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Új gazdaságok igényelhetik

Mezőgazdasági támogatások

Házkutatást
tartottak
a polgármester
otthonában

A Maros megyei rendőrség pénteken
házkutatást tartott az erdőszentgyörgyi városházán és nyolc további helyszínen, köztük a polgármester
házában is. Az ügyben ismeretlen személy ellen nyomoznak hivatali visszaélés gyanúja miatt.

____________4.
Hanghordozót
adott ki a Blue Art
zenekar

A közelmúltban jelent meg a környék
egyik legismertebb és legkedveltebb
zenekarának, a Blue Art együttesnek a
CD-je. Ezzel kapcsolatban kérdeztük
az együttes frontemberét, Rend
Tamás zenetanárt.

____________5.
Délutáni oktatásra
pályáznak

Délutáni oktatás indítására pályázik az
ákosfalvi általános iskola, amennyiben
a projekt nyertes lesz, három évig biztosítani tudnák a diákok étkeztetését
és a tanórák utáni foglalkozásokat.

Az idei területalapú mezőgazdasági támogatásokra május 15-ig lehet az
igényléseket benyújtani. A gazdák egy
része otthonosan mozog az állami támogatások feltételrendszerében, mások
kevésbé. Olyan kérdések egy részével
kerestük meg a Maros megyei APIA
igazgatóhelyettesét, amelyekkel olvasóink eddig szembesültek, illetve amivel a
jövőben találkozhatnak.

Szer Pálosy Piroska

Mindenekelőtt arra kerestük a választ, hogy a
mezőgazdasági támogatásoknál miért alkalmazzák a referenciaéveket és a mezőgazdasági minisztérium milyen logika mentén szabja meg öt
vagy hét évben azt a periódust, amely alatt a támogatást folyósítják? Ugyanakkor a Maros Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA) szakemberét, Bordi Kacsó
Zsolt Attila igazgatóhelyettest arról is kérdeztük,
hogy a két referenciaév között felszaporodó állomány miért nem részesülhet támogatásban?
Amint a helyettes igazgató kifejtette, referen-

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!

Fotó: Iszlai Anna (archív)

ciaév az állattenyésztésben csak a szarvasmarhák esetében van, az is az átmeneti nemzeti támogatásnál (ÁNT). Románia ezt az egyezséget
kötötte az EU-val. A támogatást az ország a saját
költségvetéséből fedezi, de az Erópai Unió jóváhagyásával. Az APIA végrehajtó intézmény, a
mezőgazdasági minisztérium határozza meg a
mezőgazdaságban követendő stratégiát és a különböző támogatásokat, az APIA csak végrehajtja a törvényekbe vagy rendeletekbe
foglaltakat – hangsúlyozta a szakember.
(Folytatás a 4. oldalon)

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

____________6.
A színeket tartom
a legfontosabbnak

Ahogy beszélgetünk, arra gondolok,
hogy amennyire tehetséges, annyira
szorgalmas is. Kentelki Gábor, a Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum
érettségi előtt álló diákja egyéni kiállításán egy termet megtöltő festménynyel mutatkozott be a marosvásárhelyi
közönségnek.

____________7.

„Profi” időzítés

Mózes Edith
Miután a múlt héten a székelyföldi románok tettek közzé
egy magyarellenes nyílt levelet, a hét végén újabb magyarellenes ügy borzolta fel a kedélyeket. Egy PSD-s képviselő
törvénytervezetéről van szó, aki akár hároméves börtönbüntetéssel is sújtaná az autonómiára törekvőket. Egyelőre nem sok sikerrel, ugyanis még saját pártja is
elhatárolódik tőle.
A képviselő szerint a törvénytervezet kizárólag „a szélsőséges, revizionista és szeparatista megnyilvánulások
ellen irányul, amelyek megsértik az alkotmány 1. cikkelyét,
amely arról szól, hogy Románia szuverén, független, egységes és oszthatatlan”, és „a magyar önrendelkezési törekvések elleni fellépésként” határozza meg, kiemelve a
székely szabadság napi marosvásárhelyi rendezvényeket,
amelyeken „Székelyföld autonómiáját követelik”.
Az agitáló képviselő politikai karrierje sokat elárul a
jelleméről: a PSD színeiben lett parlamenti képviselő
2008-ban, 2010-ben átnevezett a Dan Diaconecu -féle
néppártba, 2012-ben „visszatért” a PSD-be, 2015-ben a
Románia Haladásáért elnevezésű formációba iratkozott
be, egy ideig független képviselő volt, a 2016-os választások pedig újra a PSD listáján találták.
Magyarellenességben is „visszaesőnek” számít: 2014ben volt már egy hasonló törvénytervezete, amellyel
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 51 perckor,
lenyugszik
18 óra 16 perckor.
Az év 66. napja,
hátravan 299 nap.

Ma TAMÁS,
holnap ZOLTÁN napja.
ZOLTÁN: török eredetű, régi
magyar személynév, jelentése:
fejedelem. A szultán is ennek a
szónak a származéka.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. március 6.

Felhős égbolt

1 EUR

4,5323

100 HUF

1,4651

1 USD

Hőmérséklet:
max. 160C
min. 60C

1 g ARANY

4,2804
169,6049

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

Kerekes Károly fogadóórája

Az Erdélyi Magyar Baloldal felkérésére Kerekes Károly fogadóórát tart március 9-én, csütörtökön délelőtt 10 órai
kezdettel a megyei RMDSZ székházában (Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, első emelet).

Március 15-én nőnapoznak

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja tagjainak március 15-én klubnapot szervez, melynek
keretében a nők napját is megünnepli. Iratkozni az egyesület Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén (az emeleten)
lehet keddtől péntekig 10 és 13 óra között.

Szavalóverseny
a szabadságharc emlékére

A Szász Adalbert Sportlíceum szavalóversenyt szervez a
reformkor és az 1848–49-es szabadságharc költőinek emlékére a Maros megyei tehetséggondozó és szakoktatásban tanuló diákok számára. A szavalóversenyre március
10-én, pénteken délelőtt 11 órától kerül sor a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Házban. A versenyzők
szabadon választott költeménnyel jelentkezhetnek, iskolánként négy–öt tanuló szerdáig nevezhet be.

Ingyenes mozijegy március 8-án

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal nők napján ingyenes belépővel ajándékozza meg a Művész mozi női
közönségét. Az érdekeltek a pénztárnál való zsúfoltság elkerülése végett mielőbb váltsák ki meghívóikat. Erre naponta 9–20 óra között van lehetőség a mozi
jegypénztáránál a személyazonossági igazolvány felmutatásával.

Itthon –
Kovács Árpád festménykiállítása

Kovács Árpád marosvásárhelyi származású, Magyarországon élő festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás Itthon
címmel március 12-én, vasárnap déli 12 órakor Marosvásárhelyen, a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi
János termében. A kiállítást Gáspár Sándor nyitja meg,
közreműködnek Kovács Éva és Vincze Ferenc fuvolaművészek. A tárlat március 31-ig látogatható naponta 9 és 13
óra között.

A kis hableány

Március 12-én, vasárnap délelőtt 11 órakor A kis hableány
című mesejátékra várják a gyermekeket a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházba. A mesejátékot Andersen meséje nyomán írta és rendezte Oana Leahu,
fordította Székely Katalin. Az előadás 4 éven felülieknek
ajánlott.

Évadnyitó biciklitúra

A Pro Biciclo Urbo civil szervezet március 12-én, vasárnap
tartja hagyományos évadnyitó biciklitúráját. A túra könnyű,
bárki számára teljesíthető, ideális program családok számára is. Útirány: Marosvásárhely – Koronka – Backamadaras – Nyárádgálfalva – Nyomát – Kebele –
Marosvásárhely. Össztávolság: 32 km, amiből aszfaltút 22
km, köves út 10 km. Találkozó vasárnap reggel 10 órakor
a Favorit buszmegállóban, hazaérkezés a délutáni órákban. Szükséges felszerelés: jó műszaki állapotban levő
kerékpár, tartalékbelső, megfelelő ruházat, pénz igény
szerint és élelem (a nyomáti tetőn megállnak sütni). Túrázási feltételek: http://probiciclourbo.ro/node/20. Tizenhat
éven aluliak felnőtt felügyeletével vagy szülő írásos beleegyezésével vehetnek részt a túrán.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Maros Maraton rafting- és vadvízi szlalom verseny

Április 21–23. között az Outdoor Experience csapata
nyolcadik alkalommal szervezi meg a Maros Maraton elnevezésű amatőr vadvízi maraton és szlalom versenyt. A
helyszín változatlan, a Maros felső folyása, pontosabban
Ratosnya, Szalárd, illetve Gödemesterháza közelében kinevezett versenypontok.
Az előző évekhez hasonlóan a Maros Maraton keretében
a versenyzők két versenyszámban mérhetik össze tudásukat: szlalom és maraton versenyben, ami kategóriától
függetlenül 24 km.
Az utóbbi évben több mint 170 jelentkezőt számláló
szlalom és maraton versenyszámok lehetőséget nyújtanak
minden kezdő, illetve profi vadvízi sportot kedvelő számára a megmérettetésre.

A versenyzők csónakjuk függvényében különböző kategóriákban versenyezhetnek: WWK – vadvízi kajak, RRK
– river runner kajak, SK – szlalom kajak, TK – túrakajak,
C – kenu, R – raft és O – nyitott kategória. Kategóriát minimum három csapat jelentkezése esetén indítanak.
Jelentkezni a http://outdoorexperience.ro/mures-marathon honlapon lehet, benevezési díj március 15-ig 25 lej,
április 14-ig 35 lej és a verseny indításáig 45 lej. Minden
jelentkező 2017-es versenypólót és részvételi oklevelet
kap.
További információk a www.outdoorexperience.ro honlapon vagy a következő telefonszámokon: 0745-397-557,
0747-835-624. Facebook: https://www.facebook.com/MuresMarathon

Buszjárat Kolozsvárról a székely szabadság napjára

lékeznek a székely szabadság napjáról. A megemlékezés
végén koszorúzásra kerül sor. Ezt követi a tiltakozó felvonulás a prefektúra elé, mely 19 órakor ér véget. A szervezők
arra kérik a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal székely
zászlókat, településtáblákat, illetve egyéb feliratozott, jogainkat követelő táblákat.
Mint ismeretes, március 10-én Marosvásárhelyen, a SzéA Kolozsvárról induló buszos utazásra a 0762-248-686kely vértanúk emlékművénél 16 és 17 óra között megem- os telefonszámon lehet jelentkezni.

Buszjáratot indítanak a március 10-én Marosvásárhelyen megszervezésre kerülő székely szabadság napi megemlékezésre az Erdélyi Magyar
Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Kolozs megyei szervezetei.

Csindaratta bum-bum-bummm!

Interaktív zenés foglalkozás 1–3 éves gyerekeknek sok játékkal, versikével és mesével.
Az oldott légkörű foglalkozásokon az a cél, hogy a gyerekek is bekapcsolódjanak az éneklésbe, zenélésbe, hogy
ezáltal is fejlődjön zenei hallásuk, ritmusérzékük.
Időpont: március 7., 10.30 óra, március 9., 10.30 óra, Rózsák tere 16. szám.
Ára 15 lej, ami tartalmaz egy Tchibo kávét a gyerek kísérőjének, vagy a gyerek számára egy pohár almalevet, vagy
egy szezonális gyümölcsöt. A tevékenység időtartama 40 perc, ami kiegészül 20 perc játszóházas tevékenységgel. A
részvételhez regisztráció szükséges a 0740-647-575-ös telefonszámon, mert a helyek száma korlátozott.
Lovász Ágota és a Creactivity csapata élőzenével és minőségi ütőhangszerekkel várja Önöket és gyerekeiket!

Két nap alatt
több mint húsz tűzeset

riasztották a tűzoltókat, Segesváron egy gazdasági melléképületben keletkezett tűz, Héjjasfalván egy kémény gyúlt
ki. Vasárnap Dicsőszentmártonban egy háznál is tűz keletkezett. A megyei katasztrófaelhárító felügyelőség szóvivőjétől, Virag Cristian Petricától megtudtuk, hogy személyi
sérülés egyetlen esetben sem történt.

