEREK, IGAZ
EMBEREK legyenek?
Szilágyi Domokos

Békét és biztonságot szeretnénk

Sajnos, oda jutottunk, hogy az ember még a templomban sem érezheti biztonságban magát, lásd a pokolgépes robbantásokat. A Srí Lanka-i robbantásokra
gondolok, ahol templomokban és szállodákban robbantottak. A merényleteknek több mint 320 halottja van és
mintegy 500-an sebesültek meg. E szörnyű tettek elkövetőit bosszúvágy és gyűlölet vezérelte. Ezeket a pokoli cselekedeteket elítéljük, embertelen tetteknek
nevezzük, melyek megkeserítik az életünket. Ha az
emberek nem képesek véget vetni a gonoszságnak,
akkor Istent kell kérnünk erre. Napjainkban többen

döbbenünk rá, hogy az emberiség veszélybe kerül; kérdés: mit tehetünk ennek megfékezésére? Tudjuk, hogy
fegyverrel senkire sem lehet a barátságot ráerőszakolni. Minél több az erőszak, annál nagyobb ellenségeskedés születik. Senkit sem gyilkolhatunk meg azért,
hogy felfogásunkat, nézeteinket, vallásunkat elfogadtassuk másokkal. Inkább a mások elfogadása vezet
eredményre. Ha valakinek jobb megoldás jut eszébe,
ossza meg nyilvánosan, hogy mindannyiunk javára váljon.
Varró Domokos

Maros megyeiek az országos
magyarságtörténeti olimpián

Az a hat Maros megyei diák, aki
eljutott a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégiumban április végén megszervezett országos
magyarságtörténeti tantárgyversenyre, rutinos versenyző, legtöbbjük vett már részt országos
megmérettetésen.
Persze a magyarságtörténeti
olimpia azért egy rangosabb esemény, ahogyan Fodor József, az
Oktatási Minisztérium államtitkári
tanácsosa is elmondta a díjátadón,
egyenrangú a magyar nyelv és irodalom tantárgyversennyel. Hatodikosoknak és hetedikeseknek
szervezik, immár harmadik éve.
Mostani hetedikes csapatunk (felkészítő tanáruk az Ernyében tanító
Csatlos Izabella) a múlt évben is kijutott az országos szakaszra, annyi
különbséggel, hogy az idén Pascoi

Blanka Krisztina társa Szabó
Blanka volt.
A dobogóra két hatodikos csapatunknak sikerült felkapaszkodnia. I.
díjat kapott Újfalvi-Veres Dorothea
és Molnár Balázs (Szász Albert
Sportlíceum, felkészítő tanár Héjja
Kinga), Tamás Kristóf és Szabó
Eszter (Liviu Rebreanu Általános
Iskola, felkészítő tanár Kerekes Szilárd) pedig a harmadik helyen végzett. A két csapat különdíjat is
kapott: a sportiskolások a történelmi szaknyelv használatáért, a
kövesdombiak pedig a színpadi jelenetükért.
A Maros megyei történelemtanárok közül fontos szerepe volt a verseny lebonyolításában Albert
Zoltán javító bizottsági tagnak és
Kedei Pál Előd tételszerkesztőnek.
Kerekes Szilárd

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

A Küküllő köri unitárius nőszövetség konferenciája

Április végén Magyarsároson tartották
meg a Küküllő köri unitárius nőszövetség
konferenciáját, amelyen Ádámos, Bethlenszentmiklós, Désfalva, Dicsőszentmárton,
Harangláb, Küküllődombó, Küküllőszéplak,
Medgyes, Segesvár, Szőkefalva, Magyarsáros egyházközségeinek nőszövetségi tagjai vettek részt. A rendezvényen a
házigazda lelkipásztor, Jenei László-Csaba

tartott rövid istentiszteletet, majd felszentelték a désfalvi gyülekezet zászlaját. A
rendezvényt Márkos-Mátyás E. Zita köri
képviselő nyitotta meg. A köri vándorabrosz szimbolikus átadását követően került
sor a beszámolókra, amelyekből kiderült,
hogy igen gazdag, társadalmunkban hiánypótló tevékenységet vállalnak fel közösségeikben a nőszövetség tagjai. Felszólalt

még Szentgyörgyi Sándor Küküllő köri esperes, majd Jenei László-Csaba helyi lelkész az egyházközség rövid történetét
ismertette.
Ezúttal tisztújításra is sor került. A Küküllő
köri unitárius nőszövetség társelnökei Jenei
Ildikó magyarsárosi tiszteletes asszony és
Szász Tünde szőkefalvi lelkésznő lettek,
jegyző az ádámosi Szilágyi Erzsébet.

