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Csütörtöktől virágvásár

Egyelőre inkább márciuskát kínálnak

Jótékonykodtak
a helyi rendőrök

Élelmiszerekből és ruhaneműből álló
csomagokkal ajándékozták meg a
múlt hét végén a marosvásárhelyi
helyi rendőrök a Maros-parton élő
roma közösséget.

____________2.
„Osztályharc”
Dicsőszentmártonban

A dicsőszentmártoni Andrei Bârseanu
Elméleti Líceum román tagozatát a
beiskolázási terv keretében megkurtították egy osztállyal, emiatt pedig helyi
ellentétek körvonalazódnak.

____________4.
Deák Kristóf
alkotása nyerte
a rövidfilmes
Oscar-díjat

Megjelentek Marosvásárhely főterén a márciuska-, valamint
a virágárusok. A virágkínálat egyelőre szegényes, és az árak
is elég borsosak, várhatóan a nőnap előtt egy héttel, március
2-ától árasztják el a virágóra környékét a cserepes virágokat
kínáló termelők.

Menyhárt Borbála

A tegnapi napsütéses időben nagyon sokan sétáltak végig a virágóra
környékén felállított sátrak előtt. Bár a magyarok körében nem szokás
márciuskát ajándékozni, több magyarajkú nyugdíjassal is találkoztunk,
akik – valószínűleg unokáiknak – egy-egy állatos vagy mesefigurás már-

Fotó: Nagy Tibor

ciuskát vásároltak. Tegnap csupán néhány asztalnál kínáltak virágot, viszont elég borsos áron, egy kis szál tulipánért 4 lejt, egy kis cserép apró
rózsáért 25-30 lejt, egy cserép begóniáért pedig 35 lejt kértek el.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal honlapján fellelhető adatok
szerint február 27–március 1. között a márciuskaárusok, valamint a szálas
virágot kínáló eladók lesznek jelen a főtéren, március 2–8. között pedig a
virágtermesztők népesítik be a virágóra körüli teret, ekkor lesz majd bőséges a cserepesvirág-választék, akárcsak az előző években.
A polgármesteri hivatalhoz tartozó városi virágkertészet Prut utcai székhelyén kedvezményes áron kínálnak eladásra tavaszi idényvirágokat, például 12 lej egy cserép ciklámen, 5 lej a primula, 8 lej a cinerária, a frézia
száljáért pedig 2 lejt kérnek.

AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!

Január 16. és március 15. között minden nyugdíjas ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk a műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– nyugdíjasok számára közellátó szemüvegre
– műanyag American Standard (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:
0 ± 6 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

Január 16. és március 15. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– műanyag American Standard HMC (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:
0 ± 6,0 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Marosvásárhely:
– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939
Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282
A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323

Deák Kristóf rendező és Udvardy
Anna producer kapta a Mindenki című
alkotásért a legjobb rövidfilmnek járó
díjat a 89. Oscar-gálán helyi idő szerint vasárnap este Los Angelesben.

____________5.
„Összevont
nyomorúság”

Mindig elkeserít, amikor szembesülök
azzal, hogy a sármási iskola magyar
tagozatának V-VIII. osztályos diákjai
milyen körülmények között tanulnak.

____________6.

Dilemma

Mózes Edith
A képviselőház mezőgazdasági és erdőgazdálkodási bizottsága múlt heti ülésén, amelyen részt vettek a szakminisztérium, a Romsilva, az erdőtulajdonosok szövetsége,
a Nostra Silva szövetség képviselői is, kiderült, a honatyák
eltörölnék azt a sürgősségi kormányrendeletet, amelyet
még a Cioloş-kormány fogadott el, és amely szigorú büntetéseket szab ki az erdőlopásért. A képviselők szerint
azonban a jogszabály előírásai „túlságosan elrugaszkodtak a valóságtól”. Ugyanis ötezertől tízezer lejig terjedő
büntetést ír elő például, ha egy faszállítmány származási
helyét nem tüntetik fel vagy ha az nem a kitűzött célállomásra kerül. Kemény büntetéseket von maga után az is,
ha a raktárakban nem megfelelően dokumentált famennyiséget találnak, de több ezer lejes büntetést kaphatnak a
mulasztáson ért erdészek is. Sőt a járműveket is elkobozhatják, amelyekkel a lopás történik.
A rendeletről egyelőre csak általános vita zajlott, egyesek szerint megnyomorítja a gazdákat, irreálisan magas
büntetéseket szab ki, és inkább az erdészeti törvényt kellene módosítani oly módon, hogy hatékonyabban fel lehessen lépni a masszív erdőirtással szemben. Az erdészetek
képviselői azt mondták, hogy a borsos büntetések miatt
egyre több erdész hagyja ott a szakmát, egyre kevesebben
vannak terepen.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma ELEMÉR,
holnap ALBIN napja.
ALBIN: két név egybeesése:
egyrészt a latin Albinus családnév rövidülése, jelentése: fehér
hajú férfi, másrészt a germán
Alwin változata, ekkor jelentése: nemes barát.

28., kedd

A Nap kel
7 óra 4 perckor,
lenyugszik
18 óra 6 perckor.
Az év 59. napja,
hátravan 306 nap.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. február 27.

Napos idő

1 EUR

Hőmérséklet:
max. 170C
min. 30C

4,5115

1 USD

4,2595

1 g ARANY

172,0067

100 HUF

1,4655

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

Versmondó verseny
– megyei szakasz

A harmadik osztályosok szavalóversenyének megyei szakaszát március 4-én, szombaton tartják a vajdaszentiványi
általános iskolában.

Békére nevelő nők

Nagymamák, anyák, lányok… generációkon át tanulunk.
Békére nevelő nők címmel kerül sor március 1-jén 18 órakor a Szerdai párbeszédek következő találkozójára a marosvásárhelyi Ama Deus keresztény kávéházban
(Forradalom utca 8. szám). Meghívottak: dr. Csorvádi Sz.
Zsuzsa fogorvos, anya, Becsky Borbála pszichológus, családterapeuta, Henn Magdolna anya, nagymama.

Jótékonykodtak a helyi rendőrök

Élelmiszer és ruhanemű
nehéz sorsú családoknak

Élelmiszerekből és ruhaneműből álló csomagokkal ajándékozták meg a múlt hét végén a marosvásárhelyi helyi rendőrök a Maros-parton élő
roma közösséget. A rend őrei évek óta támogatják őket, mivel az itt élő romák nem kerültek öszszetűzésbe a törvénnyel, dolgoznak és
gyerekeiket iskolába járatják.

Menyhárt Borbála

A Maros-parton felhúzott viskók lakóinak
telét évek óta igyekeznek elviselhetőbbé tenni
a rendőrök, alkalomadtán tűzifával, élelmiszerekkel, ruhaneművel segítik őket.
Valentin Bretfelean igazgató lapunknak elmondta, a helyi rendőrség alkalmazottai körében gyűjtést szerveztek, és az összegyűlt
pénzből élelmiszert vásároltak, lisztet, cukrot,
konzerveket, felvágottat, gyümölcsöt, zöldséget, édességet a gyerekeknek. Az élelmiszercsomagok mellett a helyi rendőrség
alkalmazottai ruhaneműt, lábbelit is adományoztak, összesen harminc zsák ruhát juttattak
nekik. A rendőrség vezetője szerint a Marosparton kilenc család, közel harminc kiskorú
nehéz körülmények között, rögtönzött viskókban tengeti az életét.

Madame de Sade az Ariel Színházban

Néhány hónapos szünet után a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház újra műsorra tűzi a Madame de
Sade című, felnőtteknek (16 éven felülieknek) szóló stúdióelőadását – olvashatjuk az intézmény sajtóközleményében.

A politika színpadán

A szászrégeni Petru Maior Városi Könyvtár és a Humana
Regun Egyesület szervezésében kerül sor Borbély László
A politika színpadán című könyvének bemutatójára. A politikus beszélgetőtársa Nagy András, Szászrégen volt polgármestere lesz. A rendezvénynek a városi könyvtár
nagyterme ad otthont március 9-én, jövő hét csütörtökén
délután 6 órai kezdettel.

Kirándulás nyugdíjasoknak

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja március 14-én kirándulást szervez tagjai számára a
parajdi sóbánya – Szováta – Vármező útvonalon. A kirándulás során pisztrángevés is lesz Vármezőn. Iratkozni keddtől
péntekig 10–13 óra között lehet az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti, emeleti székhelyén.

Anastasia Vdovkina és Egri András
kiállítása

Marosvásárhelyen, a Bernády Házban mutatkozik be a kolozsvári művészházaspár. A március 2-án, csütörtökön 17
órakor nyíló tűzzománc- és festészeti kiállítás a fiatalabb
alkotónemzedék két markáns egyéniségét ismerteti meg
a helyi közönséggel. A Moszkvában született Anastasia
Vdovkina a nagy hagyományú orosz tűzzománcművészet
nemzetközileg is ismert képviselője. Évek óta aktívan jelen
van a romániai képzőművészeti életben. Férje, Egri András
is sikeres tűzzománcművész, de fest is, ólomüvegablakokat
is tervez. Közös kiállításuk művészi szépségekben, jelképekben gazdag látványt kínál a nézőknek. Munkásságukat
Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja a megnyitón.

Jogi tanácsadás

Március elsején, szerdán délután 4 órakor Molnár Loránd
ügyvéd jogi tanácsadást tart előfizetőinknek szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában. Az érdeklődők hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A rend őrei azért döntöttek úgy, hogy támogatják
őket, mert a város területén élő roma közösségek közül
ez az, amellyel eddig nem adódtak gondok, nem kerültek összetűzésbe a törvénnyel, nincsenek konfliktusok
közöttük. Bár nehezen élnek, óvodába, iskolába járatják az ott élő 27 gyereket, és minden családból legalább egy személy dolgozik – jegyezte meg a
rendőrfőnök.

Az előadás márciusban két alkalommal, 14-én és 19-én
este 7 órától látható a Nyomda utcai Ariel Stúdióban. A helyek száma korlátozott, jegyet foglalni hétköznap 11-17 óra
között a 0747-942-181-es telefonszámon lehet, akár smsben is.
A Misima Jukio – legendás, huszadik századi
japán szerző – által írt Madame de Sade című
dráma 16 éven felülieknek ajánlott marosvásárhelyi előadását játssza: Gecse Ramóna (Reneé),
Koszta Gabriella (Montreuil), Halmágyi Éva
(Anne), Badics Petra Csilla (Saint-Fond), László
Zsuzsa (Simiane) és Trabalka Cecília (Charlotte).
Fordította: Benkő Krisztián. Zene: Trabalka Cecília. Látványtervező: Kupás Anna. Rendező: Porogi
Dorka.
Hol van a hűség határa? Hogyan fonódik össze
moralitás és érdek? Van-e valódi szabadság a
kényszerhelyzetben? Sok hasonló kérdést vet fel a
hat nő drámája, akiknek életét így vagy úgy, de
megpecsételte a hírhedt márkihoz fűződő viszonyuk. (Knb.)

Támogatás a szászrégeni Pápai családnak

Korábbi lapszámainkban beszámoltunk arról, hogy a következő Raiffeisen Banknál nyitott bankszámlaszámra
Pápai családnak a szászrégeni Terasz utcában levő házát utalhatják át adományaikat:
teljes mértékben tönkretette a gázrobbanás. Azok a magánPápai Dorina:
személyek vagy intézmények, akik/amelyek pénzbeli adoRO58RZBR0000 0600 0294 8343 SWIFT
mánnyal segítenének a szerencsétlenül járt családnak, a
RZBRROBU.

RENDEZVÉNYEK

KZST-est a Teleki Tékáról

A Kemény Zsigmond Társaság ma délután 6 órakor a
Bernády Házban tartja újabb összejövetelét, amelynek
témája a Teleki Téka sikerei és gondjai a rendszerváltás után. Előadó Bányai Réka, a téka munkatársa.
Közreműködnek Sárdi Tamás és Boér Károly, a zeneművészeti kar diákjai.

Argentintangó-hangverseny

Rendkívüli szimfonikus argentintangó-hangversenyre
kerül sor március elsején, szerdán este 7 órakor a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Horváth József,
énekel Analia Selis, bandoneonon Omar Massa, zongorán Mariano Castro argentin művészek játszanak.

Itt a tavasz!

Ezzel a címmel tartanak rendkívüli szimfonikus hangversenyt március 2-án, csütörtökön este 7 órakor a

Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Erdélyi Dániel
magyarországi karmester, hegedűn játszik Mălina Ciobanu. Műsoron: Lalo – Spanyol szimfónia, Schumann
– 4. d-moll-szimfónia. A hangversenyre a 20-as számú
bérletek érvényesek.

Múlt és jövő – könyvbemutató

Egy közel negyedszázada elhunyt lelkész költő, Kónya
László verseskötetét ismerhetik meg a marosvásárhelyi irodalombarátok március 3-án, pénteken 18 órakor a
felsővárosi református templomban. A napokban megjelent Múlt és jövő című könyv lírai gyűjtemény a XX.
századi szerző hagyatékából. Kónya László 1937-ben
közreadott első kötetéhez Reményik Sándor írt előszót. Az esten közreműködik Lozsádiné Kónya Klára, a
költő lánya. A könyvet Nagy Miklós Kund újságíró méltatja. A költeményekből felolvas Nagy-Dónáth Katalin.
A Korál ifjúsági zenekar megzenésített verseket ad elő.
Fellép Aszalos Enikő operaénekes. A rendezvény házigazdája Kántor Attila lelkipásztor.
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Magyar–román külügyminiszteri találkozó
Példaértékű kapcsolatokra törekednek

Jó állam- és kormányközi kapcsolatokra törekszünk
Romániával, ehhez pedig párbeszédre van szükség
– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, miután román kollégájával, Teodor Meleşcanuval találkozott. A román
külügyminiszter hangsúlyozta: mindkét fél nyitottan közelíti meg a kérdéseket.