Szombaton és vasárnap a megye több településén keletkezett tarlótűz – derül ki a Maros Megyei Katasztrófaelhárító Felügyelőség honlapján közzétett jelentésből.
Szombaton Magyarón, Báldon, Édeságtelepen, Szászrégenben, Dicsőszentmártonban, Marosszentannán, Iszlóban, SeA Marosban keresték
gesváron, Dédán, Szásznádason, Őrhegyen és Nyomáton,
Pénteken a Marosban keresték a megyei katasztrófaelhávasárnap Mezőméhesen és Dicsőszentmártonban gyúlt meg
a száraz növényzet. Szombaton Marosvásárhelyen, az Ál- rító felügyelőség illetékesei azt a 61 éves férfit, aki még
lomás téren egy elhagyatott raktárhelyiség, Dánoson a ház- február 25-én tűnt el. Az illetőt a folyó marosszentkirályi
tartási hulladék gyúlt meg, Búzaházán egy égő csűrhöz szakaszánál keresték, eredménytelenül. (nszi)

RENDEZVÉNYEK

Ha te tudnád, amit én

Ha te tudnád, amit én címmel nőnapi előadásra kerül
sor március 8-án, szerdán 18 órai kezdettel a Maros
Művészegyüttes marosvásárhelyi, kövesdombi székházában. Közreműködik a Borsika néptáncegyüttes és a
Napsugár néptáncegyüttes középcsoportja. A belépés
a hölgyek számára ingyenes. Jegyek elővételben a
Maros Művészegyüttes jegyirodájában kaphatók hétköznapokon 13–14 és 17–18 óra között, jegyet foglalni
a 0746-540-292-es telefonszámon lehet.

Szimfonikus hangverseny

Március 9-én, csütörtökön este 7 órakor szimfonikus
hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Kaspar Zehnder svájci karmester, zongorán
játszik Szokolay Balázs magyarországi művész. Műsoron: Wagner-, Liszt-, Mendelssohn-Bartholdy-művek. A
koncertre a 21-es számú bérletek érvényesek.

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. Fellép Szabó Előd, a
Titán együttes szólistája. A rendezvénynek a városi
könyvtár nagyterme ad otthont március 9-én, csütörtökön délután 6 órai kezdettel.

Hahota-kabaré –
Marosvásárhelyen még háromszor

A népszerű Hahota színtársulat Ha betéved – nem
téved című, fergeteges szilveszteri kabaré-előadását
még három alkalommal tekintheti meg a marosvásárhelyi nagyérdemű: március 10-én, pénteken, 11-én,
szombaton és 12-én, vasárnap este 7 órától a Maros
Művészegyüttes előadótermében. Ma este 7 órától Vámosgálfalván, március 13-án, hétfőn, szintén este 7
órától Parajdon vendégszerepel a társulat nagy sikerű

kabaréműsorával. A Hahota színpadán: Puskás Győző,
Székely M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen Barna, Cseke
Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin és Szőllősi
P. Szilárd. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben a Kultúrpalota, a Maros Művészegyüttes jegypénztárában, illetve a vámosgálfalvi és parajdi
polgármesteri hivatalban.

Petőfi márciusa – Szászrégenben

Az RMDSZ szászrégeni szervezete és a Szászrégeni
Ifjúsági Szervezet március 15-én, szerdán 16.30 órára
a római katolikus templomkertbe várja az ünnepelni vágyókat. A rendezvényt a város fúvószenekara nyitja
meg, köszöntőbeszédet mond Székely György református lelkipásztor, Vass Levente parlamenti képviselő
és Nagy András, az RMDSZ szászrégeni szervezetének elnöke. Fellépnek az öregcserkészek, a Florea
Bogdan és az Augustin Maior iskolák, valamint a Petru
Maior műszaki középiskola diákcsoportjai. Áldást mond
Balla Árpád római katolikus plébános.

Mese az elveszett szabadságról

A szászrégeni Humana Regun Egyesület szervezésében március 15-én délután 6 órai kezdettel az Eugen
Nicoară Művelődési Ház nagytermében a Mese az elveszett szabadságról című előadás látható. Fellépnek
a Csim-Bumm ifjúsági és a Mini Csim-Bumm gyermekszínjátszó csoportok, a szászrégeni Gyöngyvirág, a
görgényüvegcsűri Csalogány, a marosfelfalusi Bíborka,
a kisfülpösi Verőfény néptánccsoportok, illetve Virginás
Árpád, Rafael Laura és Bondor Renáta előadók. Az
1848–49-es eseményeket Székely Rozália tanárnő
méltatja. Műsorvezető Simon Melinda.

Megemlékezés Dicsőszentmártonban

Dicsőszentmártonban március 11-én, szombaton 17
órai kezdettel emlékeznek az 1848–49-es forradalomra
és szabadságharcra. Fellépnek: a Kökényes néptáncegyüttes, a Sipos Domokos Művelődési Egyesület vegyes kara és a szászcsávási kórus. Szervezők: az
RMDSZ dicsőszentmártoni szervezete és a Kökényes
néptáncegyüttes.
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Megszületett az első jogerős ítélet a Maros Megyei Törvényszéken

Elutasították a csendőrség fellebbezését

Március 3-án a Maros Megyei Törvényszék elutasította a marosvásárhelyi
csendőrség
azon
fellebbezését,
amelyben
azt
kérte, hogy a Simon Zsoltra kiszabott ezerlejes büntetést tekintse
törvényesnek, és vonja vissza a
szabálysértési jegyzőkönyv megsemmisítésére vonatkozó bírósági
ítéletet – tájékoztatott tegnap
Kincses Előd ügyvéd.

törölte a jegyzőkönyvet és a büntetést. A
csendőrség minden esetben fellebbezett,
de a mai napig csak egyetlen fellebbezést bírált el a megyei törvényszék. Március 3-án hozott jogerős ítéletet a Simon
Zsolt ügyében, hogy szabálysértő volt a
büntetések kiszabása.
– És mi van a többi 49-cel?
– Az ügyük még folyamatban van.
Negyvenkilenc fellebbezési tárgyalás
még hátravan ezzel kapcsolatban. Ezenkívül még lesz kb. negyven tárgyalás
azokkal, akik állítólag hangoskodtak a
felvonulás alkalmával. Vagyis csendháborítók, noha az Európai Emberjogi Bíróság kimondta, hogy természetes, hogy
egy tüntetésen az emberek kiabálnak.

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

***
Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a
székely szabadság napján 2016-ban és
2017-ben tartandó felvonulást és tüntetést még 2015 márciusában jelentette be
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban a Siculitas Egyesület. A törvény
értelmében a polgármester a bejelentést
követő 48 órában tilthatta volna be a két
rendezvényt, ezt azonban nem tette meg.

Ezért utasította a bíróság jogerős ítéletben a tiltakozások tudomásulvételére a
polgármestert.
A csendőrök tavaly márciusban arra
hivatkozva bírságoltak, hogy a demonstráció szerintük nem rendelkezett engedéllyel, és a bírságokat már csak a
bíróság semmisítheti meg, azok esetében, akik óvást emeltek ellene.
A csendőrség a felvonulás után egy
héttel közölte, hogy a videofelvételek tanulmányozása után nyolcvannégy embert bírságoltak meg összesen 70 800 lej
értékben: a résztvevőket csendháborításért, a szervezőket azért, mert „be nem
jelentett, be nem iktatott vagy tiltott tömegrendezvényt szerveztek; szervezőként nem léptek fel a tömegrendezvény
megszakítása érdekében akkor, amikor
azt tapasztalták, hogy a közrend és a
csend megzavarására alkalmas cselekedetek történtek”.
A csendőrség szóvivője szerint a
csendőrség törvényesen járt el, az érintettek többsége azonban ezt kétségbe
vonta, és a közigazgatási bírósághoz fordult, kérve a bírságolási jegyzőkönyvek
megsemmisítését.

rossz pillanatban hozott egy rossz döntést, amit sajnálatosnak tartok” – fogalmazott a The Guardian idézete szerint a
francia elnök.
Hozzátette ugyanakkor, hogy egyre
inkább lehetségessé válik a többsebességes Európa, amelyhez az egyes országok
más-más szinteken integrálódnak. Hollande szerint jóllehet ez a gondolat hoszszú ideig ellenállásba ütközött, ennek
alternatívája azonban akár az EU szétesése is lehet.
A francia elnök kijelentette, hogy Párizs magasabb szinten integrált európai
védelmi politikát szorgalmaz. Bár NagyBritannia ezt erőteljesen ellenezte az elmúlt években, „az ajtó nyitva áll”
London előtt, hogy ebben a védelmi integrációban nem EU-tagként is részt vegyen – tette hozzá.
Donald Trump amerikai elnökről Hollande azt mondta: egyértelmű, hogy
Trump politikájának lényege az elszigetelődés, a protekcionizmus, a költségve-

tési szabályok megkerülése és az amerikai határok lezárása a bevándorlók előtt.
„Mivel pedig nem tudja, hogy mi is az
az Európai Unió, demonstrálnunk kell
számára az EU politikai kohézióját, gazdasági súlyát és stratégiai autonómiáját”
– mondta a francia államfő.
Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye
azokról a félelmekről, amelyek szerint
Marine Le Pennek, a radikális francia
Nemzeti Front vezetőjének elnökválasztási győzelme esetén veszélybe kerülhet
az EU jövője, Francois Hollande kijelentette, hogy ez valós fenyegetettség. Hozzátette ugyanakkor: a franciák tudják,
hogy az elnökválasztás nemcsak saját
hazájuk sorsát, hanem az egész európai
felépítmény jövőjét is meghatározza.
Hollande szerint minden populista
közös célja az EU elhagyása, az elzárkózás a világ elől, őrtornyokkal ellenőrzött
határok kiépítése, általában is egy olyan
jövő, „amelyet mindenféle sorompók
vesznek körül”. (MTI)

hogy a gyanúsított nő Oroszországból
török üzletemberek számára közvetített
örömlányokat.
Jekatyerina B. bírósági vallomásában
azt mondta, hogy személyesen nem találkozott Altintassal, de a WhatsApp közösségi felületen üzeneteket váltottak
egymással. Szintén beismerte, hogy két
internetes oldalon keresztül is prostituáltak futtatásával foglalkozik. Hozzátette:
tevékenységéhez a török fővárosban egy
fodrász nyújtott segítséget, az örömlányok pedig egy ötcsillagos ankarai szállodában nyújtottak szolgáltatást.

A digitális adatok vizsgálata még tart,
a hatóságok még nem tudták megállapítani, hogy a nőt milyen szál fűzte Altintashoz. A 62 éves orosz diplomatát egy
fotókiállítás megnyitóján lőtte le a civil
ruhát viselő tettes, televíziós kamerák
nyilvánossága előtt. Altintas iszlamista
és a szíriai Aleppó elleni orosz légi offenzívát felemlegető jelszavakat kiabált,
mielőtt a török hatóságok végeztek vele.
A merénylettel összefüggésben januárban egy rendőrt és egy kereskedőt már
letartóztatásba helyeztek Törökországban. (MTI)

Nagy-Britannia nem tarthatja meg az EU-tagság előnyeit

A francia elnök szerint Nagy-Britannia nem tarthatja meg az EUtagsággal járó előnyöket, miután
kilépett az Európai Unióból.

Francois Hollande a The Guardian
című baloldali brit napilapnak és több
más európai újságnak nyilatkozva kijelentette: azt üzeni Londonnak, hogy a
brit EU-tagság megszűnése után NagyBritannia az Európai Unió számára „kívülálló” lesz.
Hollande az európai integrációt megalapozó Római Szerződés aláírásának
közelgő 60. évfordulója alkalmából tegnapra minicsúcsot hívott össze Németország, Spanyolország és Olaszország
részvételével. Az ebből az alkalomból
adott interjúban kijelentette: Nagy-Britannia azt gondolta, hogy ha elhagyja az
EU-t, stratégiai partneri viszonyrendszert
tud majd kialakítani az Egyesült Államokkal. „Úgy esett azonban, hogy az
Egyesült Államok éppen most zárkózik
el a világtól, így az Egyesült Királyság

Letartóztatták az ankarai orosz nagykövet gyilkosának
egyik újabb feltételezett cinkosát

Előzetes letartóztatásba helyezték Törökországban a tavaly
december 19-én megölt Andrej
Karlov ankarai orosz nagykövet
gyilkosának egyik újabb feltételezett cinkosát, egy 33 éves orosz
nőt – jelentette hétfőn a török
kormányhoz közelinek tartott A
Haber televízió.