Az ünnepi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Liker Henrietta gyakorló teológiai
hallgató a székelykeresztúri unitárius egyházközség képviseletében tartotta, majd az
ünnepi műsorban fellépett a helybéli gyerekkar (karvezető Dezső Margit Hajnalka), énekelt Tóth Csilla, míg Tóth Katalin A hit Isten
ajándéka című verset mondta el.
Jenei László-Csaba
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Szedjük össze! – hulladékgyűjtési akció
Nyárádszeredában

„Szedjük össze!” felhívással
rendezett április végén a nyárádszeredai
önkormányzat
hulladékgyűjtési
akciót,
amelybe néhány felnőtt és kísérő tanár mellett a Deák Farkas általános iskola mintegy
hatvan önkéntes diákja kapcsolódott be.

A résztvevők három helyszínen
tisztították meg a környzetetet: Szeredában a lakott terület peremét a
Mező és Fenyő utcák között, valamint a Nyárád partját a piac és a demeterfalvi híd között, míg egy
csoport a nyomáti erdőben gyűjtötte
a hulladékot. Sajnálatos módon pár
nappal később a megtisztított parkolóban a megrögzött szemetelők
„nyomot” hagytak, ám a szeredai
önkormányzat visszaszereltetett két
térfigyelő kamerát, amelynek felvételeit rendszeresen figyelik, így próbálják elcsípni a neveletlen vagy
mások munkájából gúnyt űző embereket – tudtuk meg az önkormányzat
munkatársától, Somodi Szilárdtól.
Ha többen jelentkeztek volna az akcióra, a Szereda fölötti gát környékén
és a Székelytompa és Székelysárd
közötti patakrészen is összegyűjtötték volna a hulladékot, így ezt egy
későbbi időpontban kell majd megHárom helyszínen gyűjtöttek hulladékot, de a környezet megtisztítása a közeljövőben is folytenni, vagy a társadalmi segélyért tatódik (Fotó: facebook.com/Nyárádszereda önkormányzata)
cserébe közmunkát végzőkkel csiA szeredai városháza tavaszi nagytakarítást hirdenáltatják meg. Összességében eredményesnek tartják a
szervezők az akciót, az előző évekhez viszonyítva ke- tett meg a lakosság körében: Szeredában, Demeterfalvesebb, csupán mintegy 80-90 zsák szemét gyűlt össze. ván, Tompán, Sárdon, Szentlőrincen, Mosonban,
A munka végeztével az önkénteseket ebéddel várták a Vecében, Bőben is összegyűjtötték a háztartásokból a
középiskola udvarán. Az is kiderült, hogy a közeljövő- lomot. A középiskolások pedig egy hónapig tartó
ben a helyi elemi és általános iskolákban rendszeres kampányt hirdettek meg, amikor a régi vagy meghikörnyezetvédelmi foglalkozásokat és oktatást szeretné- básodott elektromos háztartási cikkeket, eszközöket
gyűjtik be a lakosságtól. (G.R.L.)
nek bevezetni.

Gyümölcsöt is kapnak
az iskolások és óvodások

A Maros Megyei Tanács áprilisban zárta le a közbeszerzési eljárást, aminek
alapján megkötötte az új
szerződéseket a Románia
iskoláiért program keretében, így a tanintézményekben kiosztható a tízórai –
közölte a megyei tanács sajtóirodája.

A közbeszerzés eredményeként
a megyei önkormányzat három, két
évre szóló keretszerződést kötött,
amelyek értelmében a nyertes
cégek a megyei tanács által jóváhagyott termékeket, azaz almát, kekszet, kiflit, tejet és szánát fognak
szállítani a Maros megyei tanintézményeknek. A keretszerződések
mellett aláírták az első alszerződéseket is, amelyek az idei tanév hátralevő részére, azaz a május 6. és
június 14. közötti időszakra vonatkoznak.