A magyar tárcavezető kiemelte: párbeszéd nélkül sosem
lesznek közös sikerek és bizalom a két ország, nép és kormány
között. Közös sikerek és bizalom kell ahhoz, hogy a kétoldalú
kapcsolatokban jelen lévő nehéz ügyeket a siker reményével
lehessen megoldani – magyarázta. Hozzátette: azt ugyanis
senki nem vitatja, hogy vannak érzékeny kérdések, amelyek
alapvetően a kisebbségekhez kapcsolódnak. Azt mondta: hálás
román partnerének azért, hogy beszédet mondott a hétfőn Budapesten kezdődött nagyköveti értekezleten.
Szijjártó Péter kifejtette: Magyarország talán legérzékenyebb kétoldalú kapcsolatrendszere a magyar–román, így
mindig óvatosan kell hozzáállni kérdésekhez. Ezért a legjobb,
ha „az egyszerűséget választjuk az okoskodás helyett”, és a
közös érdekek alapján állunk a kapcsolatokhoz „trükkök és
túlbonyolítás helyett”. Ez azt jelenti, hogy ha jó a kapcsolat
Magyarország és Románia között, a kormányok között, az jó
minden románnak és magyarnak, függetlenül attól, hogy melyik ország területén él – mondta.
A magyar külügyminiszter közölte: a megbeszélés előtt
egyeztetett Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével, és az általa elmondott érzékeny kérdéseket felvetette román kollégájának, hogy együtt
dolgozzanak a megoldáson.
A tárcavezető hangsúlyozta: fontos, hogy semmilyen politikai vagy jogi törekvést ne használhasson senki arra, hogy
egy nemzeti közösség tagjait „megfélemlítse, vegzálja”.
Mint mondta, a két ország közötti összeköttetéseket bővíteni szeretnék, minél több határátlépési lehetőségre van szükség. Ezért tíz olyan határátkelő közül, amelyet csak hétvégén
lehet használni, a két legforgalmasabb esetében kidolgozzák
a folyamatos nappali nyitvatartás lehetőségének a részleteit –
magyarázta.
Szijjártó Péter szólt arról is, hogy bár a két ország gázvezetékrendszere össze van kötve, csak Magyarország felől lehet
Románia felé gázt szállítani. Románia ígéretet tett arra, hogy

A miniszterek tanácsa sajtószolgálatának tájékoztatása szerint az új szabályok
értelmében fel lehet függeszteni az úgynevezett harmadik országokkal – vagyis
az Európai Unión kívüli országokkal –
kötött vízummentességi megállapodásokat.
Az adott ország polgárainak újra vízumot kell igényelniük a beutazáshoz, ha
honfitársaik nagy számban illegálisan
tartózkodnak az EU területén, vagy nagy
számban tagadják meg tőlük a belépést

Fotó: Bruzák Noémi/MTI

2020-ra teljes kapacitással működik majd az interkonnektor
mindkét irányba – mondta.
Teodor Meleşcanu román külügyminiszter hangsúlyozta:
mindkét fél nyitottan közelíti meg a kérdéseket azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megtalálják a megoldásokat, így
fejlődhetnek a kapcsolatok mindkét ország előnyére. A román
tárcavezető továbbá felvetette, hogy együttes magyar–román
kormányülést kellene tartani.
A román tárcavezető kiemelte a rendszeres konzultáció jelentőségét a visegrádi országok és Románia között azokban a
témákban, amelyek fontos ezeknek az országoknak.
Úgy látja, magyar kollégájával hétfőn lényeges lépést tettek, és ez nem az utolsó, hanem az első lépés abban a folyamatban, amely a kapcsolatok példaértékűvé válásához vezet.
Ősszel pedig várják Szijjártó Péter Bukarestbe, hogy előadást
tartson a román nagyköveteknek – mondta.
Kérdésre válaszolva a román külügyminiszter közölte: nem
akarja kommentálni azt a döntést, hogy magyar diplomaták
tavaly decemberben nem vehettek részt a román nemzeti ünnepségeken, de biztosan megtalálják a módját, hogy túllépjenek ezen a helyzeten.
Szijjártó Péter ugyancsak kérdésre elmondta: reális az esélye annak, hogy déli irányból újabb bevándorlási nyomás nehezedik viszonylag rövid időn belül Közép-Európára, ezért
erősítik meg a déli határ védelmét. (MTI)

annak területére, továbbá akkor, ha a
nem megalapozott menedékkérelmek
száma jelentős mértékben emelkedik az
adott ország állampolgárainak vonatkozásában, vagy ha a küldő országok részéről a visszafogadási hajlandóság
csökken. Visszaállhat a vízumkötelezettség abban az esetben is, ha az EU-n kívüli
országok
állampolgáraihoz
köthetően veszélyeztetetté válik egy
uniós tagország belső biztonsága.
A vízummentesség felfüggesztésének
mechanizmusát a tagállamok és az Európai Bizottság egyaránt elindíthatják, de a
döntésnek „releváns és objektív adatokon” kell nyugodnia – olvasható a közleményben.
A bizottságnak egy hónapja van arra,
hogy döntsön a vízummentesség kilenc
hónapra szóló felfüggesztéséről, miután
az egyik tagállam vagy a tagállamok
többsége arról értesítést küldött számára,
vagy saját adatai azt indokolják.

A felfüggesztés után a brüsszeli bizottságnak az érintett országgal közösen kell
megoldást találnia a kiváltó okok kezelésére.
Ugyancsak a bizottság dolga, hogy a
szóban forgó országgal kapcsolatos helyzetet figyelemmel kövesse, és évente
legalább egyszer jelezze az uniós parlamentnek és a tagországok kormányait
képviselő tanácsnak, hogy a vízummentességi feltételek – például az emberi jogi
helyzet tekintetében – teljesülnek-e.
Ha a vízummentesség felfüggesztését
kiváltó helyzet nem változik, a bizottság
további 18 hónapos hosszabbításra tehet
javaslatot.
A három éve, 2013-ban elfogadott vízummentességi mechanizmus felülvizsgálata Ukrajna és Koszovó számára kilátásba helyezett, valamint a grúz
állampolgárokra vonatkozóan elfogadott vízummentességhez kapcsolódik.
(MTI)

Az EU meghosszabbította
a Fehéroroszország elleni szankciókat

Egy évvel meghosszabbította az Európai Unió a Fehéroroszország ellen korábban elrendelt, még hatályban lévő korlátozó intézkedéseket – jelentette
be hétfőn a tagállami kormányokat tömörítő tanács
sajtószolgálata.

Az EU tavaly eltörölte a Minszk elleni szankciók többségét,
négy személy ellen azonban hatályban maradtak a vagyonbefagyasztást és beutazási tilalmat tartalmazó büntetőintézkedések, illetve érvényben maradt az uniós fegyverembargó is.
Ezeknek a hatályát tolta ki most 2018. február 28-ig az Európai

Unió Tanácsa. A közleményben hangsúlyozták: „a Fehéroroszországgal szembeni jövőbeli uniós politika alakulása szempontjából továbbra is kulcsfontosságúak azok a kézzelfogható
lépések, amelyeket az ország a jogállamiság és az emberi
jogok tiszteletben tartása érdekében tesz”.
Az Európai Unió azután döntött a korlátozások többségének
eltörlése mellett, hogy a korábbiaknál átláthatóbb módon, nyugodt légkörben tartottak elnökválasztást 2015 októberében Fehéroroszországban, valamint szabadon engedtek hat politikai
foglyot. (MTI)

Moszkvában lebontották Nyemcov rögtönzött emlékművét

Lebontották a moszkvai önkormányzat alkalmazottjai hétfőn azt a rögtönzött emlékművet, amelyet tüntetők egy nappal
korábban emeltek az orosz főváros központjában a két évvel
ezelőtt meggyilkolt Borisz Nyemcov ellenzéki politikus emlékére.
Nyemcovot, aki korábban miniszterelnök-helyettes is volt,
2015. február 27-én éjjel lőtték agyon a Kreml falánál húzódó Bolsoj Zamoszkvoreckij hídon. A gyilkosság miatt öt
csecsen férfit bíróság elé állítottak, ám kétkedők úgy vélik,

Jogerős ítéletek korrupciós
ügyekben

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
szerint az év első hónapjában 17 jogerős ítélet született az általa felgöngyölített ügyekben. Ezekben
összesen 38 vádlottat ítéltek el, köztük egy megyei
egészségbiztosítási pénztár vezetőjét, egy kerületi
polgármester tanácsadóját, egy városi rendőrparancsnokot, egy rendőrfelügyelőt, egy határrendészeti tisztet, két altisztet és hét vámellenőrt. Az
elítéltekre 1 és 9 év közötti börtönbüntetést róttak ki.
(Agerpres)

Elfogadták az uniós vízumkötelezettség
visszaállítására vonatkozó szabályozást

A vízummentesség visszavonhatóságára vonatkozó szabályozást
fogadott el hétfőn az európai
uniós országok belügyminisztereinek tanácsa, a mechanizmus
révén az Európai Bizottság és az
európai uniós tagállamok szükség
esetén a jelenleginél gyorsabban
visszaállíthatják a vízumkötelezettséget az Európai Unión (EU)
kívülről érkezőkkel szemben.

Ország – világ
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hogy a nyomozás nem vezetett el a bűncselekmény igazi megrendelőjéhez. Vasárnap ezrek vonultak Nyemcov-portrékkal
virágokkal és gyertyákkal a gyilkosság helyszínére. Az emlékhelyet a köztisztaságiak hétfőre virradóra, három vödörnyi
virág kivételével, biztonsági okokra hivatkozva, „megtisztították” a kegyeleti tárgyaktól. Orosz sajtójelentések szerint
a rendőrség előállított hat, a helyszínt biztosítani próbáló önkéntest. A meggyilkolt politikus hívei hétfő délelőtt ismét virágot vittek a Kreml melletti hídra. (MTI)

160 ezer eurót ér
a lopott terepjáró

Oroszországban ellopott nagy értékű terepjárót akart
szombaton Magyarországról, a Csengersima–Pete
határátkelőn az országba behozni egy román állampolgár – közölte honlapján vasárnap a határrendészet. A német rendszámú gépkocsival egy Iaşi
megyei férfi próbált belépni az országba. A román határrendészek ellenőrizték a jármű adatait, és kiderült,
hogy a gépkocsit január 28. óta keresik Oroszországban. A 2016-ban gyártott Lexus értékét 160 ezer euróra becsülték. A hatóságok lopás eltitkolása miatt
indítottak vizsgálatot az autóvezető ellen, a terepjárót
pedig lefoglalták a vizsgálat idejére. (MTI)

Ingyenes időpont-egyeztetés

Március elsejétől internetes időpont-egyeztetést
vezet be a Kovászna megyei gépjármű-bejegyzéssel
és jogosítványokkal foglalkozó igazgatóság a gépjármű-bejegyzés, -átíratás, -törlés, rendszámcsere és
törzskönyvezés eljárásainak egyszerűsítése érdekében. A Kovászna megyei prefektúra tegnapi közleménye értelmében az időpont-egyeztetés ingyenes lesz,
a kérelmezőnek pedig lehetősége lesz kiválasztani a
számára megfelelő időpontot az okiratok leadásának
érdekében. A következő két hónapra lehet előre időpontot foglalni (szombat, vasárnap és hivatalos ünnepnapok kivételével). Az igazgatóság szerint a
környezetvédelmi illeték eltörlése után a bejegyzések
száma megkétszereződött, naponta közel 150 autót
jegyeznek be február elseje óta. (Agerpres)

Túllépte hatáskörét a DNA

Túllépte hatáskörét és ezzel alkotmányos természetű
jogi konfliktust idézett elő a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a büntetőjog korrupcióellenes szigorát
enyhítő, országos tiltakozási hullámot kiváltó kormányrendelet ügyében végzett vizsgálata során – állapította meg hétfőn az Alkotmánybíróság. A taláros
testületnél Călin Popescu Tăriceanu, a kormánykoalícióban részt vevő liberális ALDE elnöke emelt óvást,
arra hivatkozva, hogy az ügyészségi vizsgálat a hatalmi ágak szétválasztásának elvét sérti az, ha az
igazságszolgáltatás beavatkozik a törvényalkotás folyamatába. A DNA több kormánytag és minisztériumi
alkalmazott kihallgatása után úgy találta: kimeríti a
bűnpártolás fogalmát a – közben hatálytalanított –
rendelet elfogadtatásának módja, és hétfőn átadta az
ügyet a legfőbb ügyészségnek. (MTI)

Dilemma

(Folytatás az 1. oldalról)
Ellenvélemények is megfogalmazódtak természetesen, amelyek szerint a jogszabálynak vannak hiányosságai, ám emiatt nem kell a rendeletet teljes egészében
eltörölni. Sőt, a magas büntetések is indokoltak, mert
tapasztalat, hogy a kisebb büntetések nem riasztották
vissza az esetleges haszonkeresőket, és nem akadályozták meg az illegális erdőkitermelést, bár a szabályban
akár humorosnak is nevezhető előírások is találhatók.
Például az, hogy a tulajdonos beleegyezése szükséges
ahhoz, hogy bármilyen járművel megközelíthető legyen
az erdő.
A kormányrendelet az erdészek szerint „megöli az erdészeket”, az ellenzéki pártok és egyes nemkormányzati
szervezetek szerint a rendelet eltörlése „az erdők meggyilkolását” jelentené és „a lopást törvényesítené”.
Persze ilyenkor szokás szerint megjelennek a (mindenhez értő) szakértők, és mindenki mondja a magáét,
pró és kontra. A parlament pedig – egyesek szerint –
azon dilemmázik, hogy az erdőket vagy az erdészeket
mentse-e… A vita még korántsem ért véget, sem bizottsági, sem parlamenti, sem szakértői szinten.
Tény azonban, hogy a rendszerváltást követően
nyakló nélkül irtották az erdőt. Emiatt nőtt meg az árvízveszély olyan helyeken is, ahol korábban sosem volt
árvíz, emiatt történnek földcsuszamlások. Olyan törvényre lenne szükség, amely egyaránt védené a zöld
aranyat, büntetné az illegális vágásokat és a lopást, de
biztosítaná azt is, hogy az erdőtulajdonosok a törvényesség keretei között használhassák saját erdeiket. És
ideje lenne felelősségre vonni azokat is, akikről köztudott, hogy „sokat tettek” az ország erdeinek megtizedeléséért.
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Megyeszerte kevesebb a nyolcadikos

„Osztályharc” Dicsőszentmártonban

A dicsőszentmártoni Andrei
Bârseanu Elméleti Líceum
román tagozatát a beiskolázási terv keretében megkurtították egy osztállyal, emiatt
pedig helyi ellentétek körvonalazódnak. Az egymásra mutogatás helyett észérvekkel
alátámasztott válaszokat kerestünk, mielőtt egymásnak
ugrasztanák az együtt élő két
nemzetiséget a Kis-Küküllőparti városban.