Jekatyerina B. a török hatóságok szerint 2016. november 21. és 23. között telefonon lépett kapcsolatba Karlov
merénylőjével, Mevlüt Mert Altintassal.
A török televízió emellett úgy tudja,

Érvényben marad Horváth Anna
eltiltása

A legfelsőbb bíróság érvényben hagyta a Horváth
Anna kolozsvári alpolgármester eltiltásának meghosszabbítására vonatkozó ügyészségi határozatot.
A bírósági döntés kivonatát hétfőn tették közzé az intézmény honlapján. A bírák megalapozatlannak tartották a kényszerintézkedések meghosszabbítása
elleni fellebbezést, így az RMDSZ színeiben megválasztott elöljáró továbbra sem láthatja el a kolozsvári
alpolgármesteri tisztséget. Korábban Horváth Anna
az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy fontolóra veszi a
tisztségéről való lemondását, de erről csak azután
dönt, hogy jogerős ítélet születik az eltiltása kérdésében. A korrupcióellenes ügyészség (DNA) befolyással való üzérkedéssel vádolja, és 2016. október
elejétől hatósági felügyelet alá helyezte az alpolgármestert, aki fizetés nélküli szabadságot vett ki eltiltása idejére. (MTI)

Visszakapta pénztárcáját

Mózes Edith

Elmondta, hogy tavaly március 10-én,
a székely szabadság napja alkalmával a
Siculitas Egyesület a csendőrséggel közölte annak az ötven személynek a listáját, akik segítik őket a rendfenntartásban.
Miután a szóvivő az eseményt követően azt nyilatkozta, hogy semmiféle
rendbontás nem történt, a csendőrség
ezerlejes büntetéseket kezdett kibocsátani az illető személyek címére, akik tulajdonképpen a munkájukat segítették.
– A szabálysértési büntetések ellen
mind az ötven személy panasszal élt,
és a bíróság első fokon valamennyi
esetben eltörölte azokat.
– Az elsőfokú döntést a csendőrség
valamennyi esetben megfellebbezte. A
mai napig egyetlen jogerős határozat
született: folyó év március 3-án a Maros
Megyei Törvényszék elutasította a
csendőrség fellebbezését, amelyben azt
kérte, hogy a Simon Zsoltra kiszabott
ezerlejes büntetést tekintse törvényesnek, és vonja vissza a szabálysértési
jegyzőkönyv megsemmisítésére vonatkozó bírósági ítéletet.
– Az ítélet csak Simon Zsoltra vonatkozik?
– Csak Simon Zsoltra jogerős. Ötven
embert büntettek meg ezer lejre, az első
fokú döntés helyt adott a panasznak, el-

Ország – világ
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Öt talált pénztárcát adtak át év elejétől a helyi rendőrségnek Marosvásárhely lakosai; az elhagyott okiratok és pénz visszaszolgáltatásával polgári
öntudatról tesznek tanúbizonyságot a marosvásárhelyiek – idézte Valentin Constantin Bretfeleant, a helyi
rendőrség vezetőjét az Agerpres hírügynökség. Felhívta a lakosság figyelmét, hogy vigyázzanak személyes tárgyaikra. Mivel sok panasz érkezett a
tömegközlekedési járműveken garázdálkodó zsebtolvajok miatt, a helyi rendőrség kedden 10 órakor elindít egy tájékoztató és megelőző kampányt,
egyenruhás és civil rendőrök is fognak járőrözni a városban. Legutóbb egy szászrégeni lakos, aki a múlt
hét végén jelentette a rendőrségen, hogy eltűntek az
iratai, kapta vissza őket. Klaus Birthler örömét fejezte
ki, hogy vannak jóérzésű emberek, akik visszaszolgáltatják a megtalált tárgyakat tulajdonosaiknak. A
helyi rendőrök minden esetben jegyzőkönyvbe veszik
a megtalált pénztárcák, táskák tartalmát, és ezt követően szolgáltatják vissza azokat jogos tulajdonosuknak.

Az A1-es autópálya
újabb szakaszát nyitották meg

A Dél-Erdélyen áthaladó A1-es autópálya újabb 15
kilométeres bánsági szakaszát nyitották meg tegnap
délután – közölte a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR). Eszerint az Igazfalva
(Dumbrava) – Marzsina (Margina) szakaszt lehet
igénybe venni, a pályaszakasz a Temes megyei Facsád (Făget) kisváros elkerülését teszi lehetővé. Átadása
után
a
Csanádpalota–Nagylak
határátkelőhelytől Nagyszebenig terjedő 355 kilométeres út nagy részét autópályán lehet megtenni, csupán a Marzsina és Déva közötti 57 kilométeres
szakaszra kell áttérni a régi országútra. Az új pályaszakaszt a Salini Impregilo Spa. olasz társaság által
vezetett konzorcium építette, amellyel 562,7 millió lej
értékű szerződést kötött az állam. (MTI)

„Profi” időzítés

(Folytatás az 1. oldalról)
ugyancsak a magyaroktól akarta „megvédeni” Romániát. Hadat üzent a székely zászlónak, és már akkor börtönbe zárta volna azokat, akik „merényletet követnek el
az alkotmányos rend ellen”. „Nem fogjuk eltűrni, hogy
az árulás törvényerőre emelkedjék Romániában” jelszóval tiltakozott az RMDSZ kormányba való belépése
ellen is.
Az eset egyébként csupán egy kis szelete a romániai
diszkriminációs ügyeknek. Nem csoda, ha a kisebbségekkel szembeni diszkrimináció és a korrupció miatt (is)
bírálja Romániát az USA külügyminisztériumának
2016-os éves emberjogi jelentése.
A pénteken nyilvánosságra hozott jelentés kitér a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium újraállamosítására, arra, hogy az egyházak és a nemzeti kisebbségek
esetében a kommunizmus idején elállamosított tulajdonok visszaszolgáltatása aránytalanul lassú ütemben
halad, hogy tavaly februárban a Maros megyei Táblabíróság megtagadta a Székelyföld népszerűsítését célzó
szövetség bejegyzését.
A dokumentum megemlíti az RMDSZ jelentését a kisebbségi nyelvek európai chartájának hiányos alkalmazásáról, felemlegeti, hogy a román kormány továbbra
is megtagadja a magyar nyelvű állami egyetem létrehozását, azt, hogy a magyar diákok rosszabbul teljesítenek
a különböző vizsgákon, mivel nem idegen nyelvként tanítják számukra a románt. Szóvá teszi azt a múlt februári kolozsvári esetet, amikor egy orvos agresszívan
reagált arra, hogy egy balesetet szenvedett lány nem beszélt jól románul. De egyebek mellett szerepel a jelentésben a székely zászló és a székely jelképek elleni
román hatósági hadjárat is. Tegyük hozzá, hogy a jelentés születésekor még nem tudtak a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum körüli visszaélésekről…
Profi módra történt az időzítés, a törvénytervezet „kibuktatása”, hiszen pár nap múlva kerül sor a székely
szabadság napi rendezvényekre. Tovább lehet borzolni
a kedélyeket.
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Új gazdaságok igényelhetik

(Folytatás az 1. oldalról)
– Melyek voltak az eddigi kezdőévek?
– Eddig két referenciaév volt: 2008.
január 31. és 2013. január 31. A mezőgazdasági minisztérium határozza meg,
mikor lesz a következő referenciadátum/(év). A 2013. január 31-e után létesült új gazdaságok is kaphatják ezt a
támogatást.
– Melyek a támogatási feltételek?
– A 2016. március 1 – 2017. február
28. között létesült új gazdaságok kérhetik ezt a támogatást, ha eleget tesznek a
követelményeknek, éspedig február 28án a gazdaságban szerepelt három darab
16 hónaposnál idősebb szarvasmarha és
bármennyi, 7 hónaposnál nagyobb ünő
vagy bikaborjú. Ezek mind „új” állatok
kell legyenek, ami azt jelenti, hogy más
gazdaságban nem kértek az előző években rájuk támogatást. Ezt a 16 hónaposnál nagyobb szarvasmarhára kell érteni,
mert a borjak esetében értelemszerűen
nincs ilyen gond.
– Az idei év hoz-e valami újat a támogatások terén a gazdáknak?
– A támogatások ugyanazok maradnak, mint az előző években, a feltételek
a 619-es számú miniszteri rendelet értelmében bizonyos támogatásoknál változnak.
Az eladott, elpusztult egyedre is folyósítják
– Ha valakinek 2013-ban három
darab tizenhat hónapos szarvasmarhája volt és eleget tett a kritériumoknak, évekig csak arra a három
jószágra kaphat támogatást, még ha
időközben szaporodtak is? Köztudott,
hogy évente legalább egy egyeddel
szaporodnak az állatok, a hét év alatt
azoknak a teheneknek már az unokáik
is ellenek.
– Igen, ha 2013-ban három darab támogatásra jogosult állata volt a gazdának, a következő referenciadátumig
ezekre az állatokra kérhet és kap is támogatást, még akkor is, ha időközben
eladott belőlük, de az állatorvos által kiállított F2-es nyomtatványt (formular
F2) meg kell őriznie.
– Mi történik akkor, ha a támogatásra
bejegyzett három szarvasmarha közül
az egyik elpusztul? Abban az esetben

sem lehet a közben felszaporodott állomány egyik egyedével helyettesíteni,
hogy továbbra is három állat után
kaphassa a gazda a támogatást?Elméletileg a három támogatott állat
utódainak létszáma az évek alatt akár
tízre is szaporodhat, mégis csak a bejegyzett három állat marad a támogatást élvező, a többit nemlétezőként
kezeli a támogatási program.
– Nem kell (nem is lehet) helyettesíteni az elpusztult egyedet, a gazda kapni
fogja a három szarvasmarhára a támogatást a következő referenciadátumig.
Csak az állatorvos által kiállított nyomtatványokat kell megtartania.
– Hallani olyan eseteket, amikor egy
vagy több állatot eladtak és továbbra
is a régi tulajdonos kapta évekig a támogatást. De olyan is előfordult, amikor egész farm állatállományát adta
el valaki, de évekig felvehette a támogatást a nem létező gazdaságára.
Ennek mi a magyarázata? Egyáltalán
az éves ellenőrzéseknek mi a gyakorlati hasznuk, ha a hasonló esetek
megtörténhetnek?
– A szarvasmarháknál az átmeneti
nemzeti támogatás (ÁNT) esetében
nincs ellenőrzés, a gazdának csak az állatorvos által kiállított papírokat kell
megtartania. Ha a referenciadátumon a
gazdaságában szerepeltek az állatok, a
következő referenciadátumig kaphatja
rájuk a támogatást. Amennyiben a teljes
gazdaságát eladja, a vevőnek lehetősége
van arra, hogy a közjegyzőnél kiállított
hivatalos
dokumentummal a gazdasággal együtt átvegye az
eladónak járó fizetési kötelezettséget
(drepturi de plată). Ez abban az esetben
lehetséges, ha a gazdaságban szereplő
teljes szarvasmarha-állományt átveszi,
és a fizetési kötelezettség átruházásába
az eladó is beleegyezik. Ha nem így
egyeznek meg, az eladó kapja a következő referenciadátumig a támogatást.
Ötven juh fölött évente kérhetnek
– Egyáltalán van még ennyire hosszú
távú támogatási program?
– A szarvasmarhák esetében létezik
még egy támogatási forma, az átmeneti
támogatások szarvasmarhák után, tejtermeléstől függően (ÁNT).
– A juhokra évente igényelhető a tá-

A kiskorút küldik, azt nem bírságolják meg

mogatás. Miért van ez a kétféle
mérce?
– A juhok esetében évente kérhető a
március 31-ig minimum egy évet betöltött anyaállatra, ha a támogatásra jogosult állomány meghaladja az 50 darabot.
Ugyanígy a kecskék esetében is, ha a támogatásra jogosult állomány meghaladja a 25 darabot.
– Ha egy gazda a tejcsarnoknak szolgáltatja be a tejet, mi a teendője?
Amennyiben nem köt szerződést a
gazda, megtörténhet, hogy a tejbegyűjtő üzemeltetője kapja meg azt a
támogatást, amit a szarvasmarhatartó
kellene kapjon?
– Nem kaphatja meg a tejbegyűjtő a
gazdának járó támogatást. Ez egy másik
átmeneti nemzeti támogatási program,
amelyet a 619-es miniszteri rendelet
szabályoz.
Egy hektár három parcellából is
– Igényelhet-e területalapú támogatást az, akinek nem egyben van az
egyhektárnyi területe?
– Ahhoz, hogy támogatást kapjon valaki, minimum egy hektár területet kell
művelnie/gondoznia. Ez lehet szántó,
gyepterület vagy akár gyümölcsös is. A
lényeg, hogy az egy hektár legkevesebb
30 áras parcellákból álljon. Például
lehet két 30 áras szántóterülete, egy
darab 30 áras legelője és egy 10 áras
gyümölcsöse (mert a gyümölcsösök és
szőlősök esetében a parcella mérete legkevesebb 10 ár). Tehát egy hektár összterülete kell legyen az igénylőnek, de
nem kötelező, hogy az egy hektár
szántó, gyepterület vagy gyümölcsös legyen, hanem ezek kombinációja is támogatható.
– Amennyiben legelője van egy gazdának, de nincs állata, csak akkor
igényelhet, ha bizonyítani tudja, hogy
eladta a szénát?
– A szénát nem feltétlenül kell eladni,
azt raktározni is lehet. A gazda nyilatkozatot kell adjon, hogy a területéről származó szénamennyiséget elraktározta.
Amennyiben eladja, a termelői könyvecske lapjával/ lapjaival bizonyíthatja
az eladást, amiben kell szerepeljen a
mennyiség is, hogy eleget tegyen a hivatalosan elismert minimális szénamennyiségnek.