Dolgoznak és szórakozni készülnek a tűzoltók

A közszférában dolgozók kisvakációja alatt sem pihentek
az önkéntes tűzoltók, több
bevetésen kellett helytállniuk.

Gligor Róbert László

A nyárádszeredaiaknak múlt
szerdán kellett legutóbb kivonulniuk: a reggeli órákban a kisvárosban egy helyi autós belerohant egy
ház előtt parkoló autóba, és az épület gázvezetékét is megrongálta.
Mivel fennállt a robbanásveszély,
az önkéntes és hivatásos tűzoltókat
is kirendelték a helyszínre, de a
gázcsap sértetlen maradt, így
annak elzárásával hamar elhárították a veszélyt. A balesetet az autóvezető állítólagos rosszulléte
okozta.
Két nappal azelőtt Gegesbe riasztották a szeredai tűzoltókat, ott
egy melléképület gyulladt ki ismeretlen körülmények között, de a helyiek is gyorsan vedret ragadtak,
így közösen sikerült megakadályozni, hogy a tűz átterjedjen a
(nem lakott) házra. A kigyulladt
épületben a Marosvásárhelyen élő
tulajdonos gyúlékony anyagokat
tárolt, ezeket sikerült időben eltávolítani. „Rossz belegondolni, mi
lett volna, ha meggyulladt
volna” – nyilatkozta lapunknak
Kacsó István parancsnok. Hazafelé
tartva is dolguk akadt: Nyárádszereda szentannai határában bozóttűzre lettek figyelmesek, de
közbelépésükkel a cserjésben pi-

henő medvét is megzavarták – tudtuk meg a parancsnoktól, aki szerint az esti, éjszakai bozót- és
tarlótűzoltáskor gyakran találkoznak medvével.
A bevetések mellett az alakulat
a napokban sorra kerülő megyei
tűzoltóversenyre készül, ahol nemcsak a felnőttek, hanem a gyermekekből álló utánpótláscsapat is
megmérkőzik.
A csíkfalvi önkénteseknek is
akadt dolguk az elmúlt napokban:
kétszer kellett Búzaházára vonulniuk, ahol ismeretlen tettesek meggyújtott
száraz
növényzetet
hagytak felügyelet nélkül, a beavatkozásnak köszönhetően sikerült
megfékezni a tüzet. Másodszor a
szél szikrát repített a szomszédos
lakóház tetőzetére, és az már füstölni is kezdett. A két tűzeset következtében értékes védett vadvirágok
élőhelye égett fel és távközlési vezetékek olvadtak meg – értesültünk
a csíkfalviaktól.
Ez az alakulat sem tétlenkedik.
A Bethlen Gábor Alaptól anyaországi támogatáshoz jutott, amely
révén egyik tűzoltóautót sikerült
nagy teljesítményű csörlővel felszerelniük, ez a műszaki mentéseknél tesz igen jó szolgálatot. Nem ez
az első ilyen jellegű forrásuk: a
csíkfalviak egy tavalyelőtti pályázaton is nyertek anyaországi támogatást, amelyből a légzőpalackok
feltöltéshez szükséges légsűrítő berendezést vásároltak – számolt be
Szabó Árpád parancsnok. El-

mondta, kénytelenek felkutatni a
magyarországi erőforrásokat, hiszen megyénkben több esetben
kaptak elutasító választ pályázataik.
A munka mellett a felkészülésre
és szórakozásra is figyelnek a

felső-nyárádmentiek: május 11-én
hetedjére szerveznek tűzoltónapot,
amelyre tizenöt alakulatot hívtak
meg, ebből tizennégy csapat részvétele már biztos. Ez alkalommal
„A legkitartóbb önkéntes tűzoltó”
címért küzdenek majd meg: több