Szer Pálosy Piroska

Mivel az idei beiskolázási tervben csökkentették a középiskolai
osztályok számát, megyeszerte sok
az elégedetlenség. Ezért megpróbáltuk körbejárni a dicsőszentmártoni volt 2-es Számú Elméleti
Líceum körül kirobbant ügyet is,
megtalálni az ok-okozati összefüggéseket annak érdekében, hogy
megértsük, miért csökkentették a
román tagozatot egy osztállyal a
város talán legeredményesebb líceumában. Ugyanakkor fontos, hogy
az érintettek elkerüljék azt
a csapdahelyzetet, amellyel – a szóbeszéd szerint – a dicsőszentmártoni líceum magyar tagozatának
egyik osztályát feláldoznák, és a
környék 74 magyar nyolcadikos
végzősének egyetlenegy magyar
osztály jutna.
Február 20-án Dicsőszentmárton
polgármestere Facebook-profilján
tette közzé a helyi volt 2-es líceumot ért hátrányos intézkedést,
amellyel négy román osztály helyett
csak hármat indíthatnak a következő tanévben annak dacára, hogy
a szeptemberi előzetes felmérő
során 112 dicsői és környékbeli
nyolcadik osztályos diák jelölte
meg az Andrei Bârseanu Elméleti
Líceumot, ahová kilencedik osztályba iratkozna. Ezzel a bejelentéssel
párhuzamosan
azt
is
hangsúlyozta az elöljáró, hogy a
magyar tagozaton a két osztály
megmarad, annak ellenére, hogy az
56 helyre az ősszel végzett előzetes
közvélemény-kutatáson csupán 27
magyar anyanyelvű diák jelölte be
az említett középiskolát tanulmányai folytatására. „Beadvánnyal
fordultunk a tanügyminiszterhez
annak érdekében, hogy a megyei
tanfelügyelőség által eldöntött líceumi osztályok számát korrigálja. A
gyermekeinknek
alkotmányos

joguk van a szülővárosukban való
tanuláshoz”– hangsúlyozta a polgármester.
A gyermeklétszám a döntő
Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes a dicsőszentmártoni líceumi
osztály megszüntetése kapcsán feltett kérdésünkre kifejtette, hogy a
helyzet nem egyedülálló. Hasonló
felszámolásokra
kényszerültek
Szászrégenben, Marosludason, de
marosvásárhelyi középiskolákban
is, példaként az egykori pedagógiai
líceumot említette. Az osztályok
csökkentése a gyereklétszám apadása miatt vált elkerülhetetlenné.
Megyeszinten a román tagozatokon
400 nyolcadikossal van kevesebb,
mint az előző években, ezért kellett
csökkenteni a román tagozatokon
lévő líceumi osztályok számát, és a
minisztériumi rendelet értelmében
13 osztállyal kevesebbet tervezni.

Bírságok a marosvásárhelyi
illegális hulladéktároló miatt

2014 óta több mint 465 ezer lejre
büntette a Maros Megyei Környezetvédelmi Őrség a köztisztaságért
felelős vállalatot és Marosvásárhely
polgármesteri hivatalát, valamint
három feljelentést is tettek illegális
hulladéktároló létrehozása miatt –
nyilatkozta hétfőn az Agerpres hírügynökségnek az őrség vezetője,
Máté János.
„Az elmúlt években, az illegális
hulladéktárolónál tapasztalt hiányosságok miatt, összesen nyolc alkalommal
büntették
a
köztisztaságért felelős vállalatot
290 ezer lej értékben, további négy
kihágás miatt 175 ezer lejre büntették Marosvásárhely polgármesteri
hivatalát. 2014-től kezdődően
három feljelentés is történt, kettő a
köztisztasági vállalat ellen és egy a
polgármesteri hivatal ellen. Mindegyiket a bírósági ügyészséghez
adtuk le, egyik ügyben sem indult
eljárás. Két döntést megfellebbeztek, és végleg elutasította a bíróság,
a harmadik fellebbezés folyamatban

van. A feljelentéseket esetleges
szennyezés, a víz minőségének befolyásolása miatt tettük, azonban
olyan indokkal utasították el, hogy
nincs sértett fél. (…) Több őrség is
ezzel a problémával szembesült. A
mi kompetenciánk a feljelentésig
tart, tovább nem tudunk tenni
semmit sem” – mutatott rá Máté
János.
A Környezetvédelmi Őrség vezetője elmondta, a problémák akkor
kezdődtek, amikor a megyében bezárták a nem EU-konform városi
hulladéktárolókat, jobb megoldás
híján pedig egyes cégek illegális
hulladéktárolókat hoztak létre. A
marosvásárhelyi tároló azon 65 illegális hulladéktároló közé tartozik,
amelyek miatt az Európai Bizottság
beperelte Romániát.
Máté János szerint az integrált
hulladékgazdálkodási
projekt
elindulásával a helyzet normalizálódni fog, az illegális hulladéktárolókat
pedig
bezárják
és
ökologizálják.

Illusztráció

Ez azzal járt, hogy sok helyen le
kellett „vágni” az eddig létező osztályok számát. A román és magyar
nyolcadikosokat külön számolták,
és annak arányában tervezték az induló osztályokat. „Igyekeztünk arányosan elosztani az osztályokat épp
azért, hogy ne mindenki Marosvásárhelyre akarjon líceumba jönni,
mert az opcióknál lassan mindenütt
a Bolyait jelölik be, de nem járhat a
teljes megye magyar diáksága a Bolyai középiskolába. Egyébként is a
tanulmányi eredményeik alapján
lesznek elosztva a számítógépes
rendszerrel” – hangsúlyozta a helyettes főtanfelügyelő. Március 13a után tartják a próbafelmérőket, és
annak arányában is változhatnak az
opciók. Az őszi felmérés nem mérvadó, hisz menet közben mutatkoznak be a líceumok, és sok gyerek
még az utolsó percekben is változ-

tathat elképzelésén. Felvetésünkre,
mellyel a helyi polgármester és a líceum igazgatójának aggodalmát
tolmácsoltuk, a szakember arról
biztosított, hogy minden gyermeknek lesz elegendő helye. „Dicsőszentmártonban három iskola van,
mindenikben 3-4 kilencedik osztály
indul. A városban és vonzáskörzetében tanuló román anyanyelvű
nyolcadikosok száma 60-nal csökkent. Az Andrei Bârseanu Elméleti
Líceumban három román osztály
lesz, az egykori kémiai líceumban –
most műszaki középiskolában –
három líceumi osztály és egy szakiskolai osztály indul, az inasiskolaként is ismert Constantin Brâncuşi
szakiskolában pedig három szakosztályt indítanak. Számszerűsítve
ez dicsőszentmártoni viszonylatban
a román anyanyelvű kilencedikesek
számára hat líceumi és négy szakiskolai osztályt jelent, míg a magyar
anyanyelvű diákok két líceumi osztályban tanulhatnak anyanyelvükön.
A magyar anyanyelvű nyolcadikos diákok száma a megyében
1653. Ezt a számot egy osztály létszámával, vagyis 28-cal elosztva,
ez 59 magyar tagozatú kilencedik
osztályt jelentene. Ennek ellenére a
megyei tanfelügyelőség csak 53
magyar osztályt tervezett, mert a
számítások szerint ennyit lehet biztosan betölteni. A megyében összesen 170 osztály létesítésére van
jogunk zónánként és szakonként,
ebből 53 lesz magyar osztály.
Azért nem létesítettünk magyar
anyanyelvű szakiskolai osztályokat, mert azok esetében megtörténhetett volna, hogy nem telnek
be. A tanfelügyelőség részéről a
beiskolázási tervnél felelőtlenség
lenne – főleg szórványvidéken –
figyelmen kívül hagyni a gyermeklétszámot, ezért megengedhetetlen, hogy politikai tőke
kovácsolása reményében a két magyar líceumi osztályra mutogassanak, annak esetleges felszámolását
helyezve kilátásba” – hangsúlyozta
Illés
Ildikó
főtanfelügyelőhelyettes.
Az eredményesség nem számít?
Suciu Ioan, az elméleti líceum
igazgatója kérdésünkre elmondta,
hogy egyik reál osztálytól fosztották meg a tanintézményt, ezt pedig
a vezetőség nem nézheti tétlen.
Eddig a román tagozaton két humán
és két reál osztály volt a dicsőszentmártoni elméleti líceumban, de egykor hat román osztály és három
magyar osztály is végzett az intézményükben. A mostani intézkedéssel azokat a diákokat fosztják meg
a szülővárosukban való tanulási jo-

guktól, akik a reál irányban akarnak
továbbtanulni, mérnöki vagy informatikai pályát választanának. Az
igazgató elvetette azt a feltételezést,
miszerint a magyar osztály megszüntetése árán szeretnék visszakapni az elvett román osztályt.
Amint hangsúlyozta, nem a két magyar osztály ellen szálltak síkra,
csupán az előző évekhez hasonló
osztályszámmal szeretnének indulni
a román tagozaton.
Magó Attila aligazgató szerint a
környékbeli magyar anyanyelvű
nyolcadik osztályosok száma hetven körüli, ami indokolttá teszi a
két magyar líceumi osztály létesítését. Jelenleg 707 diákja van a középiskolának, ebből 182 tanuló a
magyar tagozaton természettudomány és filológia szakon tanul.
„Nem értjük, miért vágták le az
egyik román osztályt, ugyanis évről
évre jó eredményeket érünk el, az
érettségi vizsgákon az átmenési
arány 90%-os. Ennél jóval alacsonyabb a volt kémiai líceum diákjainak az érettségi mutatója, ami 40%
körüli. A nyolcadikosok őszi felmérése azért sem mérvadó, mert azok,
akik azt készítették, a tavalyi opciókat írták be, pl. természettudomány–intenzív angolt, az idén
létesülő két természettudományi
osztály helyett. Ezután szállunk
majd ki a vidéki iskolákba is bemutatni a diákoknak a középiskolát és
népszerűsíteni” – tudtuk meg a líceum aligazgatójától.
Megengedhetetlen az osztályok
megcsonkítása
Megheşan Sorin polgármester
szerint a megyei tanfelügyelőség
célja a marosvásárhelyi középiskolák tanulóinak létszámát növelni
annak érdekében, hogy a megyeszékhely pedagógusainak a katedrái
biztosítva legyenek. Mással nem
magyarázható az, hogy olyan középiskolában szüntetnek meg egy
reál tagozatú osztályt, amelyet már
az ősszel bejelölt 112 gyerek –
mondta az elöljáró. „Mi alapján válogassuk majd ki a 112 diák közül,
hogy ki maradhat a líceum tanulója
és ki nem? Miért büntessük azokat,
akiknek nem jut hely szülővárosukban azzal, hogy a megyeszékhely
valamelyik iskolájában folytassák
tanulmányaikat? Ezzel az eljárással
a szülőket terhelik pluszkiadásokkal. Az elméleti líceum vezetőtanácsa döntött a négy román és két
magyar líceumi osztály létesítése
mellett. Egyáltalán, mi a szerepük
az iskolai vezetőtanácsoknak, ha
határozataikat figyelmen kívül
hagyja a megyei tanfelügyelőség?
– tette fel a kérdést a polgármester.

Kezdődik a beíratás az elemi iskolába

A tanügyminisztérium ütemterve szerint február 27én kezdődik és március 16-áig tart a gyerekek elemi
iskolába történő beíratásának első szakasza. Ebben az
időszakban kell kitölteni és benyújtani a kérvényeket.
A szaktárca arra figyelmeztet, hogy az előkészítő
osztályokba azok a gyerekek írathatók be, akik 2017.
augusztus 31-ével bezárólag betöltik a hatodik életévüket. Azok a gyerekek, akik 2017. szeptember 1. és december 31. között töltik be a 6 évet, a szülők kérésére
szintén beírathatók, amennyiben a gyermek pszichoszomatikus fejlettségi foka lehetővé teszi, hogy sikerrel
elvégezze a nulladik osztályt.

A beíratás következő szakasza március 24–30. között zajlik. A gyerekek iskolaérettségének felmérése a
bukaresti, illetve a megyei oktatási tanácsadó és forrásközpontok koordinálásával (CJRAE) történik március 14-éig. Minden lakás a hozzá földrajzilag közel
eső kerületi oktatási intézményhez tartozik. A körzetek
meg- és átszervezése a tanfelügyelőségek feladata.
Ezek honlapján lehet tájékozódni a körzetekről, az
egyes iskolákban induló előkészítő osztályok számáról,
a beíratás ütemtervéről, valamint azon iskolák címéről,
ahol a gyerekek pszichoszomatikai felmérése zajlik.
(Agerpres)

A rendőrség szerint nem volt etnikai színezete annak
a szombat hajnalban történt kolozsvári utcai verekedésnek, amelynek során fegyvernek látszó tárggyal
ütöttek fejbe egy székelyföldi fiatalt.
Carmen Jucan, a Kolozs megyei rendőrség szóvivője az ügyben érintett három magyar fiatal és egy
szemtanú vasárnap tett vallomása alapján elmondta:
amiatt alakult ki tettlegességig fajuló szóváltás az utcán
a magyar csoport és egy román nemzetiségű férfi között, hogy a magyarul beszélő fiatalok egy tréfa nyomán hangosan nevettek, az elhaladó férfi pedig úgy
vélte, hogy ővele csúfolódnak.
„Az utcai szóváltásban nem történt utalás a felek etnikai hovatartozására” – jelentette ki Carmen Jucan. A
szóvivő hozzátette: a vallomások szerint a férfi fegy-

vernek látszó tárggyal fenyegette meg a fiatalokat, és
egyiküket vélhetően ezzel is ütötte fejbe, de a tanúk
nem vallottak arról, hogy lövés dördült volna el.
A szóvivő szerint az ügyben hárman tanúvallomást
tettek, és csak egy 30 éves Hargita megyei illetőségű
fiatalember tett feljelentést fenyegetés és bántalmazás
miatt. Azt is hozzátette: a bántalmazót keresi a rendőrség.
Korábban a Stiridecluj.ro kolozsvári hírportál szemtanúra hivatkozva közölte, hogy szombat hajnalban
Kolozsvár egy belvárosi utcáján amiatt került három
fiatal összetűzésbe egy másik csoport tagjaival, mert
magyarul beszéltek. A portál úgy tudta, hogy a dulakodásba torkollott szóváltásban lövések is eldördültek.
(MTI)

A rendőrség szerint nem volt etnikai színezete
a kolozsvári konfliktusnak
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Deák Kristóf Mindenki című alkotása nyerte
a rövidfilmes Oscar-díjat

Deák Kristóf rendező és Udvardy
Anna producer kapta a Mindenki
című alkotásért a legjobb rövidfilmnek járó díjat a 89. Oscargálán helyi idő szerint vasárnap
este Los Angelesben.