Kéregetők a bevásárlóközpontok parkolóiban

Bár a városközpontban a helyi
rendőröknek sikerült visszaszorítani a jelenséget, a bevásárlóközpontok parkolóiban,
kórházak környékén szinte
egymást érik a kéregetők, zömében koszos, hiányosan öltözött gyerekek tartják a
markukat, és várják, hogy valaki megszánja őket.

Menyhárt Borbála

Legalább két-három számmal nagyobb, piszkos ruhába öltözött kéthárom év körüli fiúcska, arca
mintha korommal lenne bekenve,
haja kócos, és a mínusz fokokban is
zokniban sétál. Beszélni alig tud, de

Sokan élnek mélyszegénységben

a „Néni, adjon egy lejt” mondatot
minden alkalommal elismétli, amikor a törzshelyén, az egyik lakónegyedbeli üzlet előtt valaki elhalad
mellette. Anyja huszonéves lehet, ő
nem kér, csak szeme sarkából figyeli az embereket, és amint egyegy jól öltözöttebb személyt lát,
azonnal rászól a kisgyerekre: „Menj
már, s kérj valamit!”.
A bevásárlóközpontok parkolóiban folyamatosan zavarják a vásárlókat a csapatokba verődött kiskorú
koldusok. Egészen közel mennek az
emberhez, nem lehet lerázni őket,
rámenősen követik a bejáratig.
Valentin Bretfelean, a helyi rendőrség igazgatója lapunknak elmondta, Marosvásárhelyen fokozott

Fotó: Nagy Tibor

figyelmet fordítanak a jelenség
megfékezésére, és az ország többi
nagyobb városaival ellentétben nálunk nem látni az útkereszteződésekben kéregetőket, akik autóról
autóra járnak. Mint mondta, Vásárhelyen a gondot a bevásárlóközpontok parkolóiban kéregetők jelentik,
itt vannak a legtöbben, és magánterülettől lévén szó, ez nem a helyi
rendőrség hatáskörébe tartozik.
– A bevásárlóközpontok parkolója magánterület, ott az az őrzővédő
szolgálat
kellene
gondoskodjon a koldusok eltávolításáról, amellyel az adott bevásárlóközpontnak szerződése van. Ha
kérik a segítségünket, számíthatnak
ránk, de magánterületen mi nem
tarthatunk rendet, kizárólag a közterület tartozik a hatáskörünkbe –
jelentette ki a rendőrfőnök.
Mint mondta, a kéregetők nagy
része gyerek, mert a szülők tudják,
hogy a kiskorú nem bírságolható
meg. Esetükben a szülőre vagy a
gyámra kellene bírságot kiróni, viszont ezeket vagy nem találják meg
a hatóságok, vagy nem fizetik ki a
bírságot, és nincsenek javaik, tehát
nincs mit rajtuk behajtani. – Sajnos
ez ördögi kör, de a gyermekvédelmi
hatóságokkal közösen próbálunk
lépni az ügyben. Az utcán kéregető
kiskorúakat általában hazakísérjük,
de sok az olyan eset, hogy mindkét
szülő távol van, vagy egyik a bör-

Hivatali visszaélés gyanúja
Erdőszentgyörgyön

Házkutatást tartottak
a polgármester otthonában

A Maros megyei rendőrség pénteken házkutatást
tartott az erdőszentgyörgyi városházán és nyolc
további helyszínen, köztük a polgármester házában is. Az ügyben ismeretlen személy ellen nyomoznak hivatali visszaélés gyanúja miatt.

A segesvári törvényszéki ügyészségen tevékenykedő források pénteken közölték, hogy Csibi Attila Zoltán polgármester otthonát is átkutatták.
„Jelenleg egy szerződés 2015-ös, pályázat nélküli odaítéléséért zajlik hivatali visszaélés miatti nyomozás. Jelenleg
nincs konkrét gyanúsított, a nyomozás ismeretlen tettes ellen
zajlik. További házkutatások is zajlottak olyan helyszíneken,
ahol egyéb, a szerződéshez és a szerződés haszonélvezőjéhez kapcsolódó iratokat, könyvelési és pénzügyi dokumentumokat kerestek. A polgármester otthonában is házkutatás
volt” – közölték az említett források.
A Maros megyei rendőrség gazdasági nyomozati osztályának tevékenységét a segesvári törvényszéki ügyészség
felügyeli.

Életmentő szervek
egy 45 éves donortól

Múlt hét végén a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai
Kórház egy orvoscsoportja egy klinikai halál stádiumában
lévő 45 éves donor jobb veséjét és máját operálta ki. A vesét
a kolozsvári urológiai és veseátültető intézetbe, míg a májat
a bukaresti Fundeni Klinikai Intézetbe szállították. A marosvásárhelyi sürgősségi kórházban idén ez a harmadik szervkivétel. Tavaly 14 alkalommal került sor ilyen beavatkozásra
– közölte a kórház sajtóirodája.

tönben ül, a másik külföldön tartózkodik, a gyerek pedig nagyszülőknél, rokonoknál lakik. Az is
előfordul, hogy az utcán talált kiskorút a gyermekvédelmi hatósághoz visszük, akikkel nagyon jól
együttműködünk – magyarázta az
igazgató. A Marosvásárhelyen kéregetők nagy része más településekről
származik, elsősorban Mezőbándról, Marossárpatakról, Vajdaszentiványról, Marosszentgyörgyről és
Jeddről.
Ha a lakosság nem adna…
Deak Elida, a Maros Megyei
Gyermekvédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese elmondta, az elmúlt
évben a nyilvántartásukban 21 eset
szerepelt, amikor kiskorúakat tettek
oda a szülők, hogy kolduljanak az
utcán. Rámutatott, az emberek azáltal, hogy megesik a szívük az elesettnek tűnő gyerekeken, és adnak
nekik pénzt, azt erősítik meg, hogy
ez járható út, és arra ösztönzik őket,
hogy máskor is az utcán próbáljanak bevételhez jutni, ahelyett hogy
iskolába járnának. Ezért figyelemfelkeltő kampányt szeretnének indítani, amelyben nyomatékosítják,
hogy ha nem adna senki a kéregetőknek, akkor előbb-utóbb nem látnák értelmét annak, hogy az utcán
próbáljanak pénzt keresni.
Amennyiben a helyi rendőrség
értesíti a gyermekvédelmet, vagy a
Gyermek Telefonja zöldszámon bejelentés érkezik, hogy kolduló gyereket láttak, a szakemberekből álló
csapat felveszi a kapcsolatot a rendőrséggel, illetve az adott polgármesteri hivatallal, és kivizsgálják az
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esetet. Volt rá példa, hogy ki kellett
emelni a gyereket a család köréből,
viszont erre csak végső esetben
kerül sor. Mint mondta, kollégái terepen gyakran tapasztalják, hogy a
gyerekeket szándékosan küldik koszosan, hiányos öltözékben az utcára, hogy szánalmat ébresszenek
az emberekben, és adakozásra késztessék őket. Sok esetben amikor a
gyermekvédelmi szakemberek felkeresik a család otthonát, ott egészen elfogadható körülmények
vannak, és ha segélyből is, de van
jövedelmük, a gyerekek be vannak
íratva az iskolába.
Az igazgatóhelyettes hangsúlyozta, nagy segítség a hasonló
helyzetben lévő gyerekek számára,
ha az adott településen egy civil
szervezet önállóan vagy a helyhatósággal karöltve nappali központot
működtet. Itt ugyanis amellett, hogy
élelmet biztosítanak számukra, segítenek nekik a tanulásban, illetve
elsajátíthatják az alapvető higiéniai
és viselkedési szabályokat, amelyekre a saját otthonukban nincsen
lehetőségük. Vannak esetek, amikor
ezekben a központokban a szülőket
is próbálják „nevelni”, azaz tudatosítani bennük, hogy a gyereknek az
iskolában a helye, nem pedig az
utcán, hogy megkeresse a család
mindennapi szükségletére valót.
Maros megyében több ilyen nappali központról tudnak, például Marosvásárhelyen, Radnóton, Szászrégenben, Segesváron, Dicsőszentmártonban, Marosludason, valamint Nyárádmagyaróson.

Képek a múltról
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Mint arról korábban is írtunk, fotógyűjtésbe kezdett a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház. 1961-ben a Nemzetközi Színházi
Intézet bécsi közgyűlése arról határozott,
hogy március 27-e legyen a nemzetközi
színházi világnap, amely a továbbiakban
felhívja a figyelmet a színházművészet, a
kultúra fontosságára, tisztelegjen a színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását. A
marosvásárhelyi teátrum a világnap mellett márciusban két társulatának születésnapját is ünnepli: a Tompa Miklós
Társulatot 71 évvel, a Liviu Rebreanu Társulatot pedig 55 évvel ezelőtt alapították.

Kaáli Nagy Botond

Mindezen alkalmakból a vásárhelyi Nemzeti
nagyszabású rendezvénysorozattal készül az idei
színházi világnapra, ezen eseménysorozat része
egy rendhagyó képzőművészeti és fotótárlat is.
Utóbbival kapcsolatosan megjelentettük a színház
azon közleményét, amelynek útján kérik, ha bárkinek régi, a színházat, egykori színművészeket ábrázoló, régi előadásokról készült fotói vannak,
azokat juttassa el hozzájuk, hogy a tárlat anyagát
képezhessék. A részletekről Kölcze Kata, a színház
marketingosztályának vezetője beszélt.
– A színházi világnap apropóján született az
ötlet, hogy főként régi fotókból álló tárlatot nyissunk az előcsarnokban. A színházi archívumban
számos igen érdekes fényképet megőriztünk – például Ceauşescu látogatásáról az épület felavatásakor, avagy Tompa Miklósról, ahogyan
fürdőruhában napozik a strandon –, ugyanakkor
szeretnénk további képeket is felkutatni. Gáspárik
Attila vezérigazgató ötlete volt, hogy forduljunk a
közönségünkhöz, jó lenne civilektől származó fotókat is bemutatni.
– Hogy halad a gyűjtés?
– Az anyag bővül, kaptunk is pár fényképet, de
szeretnénk, ha küldenének még. A képeket kinagyítjuk és úgy állítjuk ki őket, az eredetieket természetesen visszajuttatjuk a tulajdonosoknak. Az

archívumi fotókat a tervek szerint a földszinten
lévő tévékészülékek mellett állítjuk ki, a többit
pedig az előcsarnok emeleti részén, nyolc darab 2,5
x 1,5 méteres pannón. A tárlaton kategóriák szerint
láthatják a képeket az érdeklődők, az archívumi
képek mellett lesznek fotók az önkénteseinkről, kiállítjuk a színművészeink gyerekkori képeit, valamint a közönségről kapott anyagot is. Jó lenne, ha
minél civilebb fényképeket kapnánk, például egy
családról, amely az épület előtt fotózta le magát 2030 évvel ezelőtt – mondta Kölcze Kata.
A tárlat kivitelezői várnak minden olyan régi
fényképet, melyen a társulatnak egykor otthont
adó, azaz színházként is működő Kultúrpalota, valamint a Nemzeti Színház új épülete látható, továbbá egykori színészekről, illetve a jelenlegi
társulat színészeiről készült régebbi fényképeket,
illetve egykori előadásokról készült (akár tiltott)
fotókat.
Ami pedig a március 27-i, hétfői színházi világnap programját illeti, azt az alábbiakban olvashatják.
16.00 óra – nagytermi előcsarnok – a képzőművészeti és fotókiállítás megnyitója és az idei világnapi üzenet felolvasása. 17.00 óra – kisterem –
Ophelio Barbaro búcsúzik / A Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház és a Fiatal Írok Szövetsége irodalmi szimpóziuma Kovács András Ferenc teátrumi verseiről (a belépés díjtalan). 20.00 óra –
kisterem – Kovács András Ferenc: Theatrum
Mundi / költői est / Az előadás időtartama: 1 óra
50 perc (egy szünettel). 22.00 óra – a Nemzeti
Színház belső terei – A színház éjszakája / rendhagyó eseménysorozat.
A kiállításhoz felajánlott fotókat be lehet adni a
színház titkárságára vagy levéltárába, de szükség
esetén a szervezők a pr.office@nemzetiszinhaz.ro
e-mail-címen, a 0365.806 862-es telefonszámon
vagy
a
társulat
Facebook-oldalán:
www.facebook.com/tompamiklos történő értesítés
alapján a helyszínre mennek értük. Amint azt fentebb is említettük, a fotókat a tulajdonosok szkennelés után visszakapják, a kiállításon
újranyomtatott változatban fognak szerepelni a
képek.