9

A pékárut a Granpan D’or Kft.
fogja biztosítani, a két évre vonatkozó szerződés összértéke 8,8 millió lej, amelyből 998.000 lej a
2018-2019-es tanévre szóló szerződésé.
A tejtermékeket illetően a FrieslandCampina Romania Kft. nyerte
a versenytárgyalást, a szerződés
teljes értéke a következő két évre
8,1 millió lej, a tanév utolsó hónapjaira
vonatkozó alszerződésé
915.000 lej. A gyümölcsről a Logistic Media Pop Art Kft. gondoskodik, a szerződés teljes értéke a
következő két évre 3,7 millió lej,
ebből 415.000 lej a folyó tanévre.
Maros megyében a Románia iskoláiért program keretében 58.621
gyermek részesül tízóraiban. Az
óvodások és iskolások a hét folyamán két nap kapnak majd tejet és
kiflit, két nap almát és kekszet, egy
nap pedig szánát és kiflit. (m.s.)

szakaszban különböző nehézségi
és ügyességi próbákon kell részt
vennie a csapatok két-két tagjának.
A helyi gyerekcsapat is bemutatkozik klasszikus tűzoltógyakorlatokkal, de számos egyéb érdekességgel
is várják majd az eseményen a tűzoltókat és az érdeklődőket –
mondta el Szabó Árpád.

Az önkéntes tűzoltók is komoly felkészülést végeznek, de néha a találkozásra, szórakozásra is szánnak időt

Fotó: Gligor Róbert László/archív
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Az Európai Parlament legfontosabb eredményei 2014–2018 között

Mandátum végi mérleg

A Parlament az európai demokrácia középpontja. Az európaiak által közvetlenül
megválasztott képviselők a Tanáccsal
együtt vitatják meg a javaslatokat, és döntenek a jogszabályokról.
Mózes Edith

De a jogszabályalkotás csak az egyik feladatköre a Parlamentnek. A képviselők kulcsfontosságú parlamenti viták során rendszeresen
áttekintik és formálják a nemzeti és a nemzetközi vezetők politikai célkitűzéseit, megvizsgálnak problémás kérdéseket, felmérik az
uniós fellépés szükségességét, és kezdeményezik egyes jogszabályok felülvizsgálatát vagy
újak megalkotását.
A képviselők értékelik az Európai Bizottság biztosainak munkáját, nyomon követik,
hogyan ültetik át a tagállamok a gyakorlatba
az uniós szabályokat, és nagy súlyú intézményeket és szervezeteket is felelősségre vonnak,
különösen, ha meglátásuk szerint alapvető
jogok kerültek veszélybe. Az állampolgárok
valós problémáit ismerve, rendszeresen élnek
jogukkal – és teljesítik feladatukat –, hogy a
helyszínen tekintsék meg az uniós szakpolitikák eredményét, hogy figyelemmel kövessék
a nemzetközi megállapodások letárgyalását, és
hogy végül szavazzanak is róluk. A képviselők
szükség esetén megvétózhatják az Európai
Bizottság döntéseit.
A Parlament az elmúlt négy év során a
még hatékonyabb és áttekinthetőbb jogalkotás érdekében módosította belső szabályzatát. A sürgős feladatokkal, különösen, amikor
pénzügyi válságból kilábaló tagállamról van
szó, gyorsított eljárásban foglalkoznak a
képviselők.
2014 óta a Juncker-bizottság
közel ezer jogalkotási javaslatát vitatta meg
A Parlament 2014 óta a Juncker-bizottság
csaknem ezer jogalkotási javaslatát vitatta
meg, fejlesztette tovább és tárgyalta le sikerrel a Tanáccsal.
A 8. parlamenti ciklus legfontosabb eredményei:
• Repülésbiztonság: utasadatok felhasználása
• Vége a műanyag zacskók környezetszennyező használatának

ZARÁNDOKLATOK 2019-ben
Medjugorje: 2019. május 20-25.
Szentföld: 2019. július 2-6.
Lelki vezető: Ft. Hajlák Attila-István
Érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Nyárádszeredában
tiszta telekkönyvvel. Tel. 0756-630249. (2/2541-I)
ELADÓ 2 szoba-konyhás családi
ház 17 ár beltelekkel, rendezett telekkönyvvel. Gógánváralja, 253. szám
(Bonyha község). Tel. 0744-325-970.
(sz.-I)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0732-804-369, 0747-699-113. (1/2479)
ELADÓ tűzifa, 150 lej/m. Tel. 0747-620424. (2537)

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745-386089. (16/2559-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/636-I)
KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
lemezből, teraszt fából, és vállalunk
bármilyen kis javítást. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0758639-258, Csaba. (5/2483-I)