A Mindenki az első magyar kisfilm,
amely elnyerte az amerikai filmakadémia díját. A hollywoodi gálán részt vevő
alkotói csapatnak a filmben nagy szerepet játszó Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola kórusa is szurkolt Budapesten.
A gyerekek és a tanárok az iskola épületében kísérték figyelemmel az Oscar-díjátadót és ünnepelték a győzelmet.
Deák Kristóf a díjat átvéve köszönetet mondott a filmakadémiának, valamint családjának és tanárainak.
„Ajánlom ezt a díjat mindazoknak az
embereknek, akik jobbá tehetik ezt a
világot, a gyerekeknek. Próbáljuk őket
jól felnevelni, hogy büszkék lehessünk
rájuk” – fogalmazott.
A Mindenki (angol címén Sing) a kilencvenes évek elején, iskolai környezetben játszódik, központi eleme egy
rossz pedagógiai modell, egy gátlástalan tanárnő sikerhajhászása, amelyre a
film gyerekszereplői adnak csattanós
választ. Az összefogás erejéről szóló 25
perces film főszereplői Gáspárfalvi
Dorka, Hais Dorottya és Szamosi Zsó-

Díjazás után

fia, továbbá a rendező mellett Udvardy
Anna producer és Csillag Mano vágó
is részt vett a Los Angeles-i Dolby Színházban megrendezett Oscar-díj-átadón.
„Egy emberként ugrottunk fel, iszonyatosan örülünk a díjnak, nagyon
büszkék vagyunk rá” – mondta Csillag

A Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola énekkarának tagjai, a Mindenki kisfilm szereplői az iskolában, az Oscar-gála éjszakáján

Mano vágó a Duna televízió élő közvetítésében. Elmesélte, hogy a tervek szerint a stáb együtt ünnepel a gála után,
részt vesznek a kormányzói bálon, és
meghívást kaptak az egyik legfontosabb
afterpartira, Elton John ünnepségére,
amelyet a sztár az Oscar-nyertesek számára rendez minden évben. „Egy napunk marad, hogy feldolgozzuk az
örömöt, és utazunk vissza Magyarországra” – fűzte hozzá. „Mélyebb történetről
van
szó,
minthogy
gyerekfilmnek tekintsük. Már a jelöléssel elindult az érdeklődés a nagy stúdióktól is” – mondta.
A NMHH Médiatanácsa Magyar
Média Mecenatúra programjának támogatásával készült Mindenki univerzális témát tárgyal, a nemzetközi
filmfesztiválok közönsége is közel
érezte magához a történetet. „Viszonylag szívhez szóló, befogadható téma,
de közben azért vannak olyan rétegei,
amiken el is lehet gondolkodni” –
mondta korábban az MTI-nek a rendező. (MTI)

A Holdfény című dráma kapta a legjobb filmnek járó díjat a 89. Oscargálán, a legfontosabb kategóriában
azonban először tévedésből a Kaliforniai álom című musicalt hirdették ki
győztesnek.
A legfontosabb kategória, a legjobb
film győztesét Faye Dunaway és Warren Beatty, az ötven éve bemutatott
Bonnie és Clyde című klasszikus két
főszereplője jelentette be. A színész
azonban rossz borítékot kapott, habozott is felolvasni a papíron álló szöveget, mert azon az előző, a legjobb női
főszereplő kategória nyertesének,
Emma Stone-nak a neve és a Kaliforniai álom címe szerepelt. Faye Dunaway azonban magához ragadta a szót,
és kihirdette győztesnek a népszerű musicalt. Mint hamar kiderült, tévedésből.
Az amúgy nyugodt mederben folyó
gálán a legjobb férfi főszereplő Casey
Affleck lett A régi város című filmben
nyújtott alakításáért, míg az epizodisták
között Maharshala Alit, a Holdfény
szereplőjét jutalmazták.
A nőknél a főszereplőnek járó díjat
Emma Stone kapta a Kaliforniai álomban nyújtott alakításáért, a mellékszereplőknél pedig Viola Davis vehette át
az amerikai filmakadémia elismerését
a Fences című drámában nyújtott alakításáért.
A rendezők mezőnyében a mindöszsze 32 éves Damien Chazelle kapta az
Oscar-díjat a Kaliforniai álomért,
amely 14 jelöléséből végül hatot váltott
díjra.
A régi városért Kenneth Lonergan, a
Holdfényért pedig Barry Jenkins kapta
a legjobb eredeti, illetve adaptált forgatókönyvért járó díjat.

hogy nem lehet jelen. Mint írta,
honfitársai és a további hat érintett ország iránti tisztelete jeléül
maradt távol.
A legjobb vágás díját A fegyvertelen katona című film kapta.
A legjobb egész estés animációs film a Zootropolisz – Állati
nagy balhé lett, a legjobb rövid
animáció elismerését pedig a
Szalonkának ítélte oda az amerikai filmakadémia.
A legjobb dokumentumfilmnek járó díjat Ezra Edelman
467 perces munkája, az O.J.:
Made in America kapta. A legjobb rövid dokumentumfilm a
The White Helmets lett. Az
alkotás a szíriai polgárháború
dúlta
területeken
hősies
munkát végző mentőalakulatról
szól.
A legjobb hangvágás Oscar-díját az
Érkezés, a hangkeverését pedig A fegyvertelen katona című filmnek ítélték.
Utóbbi kategória kitüntetettjei között
van Kevin O’Connell, aki 21. jelölését
váltotta díjra.
A legjobb látványtervezés díját a Kaliforniai álom alkotói, a David Wasco
és Sandy Reynolds-Wasco házaspár vehette át a hollywoodi Dolby Színházban megrendezett esten.
Negyedik Oscarját kapta Colleen Atwood, akit ezúttal a Legendás állatok és
megfigyelésük című fantasy film jelmezeiért jutalmaztak.
A vizuális effektusokért A dzsungel
könyve című produkciót díjazták.
A legjobb smink és haj kategóriában
a Suicide Squad – Öngyilkos osztag
vitte el az Oscar-díjat. (MTI)

A Holdfény lett a legjobb film

Emma Stone és Viola Davis

Két díjat is besöpört Justin Hurwitz.
A fiatal zeneszerzőt előbb a Kaliforniai
álom zenéjéért, néhány perccel később
pedig a legjobb betétdalért jutalmazták,
ugyancsak a Kaliforniai álom révén. A
City of Stars című számért Benj Pasekkel és Justin Paullal vehette át a díjat.
A legjobb operatőr Linus Sandgren
lett a Kaliforniai álom fényképezéséért.
Az ügyfél című iráni alkotás nyerte
el a legjobb idegen nyelvű film Oscardíját. Aszgar Farhadi második alkalommal kapta meg az Oscart ebben a
kategóriában. Az iráni rendező azonban
már jóval a ceremónia előtt bejelentette, hogy nem megy el a díjátadóra a
hét muszlim többségű ország állampolgárainak beutazását korlátozó – azóta
már felfüggesztett – amerikai elnöki
rendelet miatt. Üzenetében megköszönte a díjat és sajnálatát fejezte ki,

Oscar-díjas magyarok
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Az első magyar alkotás, amely Oscar-díjat kapott, Rófusz
Ferenc A légy című animációs rövidfilmje volt 1981-ben.
Egy évvel később első magyar játékfilmként Szabó István
Mephisto című alkotása nyerte el a legjobb idegen nyelvű
filmnek járó Oscar-díjat. A sikert csak tavaly tudta megismételni magyar filmes, Nemes Jeles László alkotása, a Saul
fia lett a kategória győztese.
A filmvilág legrangosabb kitüntetését korábban több magyar származású filmes is megkapta. Néhány ismertebb név
közülük:
Az Ezeregyéjszaka varázslatos világát idéző A bagdadi
tolvaj látványvilágáért 1941-ben Korda Vince (Vincent
Korda) vehetett át Oscar-díjat, a producer fivére a brit filmipart megteremtő Korda Sándor (Sir Alexander Korda) volt.

William S. Darling (Sándorházi Vilmos Béla) látványtervező a Kavalkádért (1934), a Bernadette daláért (1944), valamint az Anna és a sziámi király (1947) című filmért kapta
meg a szobrocskát. Szintén látványtervezőként győzött háromszor is Paul Groesse (Büszkeség és balítélet, 1941; Az
őzgida, 1947; Kisasszonyok, 1950), valamint Trauner Sándor (Alexander Trauner, Legénylakás, 1961) és Joseph Kish
(A bolondok hajója, 1966).

Kertész Mihály (Michael Curtiz) 1944-ben a legendás Casablancáért kapta meg a rendezői Oscart, George Cukor
pedig 1965-ben a My Fair Lady rendezéséért vehette át a
szobrot.

Rózsa Miklós zeneszerző háromszor (Elbűvölve, 1946;
Kettős élet, 1948; Ben Hur, 1960) nyert.

Forgatókönyvíróként Herczeg Géza 1938-ban (Émile Zola
élete), Székely János – John S. Toldy néven – 1941-ben
(Arise, My Love), Pressburger Imre (Emeric Pressburger)
pedig 1943-ban kapott Oscar-díjat (A 49. szélességi fok).
Vértes Marcell (Marcel Vertes) a Moulin Rouge látványtervezéséért, valamint jelmezéért kapott 1953-ban Oscart.

Operatőrként László Ernő (Ernest Laszlo) (Bolondok hajója, 1966) és Zsigmond Vilmos (Harmadik típusú találkozások, 1978) munkáját ismerték el az amerikai filmakadémia
kitüntetésével.
Színészi kategóriákban alig van magyarországi születésű
díjazott, az egyetlen kivétel Lukács Pál (Paul Lukas, Őrség
a Rajnán, 1944).

George Pal (Marczincsák György Pál) filmrendező 1944ben „különleges Oscart” kapott, majd 1951-ben a Végállomás a Hold című futurisztikus filmje a legjobb speciális
effektusok díját nyerte el.
Adolph Zukor (Zukor Adolf) producer, a Paramount Pictures alapítója négy évtizedes filmes munkásságát 1949-ben
szintén „különleges Oscar-díjjal” ismerték el.

Az utóbbi évtizedekben 1986-ban A maszk című film
sminkes munkájáért Elek Zoltán nyert Oscar-díjat.

Böszörményi Zsuzsa Egyszer volt, hol nem volt című
1991-es vizsgafilmjével nyerte el az 1972-ben alapított diákOscar-díjat a legjobb külföldi filmek között.

Szalay Attila 1995-ben technikai Oscart kapott a giroszkópstabilizátoros Spacecam kamerarendszer kifejlesztéséért.

2010-ben technikai Oscar-díjat kapott Jászberényi Márk,
Perlaki Tamás és Priskin Gyula a Lustre színkorrekciós rendszer kifejlesztéséért.

A 2013-as technikai Oscar-díj kitüntetettjei között is voltak magyarok: Madjar Tibor, Kőhegyi Csaba és Major Imre
egy 3D-modellező szoftver fejlesztéséért kapott elismerő oklevelet. (MTI)

Rózsa Miklós és a Ben Hur híres jelenete
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Megújult épületben

Decembertől a régi-új székhelyén működik Nagysármás polgármesteri hivatala. A saját pénzből jó
ízléssel felújított épület korszerű
körülményeket kínál a település
igazgatására. A tetőtér beépítésével
új irodahelyiségekkel és egy tágas
gyűlésteremmel bővült az épület,
amelynek beosztása megkönnyíti
az ügyintézést. A földszinten működik az adóhivatal és a pénztár, illetve külön bejárattal a szociális
osztály. Az első emeleten kapott
helyet az anyakönyvi hivatal, a

könyvelőség, a városi főépítész
irodája, az irattár és a sürgősségi
szolgálat székhelye. A második
emeleten található a két polgármester, valamint a jegyző irodája, a titkárság, a jogügyi, a közbeszerzési
iroda és a már említett esztétikus
gyűlésterem, ahol biztosítják a lehetőséget, hogy a tanácsülésekről
felvétel készüljön. Az épület
nyílászáróit termopánra cserélték,
falait hőszigetelték, a tetőteret úgyszintén, nyáron biztosítva lesz a
légkondicionálás. Bár az új szinttel
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Szerkeszti: Bodolai Gyöngyi

nőtt a felület, a fogyasztás 30 százalékkal csökkent – teszi hozzá a
mondottakhoz Sallai Imre alpolgármester, aki végigvezet az épületen.
A tisztviselők többsége napi
nyolc órát a hivatalban tölt, természetes elvárás, hogy kellemes körülmények között dolgozzanak.
Érdeklődésünkre elmondja, hogy
azért kellett saját erőből elvégezni
a munkát, mert a 20.000-nél kevesebb lakosú városok nem pályázhattak kormányzati pénzekre.
A következő célpont a művelődési ház felújítása, amire elkészültek a tervek, és azt már pályázati
pénzekből fogják megvalósítani.
Terveik között szerepel a régi moziépület felújítása, amit ugyancsak
művelődési házként fognak használni.
A település útjainak 60 százalékára aszfaltburkolat került, a hajdani két kilométer helyett 35
kilométeren, ami 2017-ben újabb
3,5 kilométerrel bővül. A környező
falvakról sem feledkeztek meg,
tervben van a Tuson és Uzdiszentpéter, valamint a Báld és Csehtelke
közötti út aszfaltozása, aminek a
kivitelezését szintén pályázati úton
tervezik.

Mesék és népdalok

Sallai Imre alpolgármester és a hivatal felújított épülete

Ottjártunkkor nagy ünnep volt az óvodában. Talál- népdaléneklő versenyének résztvevőivel. 17 kisgyerkoztunk a jó tündérrel és népviseletbe öltözött óvodá- mek mérte össze tehetségét, akik a környező mezőségi
sokkal, a legkisebbek körzeti mesemondó és településekről – Csekelaka, Istvánháza, Ludastelep,
Mezőbodon – érkeztek, és a
helybeliek két csoportjának
képviselőivel szólaltatták meg
a meséket és a népdalokat.
A mesemondó óvodások
közül az első helyre az ötéves
Horváth Olga került az istvánházi óvodából, akit Bartha
Nóra óvónő készített fel.
Éneklésben a csekelaki Nagy
Richárd Milán, Vásárhelyi Ibolya óvónő tanítványa megy tovább a megyei szakaszra. De
rajtuk kívül sok ügyes gyermek
szerepelt még a múlt csütörtöki
mesedélelőtt során. Vendéglátóik a jó tündérnek öltözött
Kecskés Izabella és Tamás Lucaci Melinda helybeli óvónők
voltak.