Hanghordozót adott ki a Blue Art zenekar

Komoly és meghatározó lépés
egy előadó vagy együttes
életében az új hanghordozó
megjelenése.
Esemény,
amelynek révén hírt adhat
magáról, gondolatairól közönségének, rajongóinak. A
közelmúltban jelent meg a
környék egyik legismertebb
és legkedveltebb zenekarának, a Blue Art együttesnek a
CD-je. Ezzel kapcsolatban
kérdeztük az együttes frontemberét, Rend Tamás zenetanárt.

Berekméri Edmond

– Mindenekelőtt arra kérlek, hogy
mutasd be az együttest – kik a
tagjai, mikor alakult, mesélj a fellépéseitekről.
– Zenekarunk, a Blue Art 2004ben alakult, azóta próbálunk fejlődni, előrelépni minden téren, ami
a zenét illeti. Voltak változások a
zenekarban a megalakulástól mostanig, amíg Domahidi Árpáddal elértünk a mai változatig. Kezdetben,
néhány évig Brassai Zoltán prímással zenéltünk, majd Székely István
szaxofonos – akit legtöbben Pista
bácsinak ismertek, sajnos már nem
lehet köztünk – társult hozzánk, aki
az állami filharmónia fúvósainak
szólamvezetője volt. Ő váltotta a
régi hegedűst. Pista bácsi zeneileg
nagyon igényes volt, és mindig a
maximumot próbálta kihozni belőlünk. Szakmai szempontból – és
nem csak – sokat tanultunk tőle. A
zenekarban második apánk volt,
nem szerette a középszerűséget.
Sokat átéltünk Pista bácsival, akihez tanulni is feljártunk, majd utána
rendszerint meghívtam pacallevest
enni. Nagyon szerette, mindig otthonról hozta a vegetát és a csípős
paprikát. A pincérnek legtöbbször
kijelentette, hogy „csak a levest kér-

jük... ami az ízesítéshez kell, azt
Pista bácsi elhozta otthonról...”
– Gondolom, Pista bácsi helyére
érkezett Kádár Zsolt…
– Pista bácsi 2011 őszén közölte,
hogy egészsége már nem a régi, és
sajnos úgy érzi, hogy nem tudja
folytatni a közös munkát. Visszavonult, befejezte a zenélést. 2012
tavaszán csatlakozott hozzánk
Kádár Barna Zsolt szaxofonos és
nótaénekes, aki nagy segítség, hiszen a könnyűzene mellett a népzenét is magas szinten műveli.
Esküvők alkalmával legtöbbször
László Arnold prímás is hozzánk
szegődik, aki a Kolozsvári Zeneakadémia végzős hallgatója, és
tiszta játékával mindig elismerésben részesül. Fellépéseink vegyesek, de legtöbbször esküvőkön,
falunapokon és egyéb rendezvényeken szolgáltatunk élőzenét itthon és
az anyaországban. Szeretünk zenélni, szívesen teszünk eleget a
meghívásoknak.
– Mint ismeretes, néhány évvel
ezelőtt az X-Faktorban is felléptél, eljutottál a Mentorok Házáig
– már csak egy lépésre volt a
döntő…
– Így van, részt vettem a tehetségkutatón, pozitív érzésekkel tértem haza. Célom az volt, hogy egy
más környezetben, más kritériumok
alapján mérettessem meg magam.
Tapasztalatszerzésnek nevezném,
sok barátra találtam, néhányukkal
mai napig tartom a kapcsolatot. Érdekességnek számító élmény, hogy
tavaly májusban a budapesti Művészetek Palotájában volt koncertünk
az Énekel az ország című rendezvény keretében (a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem kórusával).
Próba után egy ismert Duna-parti
helyen beszélgettünk. Egyszer csak
a Bagossy Brothers Company frontemberével, Norbival néztem
szembe, és elmosolyodtunk, hogy

A köd

Rendhagyó színházi projekt
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban!

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata hagyományosan bemutatkozási lehetőséget
biztosít fiatal, ígéretes színházi alkotóknak, ezáltal saját repertoárját is színesítve, frissítve. Ennek jegyében
illesztette a társulat saját műsorrendjébe Oláh-Horváth Sári – Mikó
Csaba: A köd című színházi sorozatát,
melynek I. része március 14-én, kedden 18 órától kerül bemutatásra a
színház Underground termében. A
projekt kuriózuma, hogy a tudományos-fantasztikus jellegű fikció valóságalapja marosvásárhelyi ihletettségű: Mikó Csaba storyline-ja és
Oláh-Horváth Sári szövegkönyve ismerős helyi jelenségekből indul ki, és
egyfajta lokáldisztópiát rajzol meg a
város jövőjét illetően. Oláh-Horváth
Sári, aki egyben a sorozat rendezője
is, jelenleg a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős magiszteri rendező szakos hallgatója.
2036-ban járunk – Ausztrália elpusztult, Afrika és India elpusztult,
Amerika elpusztult, Európa elpusztult. Egyetlen város kivételével. Itt él
az a maroknyi túlélő, akiket a 20 éve
történt robbanás megkímélt. A város
körül áthatolhatatlan fehér köd terjeng, amely beborítja az egész világot.
Szerencse a szerencsétlenségben,
hogy a kombinát, amely felrobbant, és
20 éve ezt a sűrű ködöt a világra bocsátotta, megkímélte az epicentrumot,
azaz a várost. Az ismert világ határa a
város határa, azon túl az áthatolhatatlan, mindent beborító köd hömpölyög, amely a földtől az égig ér.
Egyetlen élhető hely maradt: Varosmásárhely.

bár nem messze lakunk egymástól,
mégis Budapesten találkozunk.
Vele is az X-Faktorban ismerkedtem meg. Egyik nagy kedvencem
volt Nagy Feró, az egyik mentor,
aki szerette volna, hogy együtt dolgozzunk, de erre nem került sor.
Szerény véleményem szerint voltak
nálam jobb énekesek, akik előttem
estek ki, de olyanok is, akik gyengébben szerepeltek, ám továbbjutottak. Nem csak az énekhangon
múlik a továbbjutás...
– Hogyan lesz valakiből elismert
zenész? Szerinted minek köszönheted a sikereidet?
– Nem tudok róla, hogy erre
lenne recept, de mindenképpen
szakmai téren a legfontosabb
helytállni. Aztán fontosnak tartom
az emberekkel, a közönséggel való
kommunikációt, valamint a humort.
Persze, nagyon fontos a gyakorlás
is, hiszen mindig valami újat kell
bevinni a repertoárba, hogy ne váljon egyhangúvá a zene...
– Van példaképed, kedvenc előadód, együttesed?
– Példaképeim és nagy kedvenceim vannak, mint mindenkinek,
talán a Kossuth- és Liszt Ferencdíjas magyar rockegyüttes, az
Omega frontembere, Kóbor János.
Különben sokféle zenét hallgatok,
klasszikustól a más stílusokig, de
nagyon szeretem a magyar népzenét is, zenei „mindenevő” vagyok.
– Nem kis pénzbe kerül hanghordozót megjelentetni... Hogyan
szántátok el magatokat erre a lépésre?
– Már három-négy évvel ezelőtt
felvetettem az ötletet társaimnak.
Érdeklődtem stúdiókban, de nagyon
sokat kellett volna fizetni, így elmaradt a CD. Ezt követően Kádár
Zsolt kollégánknak megjelent a
Szeretem a kertet című hanghordozója, ami népdalokat tartalmaz,
Jakab Attila zenekarának kíséreté-
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Mi történik egy közösséggel, ha elszigetelodik, ha a hatalom kijelenti,
nincs számára más lehetőség? Az emberek csak a körülöttük lévő informáés
személyekre
cióra
támaszkodhatnak. A félelem társa a
diktatúra. A diktatúra pedig megsemmisíti az egyéniséget. Legalábbis
megpróbálja. Gazsi, történetünk főszereplője és társai mégis megpróbálják megőrizni a szabadságukat
önmaguk és a város érdekében. A köd
című színházi sorozatban megismerhetjük a ködgyűrűbe szorult várost és
annak lakóit.
A szereposztás tagjai: Mesés Gáspár, Jáger Simon, Erőss Brigitta, Szilágyi Míra, Fekete Róbert, Lukács
Adrea, Zsenák Lilla, Esti Norbert, Barabás Hunor és Bajkó Edina, a Művészeti Egyetem mesteri színész szakos
hallgatói. Rendező: Oláh-Horváth
Sári; Storyline: Mikó Csaba. Szövegkönyv: Oláh-Horváth Sári. Zene:
Szirtes Edina Mókus. Díszlettervező:
Kupás Anna. Jelmeztervező: Hotykai
Evelin, Dramaturg: Brassai Eszter.
A március 14-i bemutatót követően, melyre érvényesek a Bernády
György-mecénásbérletek, az előadás
megtekinthető március 15-én, szerdán
17 órától az UG teremben.
Folytatása következik!
Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában
(hétköznap 12-17.30 óra között, telefon: 0372-951-251) és a színházban
működő jegypénztárban (hétköznap
9-15 óra között, illetve előadás előtt
egy órával, telefon: 0365/806-865),
továbbá online, a www.biletmaster.ro
honlapon.

vel. Ekkor eldöntöttük, hogy belevágunk és megcsináljuk. Ezúton is
szeretnénk megköszönni a Marosvásárhelyi Rádiónak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a stúdióját.
Hálásak vagyunk Kacsó Tibor
hangmérnöknek és Lázár Buki fotósnak is, akik szakmai tudásukkal
jelentős segítséget nyújtottak.
Húzós munka volt, de megérte. A
visszajelzések is igazolják, hogy érdemes volt megjelentetni a hanghordozót.
– Kérlek, mutasd be a CD-t!
– Mivel az első hanghordozónkról van szó, közismert dalokat válogattunk össze. Tizennégy zeneszám
van a CD-n, mindegyik élő felvétel.
Próbáltunk régebbi (relatív) és
újabb dalokat összeválogatni, hiszen nem egyformák az ízlések. Kimondottan
könnyűzenei
szerzemények feldolgozásai találhatók rajta, kombinálva, stílusuk,
mondanivalójuk és ritmusuk szerint. Máté Péter, Edda, R-Go, Boris
Gardner, Republic, Cserháti Zsuzsa
slágerei, valamint a sokak által kedvelt Ismerős Arcok Nélküled dala is
megtalálható a hanghordozón. Úgy
gondolom, hogy aki a zenét szereti,

az talál magának megfelelő dalt.
– Milyen kritériumok alapján válogattátok ki a CD-re felkerült
dalokat?
– Közös megegyezés alapján választottuk ki, azt tartva szem előtt,
hogy zeneileg legyen mondanivalója, s emellett legyen szórakoztató
és szívesen hallgatható... végül is ez
a lényeg. Próbáltunk változatosságra törekedni, többféle stílust
érintve, s igyekeztünk minőségi
munkával előrukkolni.
– Hány példányt adtatok ki? Volt
támogatótok?
– Először százötven példányt készítettünk, ami kevésnek bizonyult,
mert fogyóban van. Ez nagy elégtétel számunkra, pozitívumként értékeljük, és rövidesen érkezik az
utánpótlás. Úgy gondoltuk, hogy az
összes költséget önerőből oldjuk
meg, ami sikerült is. Talán mi is jobban értékeljük, mert a mi munkánk,
energiánk és pénzünk van benne. A
folytatásban saját szerzemények is
lennének... Nemsokára szeretnénk
egy ismert Sinaia utcai szórakozóhelyen eljátszani ezeket a dalokat,
ahova szeretettel várunk mindenkit!
– Köszönöm a beszélgetést.
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Korszerű, új tanintézetre pályáznak

Szerkeszti: Menyhárt Borbála

Kizárólag a körforgalomba egyeznek bele

Ragaszkodnak a körforgalomhoz, és nem fogadják el
az Országos Útügyi Hatóság
által javasolt villanyrendőrt
az Ákosfalva központjában
lévő forgalmas útkereszteződés rendezésére – jelentette
ki ottjártunkkor Osváth Csaba,
a község polgármestere.