Vizsgálatok és új szabályozás
kezdeményezése
A törvényi változások előkészítéseként a
képviselők több olyan állásfoglalást is elfogadtak, amelyek az általuk képviselt lakosság aggodalmainak és elvárásainak adnak hangot. Az
állásfoglalásokat a Bizottság figyelembe veszi az
új jogszabályjavaslatok kezdeményezésekor vagy
a hatályban lévő jogszabályok módosításakor.
Amikor nagyszabású botrányokra vagy
visszaélésekre derül fény (mint például a
Luxleaks, a Panama-papírok, az autógyártók
szén-dioxid-kibocsátási csalása, növényvédő
szerek engedélyezése), a Parlament különbizottságokat állít fel. Ezek a bizottságok az
adott kérdést alaposan körbejárva vizsgálatok és meghallgatások révén állapítják meg
az érintettek felelősségét. Eredményeik és
részletes ajánlásaik az új bizottsági javaslatok részét képezik.
Szavazás az unió költségvetéséről
és annak ellenőrzéséről
Az unió éves költségvetéséért a Parlament
és a Tanács közösen tartozik felelősséggel.
A Parlamentnek az unió hosszú távú költségvetésébe, az ún. többéves pénzügyi keretbe is
beleszólása van: elfogadásához az intézmény
jóváhagyása szükséges.
A Parlament az Európai
Unió mentesítő hatósága, vagyis minden
egyes uniós intézmény
és ügynökség esetében a
Parlament vizsgálja meg
az uniós pénzek felhasználásának szabályszerűségét
a
korábbi
költségvetési években. A
vizsgálat eredményeképpen a Parlament lezárhatja az adott uniós
intézmény éves költségvetését, de a mentesítést
el is halaszthatja vagy
megtagadhatja.

• Alacsonyabb díjak, kevesebb csalás online fizetés során
• Életbe lép a párizsi klímamegállapodás
• Egységes lesz a bankközi díj az egész
unióban
• Vége a roamingnak: túl az utolsó akadályon
• WiFi4EU-rendszer az ingyenes internetért
• Adatvédelmi reform
• Online vásárlás
• Vállalatok átláthatósága: áttekinthető
vállalati adózás
• EU–Japán kereskedelmi megállapodás
• Az audiovizuális média irányelv frissítése
• Az interneten érvényes szerzői jogi szabályok
• A munka és a családi élet egyeztetését
szolgáló szabályok
• Az autók szén-dioxid-kibocsátásának
korlátozása
• Az eldobható műanyagok betiltása
• Energiahatékonyság

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)
TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722693-866. (21178)
AUTOMATA mosógépeket és hűtőszekrényeket javítok. Tel. 0755-825502. (4/2359-I)
KIADÓ tömbház alatti garázs a Barátság
(Prieteniei) utcában. Tel. 0754-751-829.
(9/2487)
TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tetőkészítést (cserépből, Lindab lemezből) és javítást, szigetelést stb. Tel.
0748-669-239, Mihály. (6/2484-I)
BÁRMILYEN munkát vállalunk: Lindab
tetőzetet, ácsmunkát, cserépforgatást,
tetőjavítást,
bádogosmunkát
20%
kedvezménnyel. Tel. 0743-799-833.
(9/2507)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (2/2330)

VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737364-290. (4/2543-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Volt valaki, kit nagyon szeret-