„Összevont nyomorúság”

Mindig elkeserít, amikor szembesülök azzal, hogy tály tantermében a betonra parketta kerül, és rendezni
a sármási iskola magyar tagozatának V-VIII. osztá- fogják az udvart is, mindez sajnos nem oldja meg az
lyos diákjai milyen körülmények között tanulnak. Az összevont órák kérdését, és azt sem, hogy az egyik
elmúlt héten a rossz állapotban levő, málló vakolatú, osztály ablaka egy falra néz, s ha elveszik a villanyt,
kilyukadt ajtajú ház udvarának végében szemétdomb a sötétben lehetetlenné válik a tanítás. Ha elgondo„ékeskedett”, és akkora sár volt, hogy az élére rakott lom, hogy az egyre szebb központtal büszkélkedő, és
téglákon lehetett megközelíteni az újonnan elkészült egyre inkább városiasodó Sármáson ilyen körülmétantermet, ahova a nyolcadik osztály jár, és amely az nyek között tanulnak az általános iskola magyar taegyetlen világos terem, de egyelőre betonpadlóval. A gozatának diákjai, miközben szemben a
hatodik és hetedik két osztály, amelyeket összevontak, középiskolások, akik közül sokan nem is helybeliek,
továbbra is egy szűk helyiségben szorongja végig a rendezett osztályokba járnak, és díszkövekkel kirakott
közös órákat, úgy hogy tanítás közben a diákok meg parkosított iskolaudvaron szünetelnek, nem tudom
sem tudnak mozdulni, holott hely kellene, hogy a szó nélkül hagyni ezt a hátrányos megkülönbözetést.
tanár külön csoportokra osztva foglalkozzon velük. De se hely, se levegő
nincs, ami lehetetlenné teszi a szimultán oktatást.
Már a múlt évben is felhívtuk a tanfelügyelőség figyelmét, hogy a 2011/1es közoktatási törvény 63. cikkelye
lehetővé teszi, hogy a kisebbségi oktatásban a létszám alatti osztályokat is
megtartsák. Ez Sármás esetében különösen indokolt volt és az ma is, hiszen
nincsenek meg az alapvető feltételek
ahhoz, hogy tíznél több gyermeket befogadjanak az egykori lakóház kicsi
szobái. Bár Sallai Imre alpolgármester
szerint, ahogy az idő lehetővé teszi, a
szemetet eltakarítják, a nyolcadik osz- Ebben az épületben vannak a magyar osztályok
Fotó: Nagy Tibor

Új vezetőség az iskola élén

Bartha Erzsébet alsó
tagozatos tanár személyében kilenc év után
újra van a magyar tagozatért felelős aligazgatója a nagysármási iskolának. A tanári közösség
jelölése alapján választották meg a három új
vezetőt: Moise George
igazgatót és Şerban
Ioant, aki a másik aligazgatói tisztséget tölti be.
Jól indult a csapat, a
kollégáknak jó meglátásai vannak, elfogadják, amit javasolok – mondja Bartha Erzsébet.
Érdeklődésemre hozzáteszi, hogy
ősztől a korábbi öt helyett két középiskolai osztály, egy reál és egy
humán szakos indul, továbbá egy
mezőgépészeti szakiskolai osztályba vesznek fel diákokat. Megörvendek, hogy az általános iskola
V–VIII.-os magyar osztályainak

lesz rendes tanterme, de
az igazgatónő hozzáteszi, hogy ez egyelőre
csak annak a két középiskolai osztálynak a
helyzetét oldja meg,
amelyeknek minden
órán költözniük kellett.
A magyar tagozaton
jelenleg egy 16-os létszámú nyolcadik osztály, egy speciális
engedéllyel működő 11es létszámú ötödik osztály működik, a VI–VII.
osztályt, ahol tíz, illetve nyolc tanuló van, összevonták. Az alsó tagozaton is csak egy önálló II. osztály
van, amelybe 13 gyermek jár. Az
előkészítő (4) és a negyedik osztályos (11) gyermekek egy osztályba
járnak, az elsősök (7) és a harmadikosok (8) úgyszintén. A jövő tanévre állítólag csak két elemi osztályt
engedélyezett a tanfelügyelőség.

A megye vidéki települései közül
Sármásnak van a legkorszerűbb fedett piaci csarnoka. Az épületben
ideiglenesen a polgármesteri hivatal
működött. Miután kiköltöztek, berendezték a csarnokot. Megvásárolták az elárusítópultokat a két
helyiségnek, ahol sajtot és tejterméket fognak forgalmazni. Erre a részlegre egy nagy hűtőszekrényre van
még szükség, hogy a megmaradt
árut abban tudják tárolni.
A nagy terem is tele van új pultokkal, amelyek nagy befogadóképességű szekrények is egyben. A
virágárusokra is gondoltak a lépcső-

szerű emelvénnyel. A korábban irodáknak elkülönített többi helyiséget
bérbe adják, és a bérlők a saját igényeik szerint rendezhetik be. Ha a
közegészségügyi
hatóságoktól
megkapják az engedélyt, a megye
legkorszerűbb vidéki piaci csarnoka
elkezdheti a működését.
Az állatvásár viszont, mióta bevezették az új szabályozásokat, nagyon
gyengén, mondhatni szinte nem is
működik. A korábbi csütörtöki sürgés-forgásnak nyoma sem volt
a sármási vásártéren, ahol az elmúlt
héten alig néhány állatot kínáltak eladásra.

Új nevelőnő foglalkozik a szórványbentlakás
lakóival. Sárosi Csorba
Emese a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem Pszichológia és Neveléstudományi
Karának
marosvásárhelyi óvodapedagógus és tanítóképző szakán szerzett
képesítést az elmúlt
évben. Mivel nem a
szakterületén dolgozott,
amikor felajánlották a
sármási állást, és szétnézett a helyszínen, vállalta a bentlakó gyermekek oktatását és nevelését.
– Az első perctől nagyon megszerettem őket, sokat foglalkozom
velük. Ha elvégezték a házi feladatot, gyakoroljuk a hangos olvasást,
a helyesírást román és magyar
nyelvből, tollbamondást, fogalmazást írnak. Igyekszem minél kreatívabb feladatokkal lekötni a
figyelmüket, és akiknek nehezebben megy az írás, a kedvenc könyvükből másolnak, amit szívesen
tesznek, sőt még többet is teljesítenek, mint amennyit kérek – mutatja
a füzeteket, ami egyeseknek már
másfél hónap után betelt. – Úgy
érzem, hogy sikerülni fog felzár-

kóztatni őket. Elképzelésem szerint rossz
gyermek nincs, és a hiperaktív figyelmét is le
lehet kötni, ha több feladatot kap. Örömmel
tapasztalom,
hogy
egyre
szívesebben
végzi, sőt kisebb társainak is segít. A szünetekbe a szabad játékot
is beiktatjuk, este 7
után pedig kreatív játékok következnek, csoportosan feldolgozunk egy-egy
mesét, megismertetem velük a népi
gyermekjátékokat.
Számomra minden gyermek egyformán kedves, ahol hiányosságot
látok, egyénileg próbálom pótolni,
felzárkóztatni. Van két nagyon tehetséges gyermek, az ő esetükben
az adottságaikat kell fejleszteni,
mert a szülőknek nincsen lehetőségük arra, hogy például művészeti
iskolába írassák őket. Szeretném
felszabadultabbá tenni az ott lakó
gyermekeket, megtanítani őket tanulni és játszani is. Hét végén alig
várom, hogy Marosvásárhelyről
visszajöjjek, hiszen nagyon jó
érzés, hogy egyszerre kilenc gyermekem lett – mondja lelkesedéssel.

Nyílik a piaci csarnok

Minden gyermek
egyformán kedves
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Alapszakasz végén a Maros KK: jobb a hetedik hely, mint a hatodik?

Egyre elégedettebb a szakmai stáb Ernest Kalve (b) munkájával: bizonyított a kupatornán, van benne potenciál, hisznek benne, hogy ki
tudja hozni magából ennek a legjavát. Fotó: Nagy Tibor

Farczádi Attila
Nagyon magabiztosan győzte le
szombat este a Maros KK a BCM U
Piteşti csapatát (az eredmény
93:77), bár sokan tartottak tőle,
hogy a Kolozsvári U ellen elveszített kupadöntő nyomot hagy majd az
együttes játékában, amely így nem
tud majd képességeinek megfelelően teljesíteni a bajnokságban, és
ezzel veszélybe kerül a helye a rájátszásban is. Mint ismert, a Tigrisek
az alsóházban folytatják a bajnokság
középszakaszában, ahonnan az első
két helyezett (a „rendes” ranglista 7.
és 8. helyezettje) jut majd tovább az
egyenes kieséses szakaszba. Mint
kiderült, az edzői stáb is tartott ettől.
A nyertes mérkőzést követő sajtótájékoztatón egyebek mellett erről is
beszéltek a Maros KK szakvezetői,
de megtudhattuk azt is, miért nemhogy nem baj, de egyenesen előnyös
a csapat számára, hogy nem került
be az első hatba.
– Gratulálok a fiúknak, mert a
drámai módon elveszített kupadöntőt nehezen tudtuk megemészteni, és
kérdőjeles volt, vajon képesek vagyunk-e talpra állni a keserves vereség után – kezdte értékelőjét
Szászgáspár Barnabás vezetőedző.
– Tartottam ettől a mérkőzéstől, hiszen nagyon nehéz időszak után vagyunk, amely lélektani és mentális

szempontból is erősen megviselt valamennyiünket. Játékosaink azonban megmutatták, hogy erős
karakterű emberek. Egy olyan csapatot vertünk meg ma, amely erőnlétre alapozó kosárlabdát játszik.
Most néztem a lepattanókat is, amit
nemigen szoktam, mert nem nagyon
érdekel, de azért mutat egy-két érdekes dolgot: 33-30 egy olyan csapat
ellen, amely az első meccsünkön 20
rebounddal vert meg. Még egyszer
megmutattuk, hogy harci szellem
szempontjából jól állunk. A mérkőzés előtt mondtam a fiúknak, hogy
ezt a hazai pályás meccset nem szabad elveszítenünk, mert bármennyire
is az volt az általános vélemény,
hogy már nem lehet feljebb jutni és
akkor ez a győzelem már nem fontos, nagyon is az, mert komoly biztosítékot jelent, hogy a rájátszásban
ott leszünk. A hetedik hely megszerzése a célunk, ezért fogunk is harcolni. Nem lesz könnyű, mindenki
erősödött, a Galac hozott új játékosokat, a Dinamo nem adja fel könynyen, a Craiova pedig már korábban
kiegészítette a játékoskeretét, nagyon jó eredményeket ért el az
utóbbi időben, pénteken a Steauát is
megverte két ponttal. Tehát nem lesz
könnyű dolgunk, de ha így játszunk,
ilyen hozzáállással, mint ma, nem
lehet gond: élvezet így a fiúkkal dol-

Markovic (j) igyekszik megjátszani Djapát: a nemrégiben érkezett légiós máris hasznos
tagja a csapatnak, de még többet is tehet majd érte. Fotó: Nagy Tibor

gozni. Köszönöm nekik ezt a szép
győzelmet!
– Amikor Lázár kipontozódott,
időt kértek. Érdekelne, hogy mit tanácsoltak akkor a fiúknak.
– Miután 17 ponttal vezettünk,
azt mondtuk nekik, hogy ennél az
eredménynél nekünk kell diktálnunk
a ritmust, törekednünk kell rá, hogy
megőrizzük az irányítói szerepkörünket. Felhívtuk a figyelmüket,
hogy megdolgoztunk a pontkülönbségért, és próbáljuk nem eltékozolni,
ne kapjunk hárompontos kosarakat.
Inkább kövessünk el szabálytalanságot, a támadásokat pedig addig
nyújtsuk, ameddig csak lehet. A csapat eleget tett a taktikai utasításnak,
Alin Borşa rosszul lett
Többeknek feltűnt, hogy a Kolozsvári U elleni vesztes kupadöntő
sorsdöntő, utolsó dobását elhibázó
Alin Borşa nagyon kevés lehetőséget kapott a Piteşti elleni mérkőzésen. Kevéssel azután, hogy
beküldték, elhagyta a pályát, és a
meccs végéig már nem is állt vissza.
Mi több, szünetre nem tartott a
többiekkel, és amikor társai visszajöttek a terembe, ő kiment onnan.
Ezzel kapcsolatosan Szászgáspár
Barnabás vezetőedző úgy nyilatkozott: (múlt) hétfőn összegyűltek az
öltözőben, és sokat beszélgettek.
„Mindenki azt mondta, feltétel nélkül támogatja Alin Borşát, a szurkolók is hasonló álláspontra
helyezkedtek. Nem könnyű elfelejteni azt a dobást, mert az egész
város arról beszélt, és nem volt kiszámítva, hogy hozzá kerüljön a
labda, és ezzel az ő vállát terhelje
a felelősség. De miután ebben a
helyzetben találta magát, nem tehetett mást, mint hogy rádobja.
Így történt, mi továbbra is támogatjuk őt, megbízunk benne, és
meggyőződésünk, hogy fátylat tud
vetni a történtekre, illetve hogy ez
a hiba nem befolyásolja majd a további szereplését. Egyébként ma is
többet játszott volna, de rosszul
lett az első félidőben, ezért nem
tudtuk visszaküldeni a pályára.”
„Lesz bőven játéklehetősége a
továbbiakban is, megkapja azokat
a perceket, amelyeket általában
szokott” – tette hozzá George Trif
másoedző.

Edzője szerint eddigi leggyengébb meccsét játszotta a Piteşti
Nagyon elégedetlen volt csapata teljesítményével a BCM U Piteşti vezetőedzője, Hristu Sapera, aki sportszerűen
gratulált az ellenfélnek, amely szerinte megérdemelte a győzelmet, „hiszen jobban játszott, és amikor kellett, játékosai mindig betaláltak a kosárba”. „Sajnos, mi sehol sem voltunk védekezés szempontjából, a hozzáállásunk
sem volt megfelelő ezen a mérkőzésen. Igaz, hogy nagyon nagy erőfeszítést tettünk, hogy bekerüljünk az első hat
közé, óriási volt rajtunk a nyomás, de ez semmiképpen nem fogadható el magyarázatként arra, ahogyan a játékot
kezeltük. Nem kaphat 50 pontot egyetlen félidő alatt egy olyan csapat, amely valamit is ad magára! Egyik leggyengébb, ha nem a leggyengébb meccsünket játszottuk, amióta mostani, teljesnek tekinthető összetételünkben
szerepelünk ebben az idényben. A játékosoknak meg kell érteniük, hogy nem ért véget a bajnokság, nincs vakáció:
ez így nem maradhat, ellenkezőleg! Feltettük magunkban, hogy mi leszünk az egyik meglepetéscsapat a bajnokság
következő szakaszában, de főleg a rájátszásban, és a játékosoknak ennek megfelelően kell szerepelniük, mert nem
ilyen játékkal kerültünk be az első hat közé. Megérdemelten nyertünk helyet a felsőházban, valamennyi mérkőzésünket „a pályán játszottuk”. Ugyanakkor elégedetlen vagyok amiatt, hogy miután eldőlt, hogy teljesült a célunk,
a fiúk nagyon lazára vették a figurát. Ebben az is szerepet játszott, hogy múlt héten is állt a bajnokság, és míg a
marosvásárhelyiek három meccset is játszottak, mi egyet sem. Nagyon különös ilyen tekintetben a mostani bajnokság, mi többször szünetelni kényszerültünk, többször, mint mások. Volt ez a nagyon hosszú szünet a Románia-kupa miatt, aztán volt egy másik éppen akkor, amikor két nagyon fontos meccset kellett játszanunk, a
Temesvár és a Nagyszeben ellen, akkor is kiestünk a ritmusból. És volt a karácsonyi és új évi szünet. Ezek nagyon
rontják egy csapat teljesítményét, a heti munkaciklusban sokkal jobban lehet dolgozni. Ilyen tekintetben a Maros
KK előnyt élvez, hiszen heti egy meccse lesz a következő hónapban, míg nekünk tizet kell lejátszanunk ugyanannyi
idő alatt. Nagy erőfeszítésre kényszerülünk” – vélekedett Hristu Sapera.
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„A kiváló védekezőmunkának köszönhetjük a győzelmet”
– Boldog vagyok, hogy továbbra is abban a formában kosárlabdázunk,
mint a Románia-kupán – adott hangot örömének a Maros KK másodedzője, George Trif. – Gratulálok a fiúknak, hogy követték a taktikati utasításokat a tervnek megfelelően, amelyet erre a mérkőzésre állítottunk össze,
és amelynek fő célja az volt, hogy Marinov és Mladenovics minél kevesebb
pontot szerezzen. Kiemelném, hogy öt játékosunk legalább tíz pontot szerzett ezen a mérkőzésen, ami azt igazolja, hogy csapatként nyilvánultunk
meg, nagyon jól ment a játék, amely a közönségnek is tetszett. Taktikai
szempontból pedig nekem nagyon nagy elégtétel volt, amit ma láttam.
– A védekező vagy a támadómunkának köszönhetően nyerték meg a mecscset?
– Nagyon jól ment a védekezés, minden úgy történt, ahogyan elterveztük, és ennek én nagyon örülök. Lázárnak nagyon jól ment a játék, Kalve
is sokat tett hozzá, gyakorlatilag mindenkinek, aki pályára lépett, megvolt
a maga hozzájárulása védekezésben és a siker megszerzésében is. S ha már
Kalvét említettük, jó formában kosarazik az utóbbi időben, bizonyított a
kupatornán is, van benne potenciál, és mi hiszünk benne, hogy ki tudja
hozni magából ennek a legjavát. Nagyon hasznos tagja a csapatnak, ennek
megfelelően mi meccsről meccsre egyre többet igyekszünk hasznát venni.
– Jó vagy rossz az a Maros KK számára, hogy a bajnokság középső szakaszában kevesebb mérkőzést játszik, mint a felső hat csapatos mezőny?
– Valószínűleg jobb. Több időnk van pihenni, jobban elő tudjuk készíteni a mérkőzéseket, és bízunk benne, hogy át tudjuk menteni a játékformánkat az egyenes kieséses szakaszra is, ahová remélhetően bejutunk. Mi
ugyanúgy készülünk, mint eddig tettük volt, heti egy meccs vár ránk, szombatonként, és arra törekszünk, hogy képességeink legjavát a rájátszásban
tudjuk majd felmutatni.