Kizárólag a körforgalmat tartja
elfogadható megoldásnak a négy út
kereszteződésénél kialakuló forgalmi dugók feloldására, más változatba nem egyeznek bele –
hangsúlyozta a község vezetője.
A problémás útkereszteződés

rendezése évek óta várat magára,
eredetileg körforgalmat terveztek
ide, amibe az ákosfalvi önkormányzat bele is egyezett, mi több,
felajánlották, hogy a beruházás érdekében feláldozzák az útkereszteződés közvetlen szomszédságában
lévő helyi művelődési otthont is.
Viszont az ügyben sokáig nem történt előrelépés, a helyiekkel annyit
közöltek, hogy a pénzügyminisztériumnál akadt el az ügy. Időközben
az Országos Útügyi Hatóság változtatott a terven, Gheorghe Ispas,
a hatóság Maros megyei kirendeltségének igazgatója lapunknak

Fotó: Nagy Tibor

nemrég azt nyilatkozta, lemondtak
a körforgalomról, mivel ez területkisajátításokkal járt volna, ami
egyrészt költséges, ugyanakkor
hosszadalmas folyamat, és akár
évekig tovább késleltetné a forgalom rendezését. Ezért az útügy
által javasolt új változat az, hogy
úgynevezett intelligens villanyrendőrökkel, azaz mozgásérzékelőkkel ellátott jelzőlámpákkal
oldanák fel a környéken kiakalult
forgalmi dugókat. Az igazgató szerint elkészült az erre vonatkozó
műszaki terv, és az idei költségvetésben szánnának erre pénzt.
Osváth Csaba felháborodásának
adott hangot amiatt, hogy semmibe
veszik az érintettek, a helyi közösség véleményét egy ilyen fontos
kérdésben, mint mondta, nem szeretnének abba a helyzetbe kerülni,
mint Marosszentgyörgy, ahol a helyiek tiltakozása ellenére a községen áthaladó országút közepére
válaszfalat épített az országos
útügy. A polgármester azt is nehezményezi, hogy minden kis útkekörforgalmat
reszteződésben
alakítanak ki azért, hogy felgyorsítsák a közlekedést, és egy ilyen
forgalmas és balesetveszélyes
helyszínen, mint Ákosfalva központja, ahol naponta teherautók
százai fordulnak meg, elvetik ezt a
megoldást.

Délutáni oktatásra pályáznak

Délutáni oktatás indítására
pályázik az ákosfalvi általános iskola, amennyiben a
projekt nyertes lesz, három
évig biztosítani tudnák a diákok étkeztetését és a tanórák
utáni foglalkozásokat. A
program célja csökkenteni
azon gyerekek számát, akik
abbahagyják tanulmányaikat.

Józsa Gabriella, az intézmény
igazgatója lapunknak elmondta, a
maroskeresztúri iskolával, a Maros
Megyei Nevelési Tanácsadó és
Erőforrás Központtal partnerségben pályázatot nyújtottak be az Iskola
mindenkinek
program
keretében. Amennyiben nyertes
lesz a projekt, támogatást kapnak a
délutáni oktatás megszervezésére.
Elsősorban a hátrányos helyzetű
gyerekeket karolnák fel a község
több településén, ahol erre igény
van, a tanórák után biztosítanák
számukra az étkeztetést, valamint
pedagógus foglalkozna velük, segítene nekik a házi feladatok elkészítésében. A projekt három évre
szól, és kedvező elbírálás esetén az
őszi tanévkezdéskor el is tudnák
indítani a délutáni programot,

amelyben az óvodáskorú gyerekektől a nyolcadik osztályosokig
minden korosztály részt vehet.
Csökkenő gyereklétszám
Az igazgatónő kifejtette, akárcsak más településeken, sajnos a
községben is csökken a gyereklétszám, míg 2010-ben nyolc V–VIII.
osztályuk volt, 2016-ra ezek száma
a felére, négyre csökkent. Két
évvel ezelőtt 46 nyolcadik osztályos diák végzett, tavaly 37, idén
pedig 25 végzősük lesz. A nyolca-

dik osztályos diákok közül szinte
mindenki tovább tanul, 2015-ben
21 fiatal jutott be elméleti líceumba, nagy részük a Bolyai Farkas,
Egyesülés,
valamint
pedagógiai középiskolába,16-an
pedig szakiskolába. Tavaly 20-an
döntöttek úgy, hogy szakmát tanulnak, 12-en pedig elméleti líceumban folytatták tanulmányaikat.
Érdeklődésünkre Józsa Gabriella elmondta, szerencsére nem általános jelenség, de akadnak
szülők, akik a közeli megyeszékhelyre viszik óvodába, iskolába a
gyerekeiket, elsősorban azért, mert
a községben egyelőre nem működik napközi. Viszont remélhetőleg,
ha megépül az új, korszerű iskola
– ahová hosszabbított programot is
terveznek – inkább itthon taníttatják majd gyerekeiket a helybéli
szülők. A tapasztalat azt mutatja,
hogy ha az apróság óvodába és
elemi osztályba Marosvásárhelyre
jár, akkor ott folytatja majd a tanulmányait, ezért harcolnak azért,
hogy tovább erősítsék az ákosfalvi
oktatást, a községben oktató összes
pedagógus szakképzett.

Korszerű, többszintes tanintézet felépítésére, valamint a
szennyvízhálózat kiépítésére nyújt be rövidesen pályázatot
Ákosfalva község.

Osváth Csaba polgármester és helyettese,
Nagy Dalma Imola elmondták, két leadásra váró
projektjük van. Az ákosfalvi sportcsarnok szomszédságában csendes, biztonságos környezetben,
a főúttól távol egy korszerű, többszintes tanintézetet építenének fel, ahol hosszabbított programú
óvoda és elemi iskola működne. Ez a beruházás
megoldaná azon szülők gondját, akik, bár visszamennének dolgozni, a kora délutáni órákban
nem tudják megoldani a gyerekük felügyeletét.
A községben ugyanis sok fiatal család küszködik
ilyen gonddal, rajtuk szeretnének segíteni – jegyezte meg az alpolgármester asszony, aki maga is
kisgyerekes édesanya. A több mint ötmillió lejes
beruházásra két úton is pályáznának: uniós alapokból, valamint a fejlesztési minisztériumon keresztül is próbálnak finanszírozást szerezni.
Várhatóan tavasszal lesznek ilyen jellegű kiírások. Osváth Csaba hozzátette, az új tanintézetben
korszerű konyhát is kialakítanak majd, hogy
meleg ételt is tudjanak biztosítani a gyerekeknek,
és remélhetőleg a hosszabbított program majd
arra ösztönzi nemcsak az ákosfalvi, hanem a környékbeli fiatal családokat is, hogy ide hozzák a
csemetéiket.
A másik projekt a szennyvízhálózat kiépítésére, valamint egy tisztítóállomás létesítésére vonatkozik.
A
rendszert
első
fázisban
Harasztkeréken,
Nyárádszentbenedeken, valamint Ákosfalván építenék ki, majd utólag lehetőség lesz támogatást szerezni a többi falura is. A tisztítóállomást a községközpontban, a vasút mellett, a volt piactérre tervezik. Erre a
beruházásra is a fent említett két forrásból próbálnak finanszírozást szerezni.
A hamarosan induló Leader-program keretében Székelyvajában egy
műgyepes pálya kialakítására pályáznak, amely elsősorban a helyi iskola
diákjait szolgálná ki, de a környékbeli fiatalok is igénybe vehetnék különféle sporttevékenységekhez. A pályát az iskola udvarára képzelték el,
továbbá tervezik, hogy ettől nem messze, a régi óvoda épületében helyi
költségvetésből egy ifjúsági központot alakítanak ki, ahol a fiatalok zártkörű rendezvényeket, illetve különféle programokat szervezhetnének
majd. Az épület felújításának és átalakításának rövid időn belül nekifognak.

A kellemest a hasznossal

Népszerű a „Szedd magad!” akció

Egy idényben több száz család látogat el Cserefalvára,
Bartha Jenő gyümölcsösébe,
hogy maguk szedjék le az
epret, málnát, amit majd kedvezményes áron visznek
haza. A Szedd magad! akció
igen népszerű, hiszen mindkét félnek előnyös, a termelő
nem kell eperszedőket toborozzon, a vásárló pedig olcsóbban
jut
hozzá
a
gyümölcshöz. Mindemellett
városon élő, kisgyerekes családoknak kiváló hétvégi program
egy
ilyen
vidéki
kirándulás.

Ottjártunkkor Bartha Jenőt a második otthonában, azaz a falu határában lévő gyümölcsösben találtuk.
Itt a legnagyobb felületet az epres
foglalja el, de terem málna, szeder,
meggy, cseresznye, szilva, barack is.
A gazda több mint két évtizede tíz
tővel kezdte a gyümölcstermesztést,
majd évről évre egyre gyarapodott az
ültetvényük. Ma két hektáron epret,
ötven áron málnát, egy hektáron
pedig meggyet és cseresznyét termesztenek. Amikor kedvező az időjárás is, és jól alakul a termés, akkor
15 tonna epret szedhetnek le – árulja
el a gazda, aki időközben elvégezte a
Sapientia Tudományegyetem kertészmérnöki szakát, hogy még alaposabb szakmai ismeretekre tegyen
szert. A Szedd magad! akció ötlete a

Fókusz Öko Központtól származik,
és elsősorban az eper- és a málna leszedésére biztosítanak lehetőséget az
erre vállalkozó családoknak. A termelő jól jár, hiszen nem kell munkaerőt alkalmaznia az eperszedésre, a
vásárló pedig a piacokon alkalmazott
árnál egy-két lejjel olcsóbban viheti
haza a gyümölcsöt, amit ő maga szedett le. Ugyanakkor városi családoknál, ahol a gyereknek nem igazán
adódik lehetősége belekóstolni a vidéki életbe, a mezőgazdasági munkába, megtapasztalni, hogy honnan
származik az asztalra kerülő élelmiszer, bizony élmény egy ilyen családi
program. Májusban kezdődik a szezon, ilyenkor általában előzetes bejelentkezés alapján fogadják az
„eperszedőket”. Egy idényben több
száz család jön epret, málnát szedni,
van olyan nap, hogy ötvenen fordulnak meg a gyümölcsösben. Sokan
érkeznek Marosvásárhelyről, de
még Szovátáról, valamint Parajdról
is – fűzi hozzá Bartha Linda, a
gazda lánya.
A megmaradt gyümölcs egy
része a piacokra kerül, a család viszonteladóknak adja át.
Tavaly nekiláttak gyümölcslevet
készíteni, vásároltak egy prést, és
azzal elsősorban az almát dolgozták
fel, a nejlontasakokba csomagolt
gyümölcslevet pedig értékesítették.
Viszont ha valaki viszi a saját almáját, azt is feldolgozzák.
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Tehetséggel és szorgalommal

A színeket tartom a legfontosabbnak

Ahogy beszélgetünk, arra
gondolok, hogy amennyire tehetséges, annyira szorgalmas
is. Kentelki Gábor, a Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum érettségi előtt álló
diákja egyéni kiállításán egy
termet megtöltő festménnyel
mutatkozott be a marosvásárhelyi közönségnek, előbb a
Köztársaság téri galériában,
jelenleg a Kistemplom gyülekezeti termében.

Bodolai Gyöngyi

Széles, erőteljes ecsetvonásokkal
festett absztrakt képein a falu és a
város világa jelenik meg. Egyszerű
szemlélőként úgy érzem, hogy a
színek, formák egy belső harc kivetüléseként kerülnek egymás mellé.
Vannak képei, amelyeken a színek
feleselnek egymással, vagy harmonikus, látványos egésszé simulnak.
Ahogy távolodom a festményektől,
egyre jobban kirajzolódik a vidéki
és városi táj, a maga jellegzetes elemeivel és hangulatával. Végül úgy
távozom a kiállításról, hogy bárhol
felismerném az alkotásait. Forrongóan egyéni stílusa valószínűleg
még változni fog, de már most sikerült egy jellegzetes saját képi világot teremtenie.
Tehetségét a szakemberek is elismerik. Az elmúlt évben Nagybányán az országos festészeti olimpia
első helyezettje volt, ami egyben sikeres felvételit jelent az ország bármelyik művészeti egyetemére.
2016-ben elnyerte az Aranyecsetpályázat első helyét és Rotary Téka
Club kiválósági I. díját is.
– Mikor dőlt el, hogy nemcsak
szereted, hanem jól is csinálod?
– Harmadik osztályban a tanító
nénim, Balás Éva figyelt fel rám, és
ajánlotta a szüleimnek, hogy írassa-

nak be a Talentum Alapítványhoz,
ahol Kolumbán Zita, a jelenlegi
képzőművészet-tanárnőm foglalkozott velem. Ő mondta, hogy ötödiktől válasszam a művészeti iskolát.
– Képzeletből festesz, vagy a
helyszínen kell látnod, ami a vászonra kerül?
– Vannak festményeim, amelyeken a táborokban vagy a különböző
helyszíneken készített fényképeimből indulok ki, de előfordul, hogy
képzeletből dolgozom. Az absztrakt
festményeket szeretem, azokat festem szívesen. És a
falusi tájat, amire a
mezőmadarasi alkotótáborok ihlettek, ahol három
alkalommal voltam. Nagyon jól
éreztem magam,
sokat tanultam, és
egészen másképfestettem
pen
utána.
– Hogyan éred el,
hogy egy bizonyos
távolságból rajzolódjon ki festményeidnek
a
témája? Közelről
ugyanis vonalak,
színek, formák vannak egymás
mellett, amit a perspektíva rendez
össze az ábrázolt valóság képévé.
Hogyan fested őket?
– Az iskolában azt tanítják, hogy
mindig távolról nézzük a festményt,
munka közben is. A kiállítótermek
azért kell tágasak legyenek, mert
sok esetben közelről nem áll össze
a kép.