tünk, de már nincs velünk, elveszítettük. Érted hulló könnyeink

Demokratikus ellenőrzés
A parlamenti szakbizottságokban dolgozó
képviselők közelről nyomon követik az
uniós jogszabályok végrehajtását és azok hatását az európaiak életére. Figyelemmel kísérik az Európai Bizottság végrehajtó
munkáját, és hogy a testület hogyan kezeli
az uniós pénzeket. A parlamenti adatgyűjtő
és ideiglenes bizottságok a helyszínen gyűjtenek anyagot a további lépések megtétele
előtt. Például a törökországi menekülttábor
meglátogatása, a jogállamiság meglétét vizsgáló delegációk Máltán és Szlovákiában.
A képviselők sürgős esetben írásban is
kérdezhetnek a Bizottságtól. Az ilyen kérdéseket időnként a politikai csoportok által benyújtott állásfoglalások kísérik.
A Parlament szükség esetén megvétózhatja
a Bizottság egyes döntéseit (a felhatalmazáson alapuló és a végrehajtási jogi aktusok
esetében), amikor álláspontja szerint a végrehajtó szerv túllépte hatáskörét.
Példák parlamenti vétóra: bébiételek cukortartalma, energiaitalok, kadmium.
Nemzetközi megállapodások
A képviselők ezenkívül figyelemmel kísérik, hogyan tárgyalja a Bizottság a nemzetközi szerződéseket. A nagyobb átláthatóság
és a Parlament fokozottabb részvétele érdekében részletes állásfoglalásokat fogadnak el
minden olyan végső megállapodás előtt,
amelyek életbe lépéséhez a Parlament jóváhagyása (jóváhagyó vagy elutasító szavazata) szükséges.
Példák ilyen nemzetközi megállapodásra:
Brexit, TTIP, CETA
Közel 6.400 petíció
A Parlament Petíciós Bizottsága 2014 júliusa óta közel 6.400 petíciót vett jegyzékbe,
és számos, az uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos állampolgári panasszal,
kívánsággal és észrevétellel foglalkozott. A
bizottság egy-egy konkrét probléma megoldása során közvetítőként jár el a petíciót beadók és a tagállamok között. A petíciókat
időnként a plenáris ülésen viták, szóbeli kérdések és állásfoglalások követik.
A Petíciós Bizottságban felvetett témák:
bizonytalan munkaviszony az unióban, fogyatékkal élők jogai, a kisebbségekhez tartozók hátrányos megkülönböztetésének
tilalma, gyermekek jogai stb.
(Forrás: az Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája)

Fájó szívvel búcsúzunk Tőled,

drága jó

ÉDESANYÁM!

Pihenésed legyen csendes, nyu-

godj békében!

Kovács András Levente és egész

családja. (-I)

soha el nem fogynak, adjon a Jóisten

békés

nyugodalmat.

Szomorú szívvel és fájdalommal
emlékezünk május 7-én drága
gyermekünkre,

JÁNOSI

SZABOLCSKÁRA halálának 10.

Fájó szívvel búcsúzom szeretett

nagynénémtől,

KOVÁCS IRÉNTŐL.

évfordulóján. Szívünkben örökké

Őszinte részvétem övéinek, a

Szeretett

békében és Isten kegyelmében!

éloni fogsz, drága gyermekünk!
szüleid,

testvéred,

Orsika és a nagyszülők. (10/2550)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett

édesanya, nagymama, anyós,

testvér, nagynéni, jó rokon és jó
szomszéd, ismerős,

özv. KOVÁCS ISTVÁNNÉ
született KOVÁCS IRÉN

81 éves korában, május 6-án hir-

telen eltávozott szerettei köréből.

Temetése 2019. május 8-án, szer-

dán délután 3 órakor lesz Marossárpatakon,

a

református

temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma legyen csendes!

A gyászoló család. (-I)

gyászoló családnak. Nyugodjon

Kovács

András

családja. (-I)