és meg tudta őrizni előnyét a mérkőzés végéig. Nagyon elégedett vagyok a kispad teljesítményével is. A
harmadik negyed végén és a negyedik negyed elején nagyon jól állt be
a játékba Dani Popescu és Dragoş
Andrei is. Így nyugodtan leültethettük a húzóembereinket, hogy pihenjenek, és nagyon leegyszerűsödött a
dolgunk.
– Jó vagy rossz az a Maros KK számára, hogy a bajnokság középső szakaszában kevesebb mérkőzést játszik,
mint a felső hatcsapatos mezőny?
– Egyértelműen jó. A bajnokság

első része nagyon zsúfolt volt a mi
szempontunkból, hiszen az európai
kupaszereplés kötelezettsége is terhelte a programunkat. Most felfele
ívelő a csapatteljesítmény, a heti egy
bajnoki mérkőzés ritmus szempontjából a legmegfelelőbb. Ha az első hat
közé kerültünk volna, szerda-szombat
időrendben kellett volna játszanunk,
ami nem tudom, hogy nekünk jót tett
volna-e. Az új játékosokkal is van
még munka, a csapatjáték jó, veszélyesek vagyunk, és elégséges idő is
a rendelkezésünkre áll, hogy megfelelően előkészítsük a meccseinket.

Lázár nagy meccse volt a szombati: a kapitány sok pontot szerzett, és védekezésben is voltak látványos megmozdulásai. Fotó: Nagy Tibor

Szünet nélkül folytatódik a bajnokság, Craiova az első ellenfél
Nincs megállás a férfikosárlabda Nemzeti Ligában, a bajnokság szünet
nélkül folytatódik. A II. értékcsoport 1. fordulójában, március 4-én Maros
KK – SCM U Craiova és Bukaresti Dinamo – Galaci Phoenix mérkőzéseket rendeznek. A Maros KK további programja: a Galaci Phoenix ellen
(idegenben, március 11.), Dinamo (hazai pályán, március 18.), Craiova
(idegenben, március 25.), Galac (hazai pályán, április 1.), Dinamo
(idegenben, április 5.).

Távozik a klubelnök?
Benyújthatta lemondását a Maros KK elnöke, Cornel Lungu: a sportvezető távozásáról szóló értesülés hétfőn lett közhírré, ám hivatalosan
egyelőre nem nyert megerősítést, mi több, maga az érintett cáfolta is tegnap a Total Baschet internetes kosárlabdaportálon. Próbáltuk megkérdezni Cornel Lungut az ügyben, de ő nem válaszolt a hívásunkra. Elértük
viszont Béres Lóránt alelnököt, aki azt mondta lapunknak: az ismert
anyagi nehézségek miatt feszült a helyzet a klubnál, emiatt csütörtökön
igazgatótanácsi ülést tartanak, és ezután tájékoztatnak arról, milyen döntések születtek. Értesülésünk szerint a klubvezető már a múlt héten bejelentette távozási szándékát, ám a helyi tanács csütörtöki határozata
nyomán, amelyben több mint hárommillió lejes támogatás kiutalását kezdeményezték, meggondolhatta magát.
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Szalagavató a tanítóképzőben

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Számunkra fontos értékek

A Népújság február 7-i számában
érdeklődéssel olvastam a Richtervilág Marosvásárhelyen című nagyriportot. Szerzője a gyöngyhalászok
érzékével, tudásával behatolt „a társadalom mélyébe, és felszínre hozta
a számunkra fontos értékeket”,
amihez szívből gratulálok!
Nekünk fontos, hogy Teleki
Gábor kiemelkedő tudásával, jeles
szervezőkészségével, nemzetközi
tapasztalatával, világnyelvek ismeretével visszatért hozzánk Vásárhelyre. Fontos, hogy a Pharmafarm
550 alkalmazottat foglalkoztat. Jó,
hogy a világ minden részével tartják a kapcsolatot! Szívesen gondo-

lok a koronkai központi raktárra. A
cég méreteit mutatja a 250 jármű és
a 90 patika. A Richter-csoport 1.500
embere több szempontból fontos
számunkra: sok köztük a tanult
gyógyszerész és gyógyszertári technikus. Végzettségükhöz illő jövedelemhez jutnak; támogatni tudják a
színházunkat, a kulturális rendezvényeinket, a könyvvásárlást, a zenei
életet stb.
Köszönöm, hogy velem is megismertette Teleki Gábor eddigi életútját és kapcsolatát a gernyeszegi
barokk kastéllyal, valamint gr. Teleki Kálmánnal!
Márton Béla

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az
elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg
újra meg nem szerzi magának.”
(Kodály Zoltán)
A montreali Bokréta néptáncegyüttes ebben az évben ünnepli
fennállásának 50. évforduloját.
A néptáncegyüttes 15 éve rendszeresen szervez februárban téli
tánctábort, ahol az együttes tagjai,
valamint a magyar néptánc és népzene kedvelői új táncokat tanulhatnak, illetve improvizálásokat
sajátíthatnak el.
Ilyen alkalmakkor kanadai, erdélyi vagy magyarországi zenészeket,
illetve táncoktatókat látnak vendégül.
Folytatva a hagyományt, február
18-án a téli tábor keretében a magyar népzene kedvelőit csávási
bálba hívták.
Az est gyerekeknek tartott táncházzal kezdődött. Itt a gyerekek apraját-nagyját szüleikkel együtt
Lőrincz Hortenzia és Hahn-Kakas
István Magyarországról érkezett
táncoktatok a néptánc lépéseire és
fortélyaira tanították.
A gyerektáncház után Dreisziger
Kálmán házigazda a műsort ismertette, és konferált az est folyamán.
A műsort a Bokréta néptáncegyüttes kalocsai táncokkal nyitotta meg,
ezután pedig a híres és népszerű

szászcsávási zenészek: Jámbor István Dumnezeu, Csányi Sándor „Cilika” és Adrian Meze a Kis-Küküllő
menti zene csodálatos hangjaival
ismertették meg a montreali közönséget. A szászcsávási zenészekkel
együtt érkezett és muzsikált Fazakas Levente.
A kanadai meghívott zenészek
Garda Levente Montrealból, valamint Krasznai Attila Torontóból
voltak. Az előadás után az est hátralevő részében táncházra, valamint
álarcosbálra került sor, ahol együtt
zenéltek a muzsikások.
Telt ház volt. Jó volt a hangulat,
kitűnő a zene és a zenészek, mindenki táncolt es mulatott. Az eseményt dr. Ódor Bálint kanadai
magyar nagykövet is megtisztelte
jelenlétével.
A báli hangulatot fokozta a bor,
sör, pálinka, zsíros kenyér és piros
hagyma, illetve kürtős kalács.
Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (…) azt
akarjuk, hogy az ember ne úgy járja
végig élete útját, mintha sivatagon
menne át, hanem virágos réteken.”
(Kodály Zoltán)
Ez az este a havas Montrealban
gyönyörű virágos rét volt, és a virágok legszebbjét otthonról, a KisKüküllő
mentéről
hozták
szeretettel.
Csiki Zita

Szászcsávásiak muzsikáltak
Montrealban

Nagykorúvá nyilvánították a
marosvásárhelyi Mihai Eminescu
pedagógiai líceum XII. osztályos
diákjait. Az ünnepélynek Marosvásárhely gyöngyszeme, a Kultúrpalota adott otthont.
Az idei év XI. osztályos tanulóit
érte az a megtiszteltetés, hogy
nagykorúsító ünnepséget szervezhettek a náluk egy évvel idősebb
diáktársaiknak. A szervező osztályok már hónapokkal ezelőtt hoza
jeles
nap
záláttak
megszervezéséhez. Nagyon sok
feladatuk volt, hiszen egy felejthetetlen alkalom megszervezése nem
bizonyul könnyű feladatnak. Megtalálni a legmegfelelőbb helyszínt,
támogatókat keresni, ünnepi műsorral készülni és mindezek mellett
eleget tenni diáki kötelességüknek,
bármilyen szempontból nézve fárasztó. De az iskola XI. osztályos
tanulói osztályfőnökeikkel együtt
vállalták a szervezéssel járó nehéz-

ségeket. Mindenki saját ötletével
próbálta színesíteni a palettát.
Telt-múlt az idő és elérkezett a
szereplők kiválogatásának ideje. A
válogatás után hónapokon át zajlottak a táncpróbák. Megkezdődött
az ünnepi műsor teljes összeállítása. Az előadásban szereplő diákok buzgón gyakorolták a
szövegeiket. A szervezéssel járó
feladatok felpörgették a diákok
monoton hétköznapjait. Talán az
utolsó hét bizonyult mindenki számára a legnehezebbnek, attól függetlenül, hogy a szervezési
folyamat idejében elkezdődött.
Mindenki lelkesen rohangált, a rábízott feladatát intézve.
Elérkezett a nagy nap. Az ünnepélyt megelőzte a főpróba. A délután öt órakor kezdődő eseményre
érkező ünnepeltek és vendégek pillanatok alatt megtöltötték a Kultúrpalota nagytermét élettel. Aztán
eloltódtak a terem fényei, és a szín-

padon elkezdődött az előadás. Az
iskola igazgatójának és aligazgatójának beszédét ünnepi előadás követte. Majd egy rövid köszöntő
hangzott el a XI. osztályok részéről,
ezután sor került a három végzős
osztály bemutatkozó filmjének
megtekintésére, és a nagykorúságot
jelképező szalag feltűzésére. Az ünnepi műsort a XI. és XII. osztályos
diákok közös énekléssel zárták.
Az előadást követően a XI.-esek
állófogadással lepték meg az
immár felnőtté vált diáktársaikat.
Itt köszöntötték a meghívottakat, a
tanáraikat és a diáktársaikat.
A XI. osztályos diákok számára sikerélmény, hogy megszervezhették ezt a különleges napot nagyobb társaik számára, és hogy
ezáltal kapcsolataikat elmélyíthették, sok új tapasztalattal gazdagodva.
Hajdú Aletta
XI. osztályos tanuló

Ambrus úr volt a mérce

Ambrus Imre báb-díszlettervező, festő és grafikusművész munkatársam volt a marosvásárhelyi Bábszínházban. Mint művészt nagyra értékeltük, mint
munkatársat tiszteltük és szerettük. Nagyon hiányzott,
amikor 40 évvel ezelőtt áttelepült Magyarországra.
Írt nekünk bábos tevékenységéről, az animációs filmek tervezéséről, sikereiről, aztán nyugdíjazásunk
idején megszakadt kapcsolatunk.
Színházunkban sok sikeres előadáshoz tervezte a
bábukat, díszleteket, munkájában nagyon igényes
volt, és tőlünk, kivitelezőktől is elvárta a hasonló hozzaállást. SOKAT TANULTUNK TŐLE. Többször
hangoztatta, a bábelőadás a kisgyermekek első művészi élménye, érezzük át ennek felelősségét.
A napokban az újságcikk kapcsán öreg bábosok
felhívtuk egymást, emlékeztünk. Mekkora sikere volt
például a TOLDI előadásnak! Ambrus Imre bábui,
díszletei bármilyen kiállításra is beillettek volna. A
mozgatásukat a mi színészeink végezték, a csodálatos

szöveget az Állami Színház művészei mondták magnóra.
A plakáton Kőszegi Margittól Kiss Lászlóig majd
mindenik színész neve szerepel.
A román csoport előadásában, a CUCONIŢELE
MELE DRAGI-ban, amit a bukaresti televízióban is
bemutattak, ottani szakemberek nagyra értékelték és
díjazták is Ambrus Imre bábuit, díszleteit és azt, ahogyan magyar létére ráérzett Caragiale világára.
Nem tagadta meg a székely voltát, jó humora volt,
sokat mosolyogtunk, amikor Erzsi mamával, a jegyszedőnővel élcelődtek, ugyanis neki AMBRUS ÚR
volt a mérce, Ambrus úrnál alacsonyabb, fiatalabb, kövérebb stb. Az elvtárs szó soha szóba se jött. Neki mindenkor és minden helyzetben AMBRUS ÚR volt.
Nos, AMBRUS ÚR, volt munkatársai egészséget,
alkotókedvet, sikeres kiállításokat kívánnak. Esetleg
Marosvásárhelyen is!
Sigmond Eliz

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások
hitelességéért a szerzők felelősek. Elektronikus postán is
fogadjuk leveleiket.
A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat
és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Harry Belafonte amerikai színész, énekes
90 éves