nagyon nehéz. XI-XII. osztályban
kezdtünk élő modell utáni tanulmányokat. Amíg nem tudom az alapokat, hiába kezdek el portrézni.
Egyébként nem vonz olyan nagyon
ez a téma. Lehet, hogy azért nem
szeretem, mert nem tudom jól megrajzolni, vagy azért nem tudom jól
megrajzolni, mert nem szeretem.
– A színek szempontjából nagyon
látványos a képi világod…
– A festészetben a színeket tartom a legfontosabbnak. Vannak dekoratívabb képeim, amelyeken nem
a perspektíva dominál, inkább a színek közötti arányok, a kontrasztok
és az ecsetkezelés az, amire szeretek odafigyelni.
– A nagy felületek iránt vonzódsz? Miért?
– Az iskolában 50 x 70-es felületen dolgozunk festészet- és rajzórán
is. Egy idő után szerettem volna a
nagyobb felületeket is kipróbálni.
Az anyagok azonban nagyon drá-

– Embereket nem igazán ábrázolsz. A kiállításodon egy emberi
alakot láttam, pontosabban
annak is csak a körvonalait.
Miért?
– Egy portrét megszerkeszteni

gák. Azzal volt szerencsém, hogy a
MOL Románia a Közösségért Alapítványánál nyertem egy pályázatot
felszerelésekre. Ebből tudtam megvásárolni a vásznakat, a festéket. Ez
októberben volt, és egy hónap

múlva tudtam meg, hogy február
elején kiállíthatom a képeim. Kezdetben örvendtem, hogy a meglévő
festményeim egy helyen lehetnek,
aztán arra gondoltam, hogy újak is
kellenének, amelyekkel a csoportos
kiállításokon még nem szerepeltem.

Kíváncsi
voltam,
hogy milyen visszajelzéseket
kapok.
Ezért fogtam neki a
nagy
vásznaknak,
holott korábban nem
dolgoztam ekkora felületekre. Január vége
felé már reméltem,
hogy be tudom fejezni, amiért sokat
kellett dolgoznom.
– Hol tartod ezt a sok
nagy képet?
– A lakásban nem
férnek el, ezért nehéz
a tárolásuk.
– Hogyan fogadták a festményeidet?
– Úgy éreztem, hogy a méltatóimnak tetszett.
– Beszéljünk a díjaidról!
– 2016-ban a Rotary Téka Club
kiválósági díját nyertem hat munkámért. A múlt év áprilisában Nagybányán tartották az országos
festészeti olimpiát. Egy absztrakt
festménnyel nyertem, amelyen a

7

város hangulatát akartam érzékeltetni. A kép a nagybányai iskolában
maradt.
– Hány órát festesz hetente?
– Előfordul, hogy naponta kéthárom órát. A kiállítás előtti hajsza
után egy ideje leálltam, pihenni is
kell néha, mert utána nagyobb lendülettel fogok
hozzá. A tavalyi tantárgyverseny előtt sem festettem két-három héten át.
– A lelki szemeid előtt
nagyvonalakban látod a
képet, vagy csak úgy belekezdesz?
– Időnként tudom, mit
akarok festeni, de végül
egészen másképpen fejezem be. Félúton megváltozik az elképzelésem, és
van, amelyiket kétszer-háromszor is átfestem. Valójában minden képem
egyfajta kísérlet, amelyen
egy-egy újabb technikát, színkombinációt, nagyobb, kisebb felületeket, új elemek felhasználását
próbálom ki.
XII. osztály végén be kell mutatni a négy diplomamunkát, amelyeknek a vázlatát novemberben
védtük meg. Azokat kell kidolgoznom júniusig, amin változtatni nem
lehet, ezért nem könnyű számomra.
A választott témám a falu, festenem
kell egy tájképet, egy kompozíciót,
egy interpretációt (egy festmény átdolgozását) és egy önarcképet.
– Ez lesz az első?
– Korábban rajzoltam már, de
csak az idén kezdtünk el festeni.
– Lehet-e „absztraktizálni”?
– Jaj, nem, azon fel kell ismerjenek.
– Érettségi után hova készülsz?
– Megpróbálom Budapesten,
ahova a gyakorlati próbák mellett
művészettörténetet is kérnek. Ha
nem sikerül, Kolozsvárra megyek.
– Hogy képzeled el a jövődet?
– Amennyiben lehet, a festészetet
akarom folytatni.
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Hejhó! Farsangi bál Marosludason

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Figyelem, figyelem, közhírré tétetett, Marosludason, a magyar tagozat elemistáinak közös farsangi
mulatsága ötödik alkalommal is
megrendeztetett!
A marosludasi kultúrotthon színpadán Hajdu Edit tanító néni futköszöntötte
a
ballbíróként
szórakozásra összegyűlt kedves
szülőket, nagyszülőket, rokonokat,
vendégeket, majd a többi tanítónővel együtt, akik a 80-as évek
rocksztárjainak bőrébe bújtak,
Fenyő Miklós nótájára „bulizva”,
felcsavarták a szőnyeget, és immár
kezdődhetett a gyerekek előadása.
A jó hangulat már az első percekben kialakult, hiszen mind a
vendégeknek, nézőknek, mind a
kisdiákoknak, a tanító nénik közös
tánca meglepetés volt.
Kénytelenek voltunk két részre
osztani az előkészített műsorokat,
két csoportra osztani a gyerekeket,
mert hála istennek egyszerre nem
fért el mindenki a színpadon. 120
kis nebuló vonult fel vidám farsangi nóták kíséretében a színpadra.
Az előadás első részében az előkészítő osztályosok, Kováts Zsuzsánna Ildikó tanítónővel az élen,
limbótudásuk bizonyítása után,
rövid jelmezbemutató versekkel
készültek.
Izsák Erika tanítónő másodiko-

sai farsangi fonókát mutattak be,
de nem akárhogyan. A hosszú próbák végére már a tanító néni sem
igazán tudta, hogy a fiúk-e a lányok, vagy a lányok a fiúk? A kiselőadás erejéig a gyerekek szerepet
cseréltek, a kisfiúk „jányok” lettek,
a kislányok meg legényeknek öltöztek. Az előadás első részét
Ambrus Melinda tanítónő és elsőskéi zárták Meseország ébredése
című kis jelenetükkel, amelyben a
gyerekek mesehősjelmezeiket mutatták be, verselve.
Cserebere, fogadom, adj helyet
a színpadon… szóltak a harmadik
és negyedikes diákok.

A III. D osztályos lányokból lett
királyfiak feleséget kerestek. Meg
is találták a hercegkisasszonyokat,
de csak olyanokat, akik fiú osztálytársaikból kerekedtek. Hajdu Edit
tanítónő vezetésével igazi királyi
lakodalmas került színpadra. Az
ifjú párt, a III. C osztályos társaik
köszöntötték szívhez szóló, pörgős,
alaposan elsajátított „tűztánccal”,
amit Gyarmati-Magyari Piroska tanítónő tanított meg nekik. Nem
maradt el a téltemetés sem. Szabó
Izabella tanítónő irányításával a
negyedikes legnagyobbak valódi
népi siratóasszonyos, farsangtemetéses, az időszakhoz illő rigmusokkal telített jelenetet vittek színre.
A farsangi előadás most már elmaradhatatlan zárása a farsangoló
gyerekek és tanítók közös tánca.
Idén egy kánkán dallamra íródott
farsangi dalra táncolt az 1-es általános iskola apraja-nagyja. A tanítónők itt sem hagyták meglepetés
nélkül a kis diákjaikat… valódi
kánkánt táncoltak a gyerekek és
közönség örömére.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani – kolléganőim nevében is
– iskolánk igazgatóságának a felkészülésben biztosított segítségért,
valamint a gyerekek megajándékozására nyújtott támogatásért.
Kováts Zsuzsánna-Ildikó
tanítónő

Farsangi bál a Magányosok Klubjában

Farsangi bál volt a múlt kedden
a Magányosok Klubjában. Az
Efendi vendéglőben ízlésesen
megterített asztalok várták a mulatni vágyókat. Vezetőnk, Kopacz
Imola felkérte az ötletesebbnél ötletesebb maskarába öltözöttek seregét a felvonulásra és a
bemutatkozásra, majd a krónikás
farsangoló versikéje hangzott el:
Elegünk van már a télből
Hóból, fagyból, hideg szélből,
Jöttünk vígan maskarában
Télbosszantó maszkabálba.
Szóljon zene síppal-dobbal,
Fusson a tél vándorbottal!
Aki itt van, mind erre vár,
Kezdődjék már a karnevál!
A maskarák színes csoportját alkották: Varga Irén, Pollák Erzsébet, Dáné Teréz, Kaszács Erzsébet,
Cseh Júlia, Németi Ibolya, Szabó
Marika, Barabási Erzsébet, Balla
Ilonka, Gráger Margit, Fülöp
Teréz, Jakab Ilona, Simó Emese,
Pénzes Anna, Bodor Margit és
Luka Ildikó.
Volt ott bohóc, pillangó, Piroska
és a farkas, víz-gáz szerelő,
D.Trump felesége és anyósa, tavasztündér.
Miután lezajlott a bemutatkozás,
átvette szerepét Szilágyi Sándor és

Szilágyi Barna zenekara, majd következett a fergeteges tánc.
Ezután vezetőnk kiosztotta a
diplomákat, amit három színben
készítettek: piros, narancssárga,
citromsárga. Mind a 16 személy
kapott oklevelet, különböző színűeket. Jó hangulatban fogyasztottuk
el a finom vacsorát, amit az Effendi vendéglő szolgáltatott.
A résztvevők minden alkalommal nagyon várják a tombolát. Vezetőnk nagy hozzáértéssel és

humorral fűszerezve vezette a sorsolást.
A farsangi bál mindig nagy élmény a klubtagok számára, ahol
egyesek elejétől végig táncoltak és
énekeltek. Mások boldogan szemlélődtek és átszellemülten hallgatták a zenekar szórakoztató számait,
ami feledtette a mindennapi bajokat. A bál végén klubunk vezetőjének, Kopacz Imolának tapssal
köszönték meg a kitűnő szervezést.
Czerán Erzsébet

Fotó: Gergely Szilveszter

Nőnapi bál

Minden időszaknak sajátos hangulata van, ami rányomja a bélyegét egyéni és közösségi életünkre.
A karácsonyi időszakban kiáradó
szeretet még sokáig melengette a
szíveket-lelkeket, míg lassan beleolvadt a farsang bohókás színes világába. Voltak, akik belebújtak az
általuk megálmodott figurákba. Így
lehettek király, vagy koldus, tündérlány, vagy boszorkány, bohóc,
tudós.
Miután lejárt a farsang, más tartalommal megtelt napok elé néztünk.
Márciuskák hirdették a tavasz
kezdetét.
Március 8 -án világszerte ünneplik a nőket.
De hát adva van az alkalom, és
elindul a szeretet karavánja többnyire szépkorúakkal megtelt autóbuszokkal. Az üzemanyag mellett a
szeretet hajtóereje is működik ezeken a járatokon.
Ezt biztosítja Bárdosi Ilike nyugdíjas tanítónő, aki évek óta rendezi
a jól megszervezett kirándulásokat.
Most éppen Gernyeszeg felé robogunk, és tobzódnak fejemben a jó
gondolatok, amiket rögtön papírra
is vetek.
Itt mindenki vidám és nagyszerű.
Többnyire nők vagyunk, hiszen
a nők napját megyünk megünnepelni Gernyeszeg híres vendéglőjé-

ben. Már útközben összemelegedünk. Csevegünk, együtt
énekelünk, és jókat nevetünk.
Persze az sem zavar, ha férfihangok beledörmögnek a mi női zsivajgásunkban. Ők is kedves útitársak.
A gernyeszegi Grand Lion étterem szépen megterített asztalokkal
és finom ételekkel várt bennünket.
Ilike nemcsak vezetője a csoportnak, hanem jó „háziasszonya” is,
hiszen 270 kiránduló számára estébe nyúló szép délutánt biztosított.
Fergetegessé vált a hangulat.
Márton József Attila zenekara, a
Royal Band húzta a talpalávalót. Fiatalok és szépkorúak ropták a táncot, párosan vagy pár nélkül,
vidám, színes kavargás töltötte be a
termet.
Közben felcsendültek régen elfelejtett szép magyar nóták, amelyek
simogatták a táncban felhevült lelkeket.
Ünnepek alkalmával fogékonyabbá válik a lélek a szociális és
egészségi gondokkal küzdők iránt,
így a szervező javaslatára gyűjtés
indult a rákos betegségekben szenvedő gyermekek részére, valamint
a leégett atyhai római katolikus
templom újjáépítésének fedezésére.
Jó hangulatban és felüdülve tértünk haza.
Köszönjük, Ilike!
Radványi Hajnal

Fotó: Bartha Béla

Március 8. –
köszöntsük a nőket!