Ferenc

és

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
dédnagyapa, testvér, sógor, nagybácsi, rokon, szomszéd, ismerős,
id. PÁLL ANDRÁS
életének 86. évében csendesen
megpihent. Temetése május 7én, kedden 15.30 órakor lesz a
gernyeszegi temető ravatalozójából, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (7/2547-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama
és dédmama,
VERES MARGIT
május 6-án elhunyt. Temetése
május 8-án, szerdán 13 órakor lesz
a Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (8/2548-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Megrendült lélekkel és szívünkben mély fájdalommal vettünk
tudomást arról, hogy a szeretett, mélyen tisztelt, nagy tudású
barátunk, dr. BANCU ŞERBAN sebészprofesszor, a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanári karának oszlopos tagja,
a 2-es Sebészeti Klinika volt vezetője, sok-sok beteg megmentője,
eltávozott közülünk. Hirtelen halála mély űrt hagyott mind szerettei,
mind barátai szívében. Sajnos kevés ideig
tudott örülni
kisunokáinak és nyugdíjba vonulása utáni pihenésének.
Nyugodjál békében, drága jó lélek, drága jó barátunk! Soha nem
feledünk el, szívünkben mindig élni fogsz. Őszinte részvétünk a
gyászoló
családnak,
vigasztalódást
szeretteinek.
Puskás Ferenc és családja, Szentgyörgyi István és családja.
(12/2554-I)
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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, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
FELVESZÜNK ügyes kezű fiatal hölgyeket a jeddi termelőbe. Tel. 0745-520-408. (21224-I)
ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT, TAKARÍTÓNŐT. Nyolcórás munkaprogram, előnyös
munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21220)
PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és RAKTÁROST alkalmazunk pékségbe. Előnyös munkabér, nyolcórás munkaprogram, étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21220)
MUNKÁT KERESEL, fiatal és tapasztalatlan, de ambíciós vagy? AUTÓKOZMETIKÁT, AUTÓFÉNYEZÉST tanulhatsz nálunk, jó kereseti lehetőséggel! Tel. 0732-539-275. (21228-I)
FÉMMEGMUNKÁLÓ CÉG alkalmaz: TECHNIKUST – az ideális jelentkező jártas a fémmegmunkálásban, ismeri a technikai rajzot és dinamikus; MENEDZSERASSZISZTENST – az ideális jelentkező ismeri a román nyelvet, előkönyvelési, alapfokú számítógép-kezelési ismeretekkel rendelkezik és dinamikus.
Az önéletrajzokat várjuk az office@pitco.ro e-mail-címre. Tel. 0744-394-486. (21229-I)
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 TORDAI VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST, KARBANTARTÓT és fiatal SEGÉDMUNKÁST. Tel.
0744-644-026. (21234-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (21234-I)
A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG NEHÉZGÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es
telefonszámon lehet. (21235-I)

A Voltaj Marosvásárhelyen!

Szombaton, május 4-én 18 órától több
ezer marosvásárhelyi teljesen megtöltötte
a somostetői játszóteret, hogy marosvásárhelyi fellépésén megnézze a Voltaj együttest, amely
ismert és népszerű dalaival szórakoztatta a közönséget.
„Köszönjük a marosvásárhelyieknek, akik ilyen
szép számban megjelentek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal meghívására, és biztosítjuk őket
arról, hogy a jövőben is számos művészeti meglepetésre számíthatnak, mint ahogy az utóbbi időszakban ezt megszokhatták” – mondta a polgármester
tanácsadója, Claudiu Maior.
A bel- és külkapcsolati osztály

A Közpénzügyi Minisztérium május 2-ától újabb kincstárjegyeket bocsát ki a
lakosság számára, 1, 2, 3 és 5 éves lejárattal, évi 3,5, 4, 4,5, illetve 5%-os
kamattal. Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Posta
Rt. postahivatalaiban lehet megvásárolni:
– 2019. május 2–31. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. május 2–30. között a Román Posta városi postahivatalaiban, május 2–29.
között pedig a vidéki postahivataloknál.
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, akik a
jegyzés idõpontjában betöltötték a 18. életévüket. A befektetendő összeg
bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetõknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg
semmisnek nyilvánítását egy erre vonatkozó kérvény benyújtásával. A jegyzés
megtörténte után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet semmisnek
nyilvánítani.
A kincstárjegy dematerializált értékpapír, egy darab nominális értéke 1 lej, a
kamatot évente adják hozzá, a tájékoztató anyagban előírt időpontokban fizetik ki.
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti
meg, akik igazolják örökösi minõségüket.
A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán kibocsátják. A
jegyzés minden hónapban három hétig tart. A lejárat utáni visszaváltás határideje
az érdeklődés függvényében változhat.
2019 első négy hónapjában több mint 26.000 román állampolgár fektetett be
kincstárjegyekbe – mintegy 1,4 milliárd lej értékben –, a legtöbben Bukarestben,
illetve Prahova, Kolozs és Argeş megyében.
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a www.mfinante.ro ,
a www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro,
https://www.posta-romana.ro honlapokon teszik közzé.