Március 1-jén lesz kilencvenéves Harry Belafonte amerikai színész,
énekes,
az
egyik
legsikeresebb afroamerikai művész, „a calypso királya”.
Harold George Belafonte Jr.
néven Harlemben született, koldusszegény jamaicai bevándorlók
gyermekeként. Szülei válása után
anyja visszaküldte Jamaicába,
hogy az ottani rokonok tartsák el,
ők öt éven át egymás között küldözgették a fiút. Belafonte tizenkét
évesen szinte idegenként, vaskos
akcentussal és diszlexiával tért
haza, így az iskolában nem sok
babér termett számára. 1944-ben
jelentkezett a haditengerészethez, a
háború befejeződése után leszerelt
és portásként dolgozott. Sorsa
akkor dőlt el, amikor az egyik lakó
két jegyet adott neki az American
Negro Theater egyik előadására.
Örökre beleszeretett a színházba,
és ekkor kötött barátságot a később
Oscar-díjat nyert Sidney Poitiervel is. Az anyagi gondokkal küzdő
két barátnak sokszor csak egy
jegyre futotta, így felváltva nézték
a darabot, és folyamatosan tájékoztatták egymást a történet alakulásáról.
Az 1940-es évek végén beiratkozott a német Erwin Piscator színiiskolájába, ahol osztálytársa volt
Marlon Brando, Tony Curtis, Walter Matthau is. Tandíját éjszakai

klubokban énekelve
teremtette elő, olykor
Charlie Parker és
Miles Davis kísérte.
Érdeklődése fokozatosan fordult a folkfelé,
a
zene
Kongresszusi Könyvtárban tanulmányozta
a gyűjtők felvételein
a műfaj gyökereit. Az
áttörés éve 1953 lett:
egy musicalben elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó
Tony-díjat, és megjelent talán máig
legnépszerűbb kislemeze, a Matilda. A
dal a karibi térségben
népszerű calypso ritmusában íródott, s Belafonte első
albuma is a Calypso címet viselte.
A siker elsöprő volt, ez lett az első
lemez, amely egy éven belül egymillió példányban kelt el, a Banana
Song (eredeti címe Day-O) hónapokat töltött a slágerlistán és ötödik
helyig jutott a popdalok között.
Elkezdődött filmes karrierje is,
kamera elé először 1953-ban az
első fekete színésznőként Oscardíjra jelölt Dorothy Dandridge oldalán állt. 2014-ben az Amerikai
Filmakadémia Hersholt Humanitárius Díját vehette át, ezzel csatlakozott ahhoz a maroknyi sztárhoz,

Forrás: Pinterest

Forrás: Lainey Gossip

akik pályafutásuk alatt az Emmydíjat, a Grammy-díjat, az Oscardíjat és a Tony-díjat is megkapták.
Énekesként elsősorban mások
nagy sikereit dolgozta át olyan
szinten, hogy az már önálló produkciónak számított. Énekelt népdalokat a világ minden tájáról
(Hava Nagila), popzenét (Unchained Melody), spirituálét (Swing
Low, Sweet Chariot, Cotton
Fields), rhythm and bluest (Hallelujah, I Love Her So), dzsesszt
(When The Saints Go Marching
In), még Bob Dylannel is dolgozott
együtt.
A hatvanas években a televíziót
is meghódította, ő lett az első színes bőrű producer, szerepelt a
Muppet-showban, saját tévéműsoráért Emmy-díjat kapott. Több
mint száz lemeze jelent meg, többségük válogatás, közreműködött
többek között Nana Mouskouri,
Quincy Jones, Rosemary Clooney,
Perry Como, Bobby Darin és Desmond Dekker lemezein, s ő ismertette meg a világgal a dél-afrikai
Miriam Makeba művészetét.
A művész 1989-ben elnyerte a
washingtoni Kennedy Center kitüntetését, három Grammy-díja
van, és 2000-ben átvehette a
Grammy-életműdíjat is. Harmadik
feleségével New Yorkban él, előző
házasságaiból négy gyermeke született. (MTI)

végzett kutatás során a világon elsőként alkalmaztak sikeresen kistömegű, alig 0,6 grammos
geolokátort két fecskefaj esetében
a vonulási és telelési terület megismerésére. A megjelölt öt molnárfecske és négy partifecske által
szolgáltatott adatokból kiderült,
hogy ezek a kis testű madarak a tavaszi vonulás során napi 620-1080
kilométert repülnek. A tudomány
történetében először sikerült adatokat szerezni a Kárpát-medence
molnárfecskéinek Közép- és DélAfrikában található telelőterületeiről – tájékoztatta az MME hétfőn
közleményben az MTI-t.
A vonuló madárfajok többségének testtömege 20 gramm alatti,
így a nagyobb testű madaraknál
látványos eredményeket mutató,
jelenleg használatos 5 gramm körüli jeladók ezeknél nem használhatóak, mert a méretük lényegesen
meghaladja a madarakra felhelyezhető, a testtömeg maximum 4-5
százalékát elérő határt. A kutatás
egyik célja éppen ezért a geolokátorok olyan mértékű miniatürizálása volt, hogy a 13-17 grammos
fecskefajok esetében is használhatóak legyenek. A madár hátára kis
hátizsákként felhelyezett geoloká-

tor 2-5 percenként rögzíti a kis eszközt ért fény mennyiségét. Az információkból szerzett adatok
alapján naponta megállapítható a
napfelkelték és napnyugták időpontja, amely alapján 200-300 kilométer pontossággal meghatározható, hogy milyen földrajzi hoszszúságon és szélességen volt az
adott napon a madár. Az eszköz
nem befolyásolta az állatok mindennapi életét. E madárfajoknál
igen alacsony az éves túlélési
arány. A partifecskék esetében egy
átlagos vonulási-telelési időszak
során a fészkelő egyedek 60 százaléka elpusztul, és hasonló értékek
jellemzőek a molnárfecskék esetében is. A geolokátorok által rögzített fényadatok feltárták, hogy a
molnárfecskék az afrikai telelési
időszakban üregeket, odvakat is
használnak éjszakázásra, ami fontos
magyarázattal szolgálhat arról,
miért kerül elő olyan kevés hagyományos gyűrűzéssel jelölt madár
Afrikából.
A hosszú távú, a Szaharától
délre vonuló madárfajok csaknem
kétharmadának drámaian csökken
az egyedszáma Európában és Magyarországon. Ezek közé tartoznak
a fecskék is. (MTI)

Az Árpád-házi szenteket
bemutató emlékérme-sorozat
készül

Új, az Árpád-házi szenteket bemutató emlékérme-sorozatot indít a
Magyar Nemzeti Bank (MNB). A
sorozat első darabja a 775 éve született Árpád-házi Szent Margitnak
emléket állító arany- és színesfém
érme.
Az MNB csütörtöki közleménye
szerint az önfegyelmezés és a keresztényi szeretet mintaképének tekintett szentnek 50.000 forint
címletű arany és 2.000 forint címletű színesfém érme kibocsátásával
állítanak emléket.
Előoldalán találhatók a kötelező
érmeképi elemek, a Magyarország
felirat, az értékjelzés, a különleges
mikroírással készült biztonsági elemet tartalmazó „BP.” verdejel, valamint a 2017-es verési évszám.
Az előoldal fő motívuma a margitszigeti domonkos rendi apácakolostor romjainak egy mai részlete.
IV. Bélának a vesztes muhi csatát
követően született lányát szülei isteni szolgálatra ajánlották fel,
hároméves korától a veszprémi domonkos rendi apácák nevelték. IV.
Béla 1252-ben építtetett kolostort a
Nyulak szigetén, a mai Margitszigeten, ahol Margit 1254-ben örökfogadalmat tett, és domonkos
apácaként élt 1270-ben bekövetkezett haláláig. Az épületet többször
átépítették, a kolostor mai állapotokat tükröző faltöredéke jelenik meg
az emlékérmén.
A hátlap központi eleme Szent
Margit félalakos ábrázolása, ami Simone Martini Assissiben található
Szent Margit-freskója alapján készült. A szent ábrázolása körül meg-
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jelenített oszlopok a zárt és a nyitott
tér képzetét hivatottak alakítani,
utalva ezzel Szent Margit élethivatására, a kolostori bezárkózás és a
közügyekben való részvétel kettősségére.
Szent Margit, a korra jellemzően
apácaként sem vonult el a közügyektől, fontos közéleti és diplomáciai szerepe volt. A XIV. század
elejéig a kolostorok nem jelentettek
teljes elzárkózást a világtól. Befolyásos, nemesi származású hölgyek éltek itt, így az apácák
levelezések, tanácskozások révén
meghatározó közéleti tevékenységet folytattak.
A hátlap bal oldalán a Szent Margit körirat olvasható, a központi
motívum alatt az 1242–1270 évszámok szerepelnek, utalva Szent Margit születési és halálozási évére.
Az emlékérmét Szöllőssy Enikő
Munkácsy-díjas szobrász- és éremművész tervezte, mesterjegye a hátoldalon található.
Az 50.000 forintos címletű érme
986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 6,982 gramm, a 2.000
forintos címletű színesfém változat
réz, nikkel és cink ötvözet, 4,2
gramm súlyú. A két érmetípus mérete azonos, 22 milliméter átmérőjű, szélük sima.
Az arany emlékpénzből 2000
darab, míg a 2.000 forintos címletű
színesfémből 5000 darab készíthető.
Az Árpád-házi Szent Margit emlékérme Magyarország törvényes
fizetőeszköze, de nem forgalmi célokat szolgál. (MTI)

Láncfűrészes csokiszobrászbemutató Debrecenben
M. Tóth Zsolt jégszobrász-világbajnok medvefigurát faragott ki lánc-

fűrésszel egy százkilós csokoládétömbből a debreceni Fórum bevásárlóközpontban tartott csokoládéfesztiválon 2017. február 26-án. (MTI)

Magyar kutatók a világon elsőként szereztek pontos
információkat két fecskefaj vonulásáról

Különösen kis tömegű helymeghatározó segítségével először szerzett
információkat
két
magyarországi fecskefaj vonulásáról és telelési területéről a Magyar
Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) és a Svájci Madártani Intézet munkatársainak
közös kutatócsoportja.
A Szép Tibor, a Nyíregyházi
Egyetem professzora vezetésével

Forrás: NaturePhoto-VZ.com

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

10 NÉPÚJSÁG __________________________________________________ HIRDETÉS _______________________________________________ 2017. február 28., kedd
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
A NIKI PARK üzletben a 100x200
cm-es és 90x200 cm-es német Memory Foam matracok 290 lejért kaphatók a készlet erejéig. 1989.
December 22. utca 113. szám (kijárat
Régen felé). (18482)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(58991-I)
ELADÓ Nyárádmagyaróson beltelek
(109. szám). Tel. 0744-760-609.
(59106-I)
ELADÓ ház Marosszentgyörgyön: 3
szoba, konyha nappalival, 3 fürdő,
kamra, tároló, előszoba. Ára: 75.000
euró. Tel. 0745-928-208. (593118-I)
VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744474-863. (59293)

LAKÁST vásárolok haszonélvezettel.
Tel. 0752-141-516. (59252)
TŰZIFA
(59354)

eladó.

Tel.

0746-189-919.

ELADÓK:
leereszthető
sőberágy,
összecsukható Ileana varrógép, két
olajos, villanyos kalorifer, elektromos
vízpumpa (18 méter mélyre), új
perzsaszőnyeg (szélessége 120 cm,
hosszúsága 350 cm, piros, sárga virágos,
nem volt használva), villanymotor,
hegesztőkészülék, egyvedres korsó, 5
darab fügefa bő termésben, 3 vedres
korsó, négykerekű kicsi szekér, 2 kerekű
szekér, két gabonásláda új deszkából,
szétszedhető. Tel. 0265/348-346, 0757505-980, Kis Rozália. (59368)
TŰZIFA
(59221)

eladó.

Tel.

0740-919-662.

SÜRGŐSEN
veszek
Rivotril
05
gyógyszert. Tel. 0771-679-886. (59405)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

REUMATOLÓGIAI RENDELŐ
Ingyenes kivizsgálás (küldőpapír szükséges).
– Tudor negyed, Transilvania u. 20. szám –
Gerinc-, váll-, térd-, csípőbántalmak kezelése.
Tel. 0743-714-914. (18435)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégeknek. Tel. 0744-504-536. (18481)
TERMOPÁN ablakok, vasajtók, redőnyök szerelése és javítása. Tel: 0744504-536.
www.bizoo.ro/firma/
scprofoservsrl (18481)
VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(58810)
JAVÍTUNK és készítünk tetőt, csatornát. Tel. 0752-377-342. (58668-I)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (58651-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (58753)

TETŐSZIGETELÉS
részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722693-866. (18601)
INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: ultrahang, mammográfia, csontsűrűségmérés, hormonális vérvizsgálat. Tel.
0740-158-526. (59202-I)
SÍRKERET, sírkő, feliratok készítését
vállaljuk mozaikból, márványból, az
összes városi temetőben és falun is,
garanciával. Tel. 0746-559-028. (59274)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722846-011. (59305)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18622-I)
VÁLLALOK bádogosmunkát, csatornák
készítését és javítását, szemétleöntők
készítését. Tel. 0746-664-156. (59189)

ALKALMAZUNK hegesztőt és lakatost. Tel. 0744-572-889. (-I)
VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tetőfedést Lindab cseréppel, teraszok,
csatornák, lefolyók készítését, javítását és bármilyen javítást. Tel. 0747871-270. (59388-I)
CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL építkezési munkát vállal: háztetők készítését, bádogosmunkát, cserépforgatást,
belső munkálatokat, kapuk, kerítések
készítését. A szállítás ingyenes. Tel.
0747-634-747. (59401-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk február
28-án a makfalvi születésű id.
SUBA KÁLMÁN volt ludasi lakosra halálának 6. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (59304)

Édesanya csak egy van, és ő
akkor is él, ha márt sírhant domborul teste fölé, hisz génjeinkben
hordozzuk őt.
Fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára,
anyósra, a kutyfalvi NAGY
MÁRIÁRA, akinek egy éve csukódtak örök álomra szemei. Legyen békés pihenése! Szerető
családja: férje, fia, lánya és veje.
(59357-I)