az újraszerveződés alatt álló ROWO RT. cégfelszámolójaként
nyilvános árverésen eladja az alábbi javakat:
1. Székgyár, amely 106.853 négyzetméter területből és ipari
építményekből áll, melyek telekkönyvszáma 52186 – Szováta,
kataszterszáma 21, helyrajzi száma 1116, berendezésekkel,
műszaki felszerelésekkel, szállítóeszközökkel együtt, Szovátán, a
Parajdi út 115/B szám alatt, Maros megyében. Az indulási ár
1.250.000 euró, nem tartalmazza a héát.
2. Szállítóeszközök (Skoda Octavia, oldalvillás targonca, kézi emelő)
egyenként adódnak el. A teljes lista a cégfelszámolótól igényelhető.
3. Műszaki felszerelés, bútorzat, irodai felszerelés (kazán, hajlítóprés,
gyalugép, csiszológép, bútorok, számítógép) egyenként adódnak el. A
teljes lista a cégfelszámolótól igényelhető.
Az árverést a cégfelszámoló székhelyén tartják 2019. május 23-án
15 órakor.
Az ajánlattevőknek legalább 24 órával az árverés időpontja előtt
jelentkezniük kell a cégfelszámoló székhelyén, a részvételi dokumentációs
dosszié benyújtása érdekében, és meg kell vásárolniuk a feladatfüzetet.
Oda nem ítélés esetén az árverést megismétlik május 30-án és június 6án, ugyanazon körülmények között.
Közvetlen alku útján eladásra kerül:
Árukészlet, amely a következőkből áll: nyersanyag (bükkfa rönk,
gyalulatlan bükk és tölgyfa fűrészáru stb.), félkész áru (standard
darabok, széklábak stb.), késztermékek (székek, csomagolt tűzifa
stb.) és egyéb termékek (székminták).
A javak egyenként is értékesíthetők, a teljes lista a cégfelszámolótól
igényelhető, megtekinteni Szovátán, a Parajdi út 115/B szám alatt lehet,
a ROWO RT.-nél. A javak kezdő eladási ára egy tömbben 684.393 lej, az
ár nem tartalmazza a héát. Az ajánlatokat a cégfelszámoló székhelyén
lehet benyújtani június 6-ig.
Mindazok, akik jogot formálnak az eladásra szánt javakra, az alku előtt
48 órával értesítsék erről a cégfelszámolót.
Bővebb tájékoztatás a következő telefonszámokon:
tel.: 0354/405-232,
fax: 0254/713-311,
mobil: 0726-785-348,
e-mail: office@expertinsolventa.ro

Közlemény

Az E-ON SERVICII TIRGU MURES 2019. május 9-én 10 órakor nyílt árverést tart Marosvásárhelyen, a Barajului utca 4. szám
alatt a Delgaz Grid Rt. tulajdonában levő, forgalomból kivont személygépkocsik, haszonjárművek, berendezések eladása céljából.
Az állóeszközök Nagybányán, Szatmár, Maros és Kolozs megyében
vannak. A teljes lista a Barajului 4. szám alatt lesz kifüggesztve,
kérhető a daniel.botezan@eon-romania.ro e-mail-címről, illetve a
0365/403-707, 0745-260-211-es telefonszámon, kapcsolattartó Botezan Daniel.
A garancia kifizetését igazoló, a bank által láttamozott irat másolatát az árverésen részt vevő személyi igazolványának másolatával együtt legalább 24 órával az árverés kezdete előtt el kell küldeni
a daniel.botezan@eon-romania.ro e-mail-címre. Az árverésen csak
azok vehetnek részt, akik kifizették a részvételi garanciát, időben
(legalább 24 órával az árverés kezdete előtt) elküldték a fizetési bizonylatot, illetve megkapták a visszaigazolást az árverésen való bejelentkezésről. A részvételi garanciát a Delgaz Grid RO49 INGB
0011 0000 3001 8911 számlaszámára kell utalni, minden licitált tételre külön-külön.

Közpénzügyi Minisztérium
Kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály

A pénzügyminisztérium májusban is folytatja
a kincstárjegyek kibocsátását a lakosság számára

Az Expert Insolvenţă
SPRL
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Közlemény

A 2019. május 8-10. közötti
erdélyi látogatás alkalmával
Marosvásárhely Megyei Jogú
Város polgármestere, dr. Dorin
Florea kifejezi szándékát, hogy
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban találkozzon
Magyarország miniszterelnökével, Orbán Viktorral.
A bel- és külkapcsolati
osztály
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