Ami por, csak az válik röggé, de
akit a szívek őriznek, az mindörökké él.
Szeretett unokatestvéremre, a
kutyfalvi NAGY MÁRIÁRA emlékezem halálának első évfordulóján. Bartha Gizella. (59357-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély megrendüléssel tudatjuk,
hogy a szentgericei
SZŐCS JENŐ
életének 74. évében hirtelen elhunyt. Temetése február 28-án
14.30 órakor lesz Bedében.
Emlékét őrzi lánya, Edit és családja. (59377-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nevelőapa,
testvér, nagyapa, dédnagyapa,
rokon és jó barát,
JÓZSI DEZSŐ
egykori kiváló labdarúgó
93 éves korában elhunyt. Temetése 2017. február 28-án, kedden
15 órakor lesz a római katolikus
temető felső kápolnájából. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (59393-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben
élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
(Juhász Gyula)
Fájdalmunkat nem enyhítik a múló
évek, a mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek. Emlékezünk és
emlékeztetjük azokat, akik ismerték és tisztelték a dicsőszentmártoni születésű KISS LÁSZLÓ volt
tordai unitárius lelkészt, hogy február 28-án van halálának 11. évfordulója. Szép emlékét, szeretetét,
jóságát szívünkben őrizzük mindhalálig.
Lánya, Anna, fia, Lacika, felesége, Matild, örökké bánatos
szülei, testvére, Sanyi és családja, anyósa és sógora, Szabolcs.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! (59185-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó feleség, édesanya,
nagymama, testvér, rokon, szomszéd, ismerős,
DÉNES GYULÁNÉ
szül. NAGY GABRIELLA
a ROMUR volt dolgozója
életének 65. évében 2017. február 26-án csendesen megpihent. Temetése 2017. február
28-án, kedden 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (59394-I)
Mély fájdalommal búcsúzom szeretett feleségemtől,
DÉNES GABRIELLÁTÓL
aki türelemmel viselt, hosszú betegség után csendesen megpihent. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló férje, Gyula. (59394-I)
Fájó szívvel búcsúzom szeretett
édesanyámtól,
DÉNES GABRIELLÁTÓL.
Emléked kegyelettel őrzöm! Nyugodj békében!
Lányod, Gabriella és családja.
(59394-I) (59386)
Szomorúan, fájó szívvel búcsúzom szeretett édesanyámtól,
DÉNES GABRIELLÁTÓL.
Nyugodj békében!
Emléked őrzi lányod, Katalin és
családja. (59394-I)
Fájó szívvel búcsúzunk drága
nagymamánktól,
DÉNES GABRIELLÁTÓL.
Emléked örökké élni fog!
Nyugodj békében!
Unokáid: Tamás, Katinka, Kálmán.
(59394-I)
Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett testvértől,
nagynénitől, keresztanyától, sógornőtől,
DÉNES GABRIELLÁTÓL
szül. Nagy.
Nyugodjék békességben!
Testvére, Nagy József és családja,
keresztfia, Loránd és családja, valamint Orsolya és családja.
(59386)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama és
testvér,
özvegy JAKAB JOLÁN
született TAKÁCS JOLÁN
kelementelki lakos
szíve életének 74. évében hirtelen
megszűnt dobogni. Temetése február 28-án 13 órakor lesz Kelementelkén.
Búcsúzik tőle leánya, Évike, unokája, Ákos, fia, Zsiga, testvére,
Kati és családja. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Lelkünkben mindig őrizni fogjuk jóságának és szeretetének emlékét.
(59404-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Egy több mint hatvanöt éves
őszinte barátság végére értünk.
Szomorú
szívvel
vettük
tudomásul, hogy JÓZSI DEZSŐ
nemes
szíve
megszűnt
dobogni. Őszinte részvétünket
és együttérzésünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. Drága
Dezső, emléked kegyelettel
őrizzük. Nyugodjál békében!
Gierling György és Klári.
(59385-I)
Az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács és az Erdélyi Magyar
Néppárt
Maros
megyei
szervezete őszinte részvétét és
mély együttérzését fejezi ki
Cseh Gábor elnök úrnak
szeretett nevelőapja, JÓZSI
DEZSŐ
egykori
kiváló
marosvásárhelyi
labdarúgó
elvesztése
okozta
mély
fájdalmában. Emléke legyen
áldott, nyugodjon békében!
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
„Csoda volt, hogy éltél, és minket
szerettél, nem haltál meg, csak
álmodni mentél…”
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak a közeli és
távoli rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, jó szomszédoknak, volt munkatársaknak, akik a
drága gyermek, férj, édesapa,
testvér, vő, sógor, rokon, barát, jó
ismerős,
HALLER
SÁNDOR
temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, mély
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek és gyászunkban bármely
módon osztoztak. A gyászoló
család. (59380-I)
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Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát hirdet

egy III. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú
referensi állás betöltésére a műszaki igazgatóság
energetikai osztályára
Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti
székhelyén tartják 2017. március 28-án 10 órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny
III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet
benyújtani a hivatal székhelyén, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat az iratokat, melyeket a 2008. évi 611-es
kormányhatározat és a 2013. évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és
a könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve
a www.tirgumures.ro weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

A marosvásárhelyi
Siletina Impex Kft.

taxisofőri munkakörbe személyzetet alkalmaz

Elvárások:
• taxizásra kibocsátott érvényes gépkocsivezetői szakmai bizonylat
• legkevesebb kétéves szakmai gyakorlat

Amit ajánlunk:
• dinamikus munkakörnyezet
• motiváló bérezés
Az alkalmazási kérelmet, az önéletrajzot, a hajtási jogosítvány
fénymásolatát, a végzettséget igazoló irat és a szakmai tanúsítvány
fénymásolatát, esetleg ajánlásokat a cég titkárságára kell benyújtani: Marosvásárhely, Bega utca 2. szám, hétfőtől péntekig 9-15
óra között.
Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk interjúra.

Bővebb tájékoztatás a 0265/269-077 vagy
a 0751/308-385-ös telefonszámon.

Marosvásárhely municípium
versenyvizsgát hirdet

egy referensi állás betöltésére a szociális osztály
sürgősségi diszpécserszolgálatához
Az állást olyan jelentkezők tölthetik be, akik eleget tesznek a
2011. évi, utólagosan módosított és kiegészített 286-os kormányhatározattal elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak.
Sajátos követelmények:
– középfokú végzettség érettségi diplomával
– legalább öt év tapasztalat a szakmában
A versenyvizsgát a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2017. március 13-án 12 óra – a dossziék benyújtásának határideje
– 2017. március 21-én 10 óra – írásbeli vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük.
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a
www.tirgumures.ro weboldalon tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (18527-I)

BIZTONSÁGTECHNIKAI MUNKATÁRSAT és VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Életrajzot az
electrosec@rdslink.ro e-mail-címre várunk. (59348-I)

A marosvásárhelyi WESTJOBS CÉG TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI (Call Center) MUNKATÁRSAT alkalmaz. Feladatkör: a beérkező és kimenő hívások kezelése; az ügyfelek pontos, szakszerű tájékoztatása; a tevékenységhez köthető adminisztrációs feladatok ellátása. Jelentkezz önéletrajzoddal a
cv@westjobs.eu e-mail-címen. (59445-I)

ASSZISZTENSNŐT alkalmazunk FOGORVOSI RENDELŐBE. Tel. 0744-868-168. (59248-I)

CUKRÁSZDÁBA ELADÓT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (18538-I)

A THEREZIA KFT. minimum 3 év szakmai tapasztalattal rendelkező KÖNYVELŐT alkalmaz. A felsőfokú
gazdasági végzettség előnyt jelent. Az önéletrajzát, kérjük, juttassa el a 0265/322-443-as faxszámra vagy a
therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni lehet a 0265/322-441-es és a 0749-228-435-ös telefonszámon. (sz.-I)
KFT. alkalmaz GÉPÉSZT buldoexkavátorra. Tel. 0744-798-270, 0744-505-710. (59186-I)
VARRODA alkalmaz VARRÓNŐKET, MESTERT(NŐT). Tel. 0742-298-872. (18612-I)

ASZTALOST alkalmazunk PAL-SZABÁSZATI GÉPRE. A szaktudással rendelkezőket magas fizetésben
részesítjük. Tel. 0745-901-133. (18619-I)

SOFŐR – GÉPJÁRMŰVEL VALÓ ÁRUSZÁLLÍTÁSRA alkalmazunk tapasztalt SOFŐRT. Felelősségek:
hús- és hentesáru szállítmányozása. Követelmények: sofőrként szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány,
magyar- és románnyelv-tudás. Önéletrajzával a cv@petry.ro e-mail-címen jelentkezhet. (sz.-I)

HOSSZÚ távra komoly, dolgozni szerető, megbízható NŐKET alkalmazunk SZABÓ-VARRÓ MUNKÁRA, betanítási lehetőséggel. Követelmények: kreativitás, pontosság, csapatmunkára való készség. Tapasztalat nem szükséges. Tel. 0746-807-692. (18610-I)

A TIMKO PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmaz mintaboltjaiba. Az önéletrajzát bármely Timko-üzletbe
beadhatja. (18605)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb
és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687,
0742-010-263-as telefonszámon. (59446-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv ismerete
kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon. (59446-I)
ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSÁHOZ HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazunk. Tel. 0744-511-215.
(18617-I)
FOGÁSZATI RÖNTGENKÖZPONT ASSZISZTENST keres. Az önéletrajzokat a következő e-mailcímre kérjük: drxray.office@gmail.com (sz.)

JÁTÉKGÉP-FORGALMAZÓ CÉG ÉRTÉKESÍTÉSI MENEDZSERT keres. Feltételek: a magyar, román
nyelv ismerete (az angolnyelv-ismeret előnyt jelent). Bérezés, juttatások és feltételek megegyezés szerint.
Tel. 0748-102-473, hétfő-péntek 9-12 óra között. (18623)

A MAROS SZÖVETKEZETI KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG vezetőtanácsa értesíti a
tagokat, hogy 2017. március 30-án 12 órától megtartják a részvényesek soros közgyűlését a társaság székhelyén. A napirendet a székhelyen kifüggesztettük. Ha az első összehívás alkalmával nem teljesülnek a törvényes feltételek, akkor a közgyűlésre 2017. április 6-án, ugyanabban az időpontban és helyszínen kerül
sor. (18627)

KÜLFÖLDI MUNKÁK! Németországba keresünk KŐMŰVESEKET, SEGÉDMUNKÁSOKAT, Hollandiába üvegházba és csomagolásra FÉRFIAKAT, NŐKET. Azonnali indulások. Tel. 0753-837-335. (59409)

Ingyenes belépést biztosít a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal a hölgyeknek és kisasszonyoknak
március elsején és nyolcadikán

Nincsen már sok a márciuska ünnepéig és a
nemzetközi nőnapig. Ahogyan minden évben, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a Művész moziba
érvényes, ingyenes belépővel tiszteli meg a hölgyeket
és kisasszonyokat ez év március elsején és nyolcadikán.
A pénztárnál való zsúfoltság elkerülése és a szabad
ülőhely biztosítása végett kérik az érdeklődőket, hogy
meghívójukat időben váltsák ki a mozi Rózsák tere 3435. szám alatti székhelyén, naponta 9-20 óra között.
Az ingyenes meghívó kiváltásához a hölgyeknek és
kisasszonyoknak személyi igazolványukat kell felmutatniuk a mozi pénztáránál – nyilatkozta Claudiu
Maior, a polgármester tanácsosa.
Az alábbiakban a március elsején vetítendő filmek listáját olvashatják.

Arta terem
14.30 óra: Rock Dog – 3D. Román szinkronnal. Animáció – Sam Elliott, J. K. Simmons, Mae Whitman,
Tina Fey.
16.30 óra: John Wick 2. N – 15*. Akció, thriller –
Ruby Rose, Keanu Reeves, Ian McShane, Bridget
Moynahan.
19 óra: T2: Trainspotting 2. N – 15. Dráma – Ewan
McGregor, Ewen Bremner.
21.15 óra: Fist Fight. N – 15. Komédia – Tracy Morgan, Christina Hendricks, Ice Cube, Jillian Bell, Charlie Day.

Flora terem
10 óra: Kis szemét vagyok 2 (2D). Román szinkronnal. Animáció, kaland, komédia – Steve Carell, Kristen
Wiig, Benjamin Bratt.
12 óra: Oachi, a dzsungel hercege (2D). Magyar szinkronnal. Animáció, kaland, komédia – Russell Peters,
Sean Astin, Tim Curry.
14 óra: A hegedűtanár. AP – 12**. Zene, dráma –
Sandra Corveloni, Lázaro Ramos, Kaique de Jesus.
16 óra: Nouis trois ou rien. AP – 12. Komédia, dráma
– Kherion, Gérard Darmon, Leila Bekhti.
18 óra: Két húzás. AP – 12. Komédia – Dorian Boguţă,
Dragoş Bucur, Alexandru Papadopol.
20 óra: Daddy’s Home. Komédia – Will Ferrell, Mark
Wahlberg.

Club 30 terem
15 óra: Janis. N – 15. Életrajzi, zenei, szerelmes – Janis
Joplin.
17.30 óra: 6,9 a Richter-skálán. AP – 12. Komédia –
Maria Obretin, Teodor Corban, Laurenţiu Bănescu.
20.30 óra: La madre. AP – 12. Dráma – Nieve de Medina, Laia Marull, Javier Mendo.

* 15 éven aluliaknak nem ajánlott
** 12 éven felülieknek szülői beleegyezés szükséges
A bel- és külkapcsolati osztály
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A marosvásárhelyi székhelyű

CLINI-LAB KFT.

munkatársat keres
a következő munkakör betöltésére:
Feladatok:

•

•

•
•

Elvárások:

•
•

•
•

•
•

•
Ajánlatunk:

Marketingspecialista

A marketingkampányok tervezésében és
lebonyolításában való aktív részvétel
Online és offline marketingkampányok
koordinálása
Statisztikák és kimutatások készítése
Konferenciák és más specifikus események szervezése
Felsőfokú szakirányú végzettség
Marketing- és kommunikációs területen
szerzett minimum 1 év tapasztalat
Az angol nyelv alapos ismerete
Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs
készség
Dinamikus, aktív, csapatjátékos személy
Kiváló munkatervezési és szervezési
készség, jó időbeosztás
Kreativitás

Kellemes és változatos munkakörnyezet, teljesítményarányos bérezés, telefon, szakmai és belső tréningeken,
konferenciákon való részvétel.

Jelentkezni a hr@clinilab.ro e-mail-címre küldött magyar, román vagy angol nyelvű önéletrajzzal lehet.

A Népújság hirdetési

irodájában felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

A Renania Trade Kft. ügyintéző dolgozót keres

Feladatkör:
• Az áru előkészítése kiszállításra
• A raktári készlet kezelése mobil terminálok
használatával
• Az áru fel- és lerakása
• Az áru polcra helyezése
• A lerakat tisztán tartása

Elvárások:
• Felelős, szervezett, kommunikatív, becsületes
személy
• Kommunikációs és kapcsolatteremtő készség
a munkatársakkal
• Csapatmunkára való képesség

Önéletrajzokat a cariere@renania.ro címre vagy a Marosvásárhely, Bodoni utca 68. szám alatti székhelyünkre
várunk.
Tel: 0265/264-656. Fax: 0265/260-906