Újra itt a tavasz, sok szépséggel,
virággal. Március 8-án a nőket köszöntik világszerte. Ünnepi köszöntők, virágok, csókok, kedves
szavak, nevetés, jókívánságok
hangzanak el ezen a napon, a nők
napján.
Napjainkban a nők a gazdaságban, a társadalomban, a szolgáltatásokban, a tudományban, a
művészetben, minden területen
jelen vannak, és nem másodrendű
vagy alárendelt szerepben. Mindig
feltalálják magukat, még akkor is,

ha néha elbuknak. Tanulnak belőle
és talpra állnak! Csodáljuk azokat a
nőket, akik világraszóló eredményeket érnek el, közben gyereket
szülnek, felnevelik őket, és szeretettel veszik körül a családot. Ők a
család lelke.
Mindezekért és még sok másért
illesse köszönet a nőket! Főleg
ilyenkor legyünk kedvesek a nőkhöz, intézzünk éltető, biztató szavakat hozzájuk! Szavaink új reményt
adhatnak nekik.
Varró Domokos

31 éve megboldogult anyósomra
szeretnék hálásan emlékezni nők
napján, mert az anyós is nő, neki is
kijár a köszönet.
Három fia közül én a legtöbb jót
kaptam és ezt köszönhetem a nőnek,
anyósomnak, hogy felelősségteljes
szeretettel munkára, kötelességre,
igazságosságra nevelte fiait. Így hát

házasságomban a jó nevelésének
hasznát vettem. Hálás is voltam érte.
Magam is anyósként próbálom
fenntartani a békességet, a tűzhely
melegét. Remélem, sikerül. Minden
anyósnak és nagymamának boldogságot kívánok nők napján!
Gálfiné Kenedich Piroska,
Marosvásárhely

Nőnapi köszöntő

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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Egyre közelebb az 1. ligához a Sepsi OSK

A Medgyesi Gaz Metan maradt
le a felsőházi rájátszásról a labdarúgó 1. ligában. Vasárnap egyidejűleg három meccset játszottak az
élvonalbeli bajnokságban, mert
négy csapat pályázott a még kiadó
három helyre az első hat mezőnyében, közülük kettő egymás ellen
mérkőzött – az USK Craiova a Szeben megyei alakulatot fogadta Szörényváron. A házigazdák sikerével
eldőlt, hogy maradnak az élbolyban, míg vendégük a kiesés elkerüléséért csatázó alsóházba kerül,
miután a felsőházi folytatásban érdekelt másik két alakulat (a Kolozsvári CFR és a Bukaresti Dinamo) is
nyert.
Már második ugyanakkor a labdarúgó 2. liga rangsorán a Sepsi
OSK, amely háromgólos győzelmet
aratott a 23. fordulóban a tabella 11.
helyén álló Afumaţi CS ellen. „Boldog vagyok, hogy rengeteg ember
kilátogatott a mérkőzésre, és taszítottak hátulról, amikor szükségünk
volt rá” – nyilatkozta a mérkőzés
után Valentin Suciu edző.
Az elmúlt hét végén megerősítette vezető helyét az FK Csíkszereda a 3. liga I. csoportjában. A
Lengyel Roland irányította együttes
egygólos győzelmet aratott az Atletico Vaslui otthonában, s miután a
második helyen álló Szászhermány
3-3-as döntetlent játszott a Miroslava ellen, így az FK Csíkszereda öt
pontra növelte előnyét a második
Szászhermánnyal szemben és hétre
a Miroslava és a Vaslui csapatával
szemben. Hargita megye másik
együttese, a Székelyudvarhelyi FC
is jól kezdte az évet, hiszen pontot
rabolt Románvásáron.
Győzelemmel kezdte a hivatalos
mérkőzések sorozatát a 3. liga V.
csoportjában érdekelt Marosvásárhelyi ASA II is. Az 1. ligás klub tartalékcsapata néhány élvonalbeli
labdarúgóval megerősítve 2-1-re
nyert pénteken, a Radnót SK elleni,
megyei rangadón, góljaikat egyébként az első csapattól érkezett
Candrea (17.) és Ciolacu (54 – büntetőből) szerezték. A harmadik
Maros megyei együttes, a Szászrégeni Avântul kikapott az idei első
bajnoki fordulóban, Kudzsiron.

Damian megszerzi a vezetést a házigazdák javára a Sepsi OSK – Afumaţi CS mérkőzésen.
Fotó: Háromszék

Eredményjelző

* 1. liga, 26. forduló: Zsilvásárhelyi Pandurii – Bukaresti Dinamo 0-2, USK Craiova – Medgyesi Gaz Metan 1-0, Kolozsvári
CFR – Konstancai Viitorul 1-0. Az állás: 1. Viitorul 51 pont, 2.
FCSB 47, 3. CFR 43, 4. Craiova 43, 5. Dinamo 41, 6. Astra 41, 7.
Medgyes 39, 8. Botoşani 32, 9. Voluntari 30, 10. Jászvásár 26, 11.
Chiajna 25, 12. Pandurii 19, 13. Poli ACS 14, 14. ASA 12.
* 2. liga, 23. forduló: Sepsi OSK – Afumaţi CS 3-0, Chindia Târgovişte – Academica Clinceni 3-1, Baloteşti CS – Foresta Suceava 2-0, Temesvári Politehnica ASU – Dacia Unirea Brăila 1-1,
Dunărea Călăraşi – Brassói FC 1-1, Bukaresti Juventus – Nagyváradi Luceafărul 2-1, Tatrangi Unirea – Mioveni CS 0-3 (hivatalból). A Szatmárnémeti Olimpia állt, az Aradi UTA Öreg Hölgy –
Resicabányai Vasas mérkőzést tegnap rendezték. Az állás: 1. Juventus 48 pont, 2. Sepsi OSK 41, 3. Szatmárnémeti 40, 4. UTA
Öreg Hölgy 39, 5. Brassó 39, 6. Mioveni 38, 7. Târgovişte 32, 8.
Brăila 30, 9. Suceava 27, 10. Nagyvárad 26, 11. Afumaţi 25, 12.
Călăraşi 25, 13. Clinceni 24, 14. Politehnica ASU 21, 15. Baloteşti
19, 16. Râmnicu Vâlcea 18, 17. Resicabánya 13, 18. Tatrang 11,
19. Pankota 0, 20. Berceni 0.
* 3. liga, I. csoport, 16. forduló: Olimpia Râmnicu Sărat – CSM
Paşcani 2-1, Atletico Vaslui – Csíkszeredai FK 0-1, CSM Roman
– Székelyudvarhelyi FC 1-1, Bákói Aerostar – Sportul Chişcani 31, Ştiinţa Miroslava – Szászhermányi AFC 3-3, Bákói SC – Avântul
Valea Mărului 0-1, Sporting Lieşti – Barcarozsnyói Olimpic Cetate
0-1. Az állás: 1. Csíkszereda 36 pont, 2. Szászhermány 31, 3. Vaslui 29, 4. Miroslava 29, 5. Râmnicu Sărat 26, 6. Roman 26, 7. Aerostar 25, 8. Lieşti 23, 9. Galaci Metalosport 18, 10. Valea Mărului
16, 11. Barcarozsnyó 15, 12. Paşcani 10, 13. Székelyudvarhely 9,
14. Chişcani 8, 15. Bákói SC -28.
* 3. liga, V. csoport, 16. forduló: Marosvásárhelyi ASA II – Radnót SK 2-1, Kudzsiri Metalurgistul – Szászrégeni Avântul 1-0, Fugyivásárhelyi SK – Sülelmedi Viitorul 3-1, Nemeszsuki Unirea –
Besztercei FC 3-0, Kolozsvári Sănătatea – Medgyesi Gaz Metan
II 1-1, Zilahi FC – Nagyszebeni Hermannstadt AFC 0-0, Lénárdfalvi ACS – Pusztadaróci Recolta 0-0. Az állás: 1. Nagyszeben 35,
2. Lénárdfalva 31, 3. Zilah 30, 4. Kudzsir 29, 5. Sănătatea 28, 6.
Nemeszsuk 26, 7. Gaz Metan II 25, 8. Sülelmed 21, 9. Dés 19, 10.
Avântul 19, 11. ASA II 16, 12. Radnót 13, 13. Fugyivásárhely 11,
14. Beszterce 8, 15. Pusztadaróc 5.

Itt a román keret a Dánia elleni mérkőzésre

Fotó: frf.ro

Közzétette a román labdarúgóválogatott szövetségi kapitánya a
Dánia elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésre készülő román nemzeti
együttes keretének összetételét.
Christoph Daum 24 játékost hívott meg az alakulatba, köztük – újdonságként – Constantin Budescut,
Dorin Rotariut, Sergiu Hancát és
Andrei Ivant. A csapat összetételében nyolc belföldön és tizenhat külföldön szereplő játékost találunk.
A német szakember hét tartalékot
is megnevezett arra az esetre, ha sérülések tizedelnék a keretet.
Florin Andone (Deportivo La Coruna) sárga lapos eltiltás miatt nem
játszhat, ezért nincs a felsoroltak
között.
A Dánia elleni mérkőzést március 26-án 21.45 órai kezdettel rendezik a Kolozsvár Arénában.

A román keret összetétele

* kapusok: Ciprian Tătăruşanu (Fiorentina), Costel Pantilimon (Watford), Silviu Lung (Astra);
* hátvédek: Cristian Săpunaru (Astra), Romario Benzar (Viitorul), Vlad Chiricheş (Napoli), Alin Toşca
(Betis), Dragoş Grigore (Al Sailiya/Katar), Cosmin Moţi (Ludogorec Razgrad), Iasmin Latovlevici (Karabukspor);
* középpályások: Răzvan Marin (Standard Liege), Andrei Prepeliţă (FC Rosztov), Mihai Pintilii (FCSB),
Eric Bicfalvi (Ural Jekatyerinburg/Oroszország), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Sergiu Hanca (Dinamo),
Dorin Rotariu (FC Bruges), Constantin Budescu (Astra);
* csatárok: Bogdan Stancu (Bursaspor), Andrei Ivan (USK Craiova), Adrian Popa (Reading), Denis
Alibec (FCSB), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Claudiu Keserü (Ludogorec);
* tartaléklista: Florin Niţă (FCSB) – kapus, Steliano Filip (Dinamo), Gabriel Tamaş (FCSB), Alexandru
Măţel (Dinamo Zágráb) – hátvédek, Ovidiu Hoban (Hapoel Be’er Sheva), Adrian Stoian (Crotone) – középpályások, Gheorghe Grozav (Terek Groznij) – csatár.

A kiváló védekezésből
született a negyedik siker

Bálint Zsombor
Tekintve a két csapat rangsorban
elfoglalt helyét, a Sirius tűnhetett
esélyesebbnek a női kosárlabdabajnokság középszakasza alsóházának 3. fordulójában, a Jászvásár
ellen. Azonban a moldvai csapat
négy amerikait igazolt a bajnokság
második részére, és tekintve, hogy
a házigazdáknál nemcsak a távozott
Daniel hiányzott, hanem sérülés
miatt Gregory sem vállalta a játékot, ez már egyáltalán nem volt
egyértelmű.
A Sirius azonban három légióssal
és katasztrofálisan rossz távoli dobószázalékkal is meg tudta nyerni a
meccset, elsősorban eddig soha
nem látott jó védekező játékának
köszönhetően. Valamit tanulhattak
a csajok előző este a marosvásárhelyi férficsapat mérkőzésén, mert ezúttal tényleg ott gyötörték mindig a
labdabirtokló ellenfelet, azonnal elzárták a szöget a labdát kapó játékos előtt, és egymást segítve
váltottak szükség esetén, McCune
pedig néhány sapkát is kiosztott.
A támadásban a teljesítmény ezúttal is feledhető volt. Robinson
sem csillogott, a mezőnyből szerzett kosarainak 7-30-as mutatója ifjúságiakhoz illik. A csapat 28%-os
dobómutatója is sokatmondó, azonban a 13 lopott labdának köszönhe-
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tően mégiscsak sikerült több pontot
elérni, mint a mezőnyből szerzett
kosarak tekintetében ugyancsak
alig 31%-os mutatóval rendelkező
ellenfél.
A győzelemnek köszönhetően
most már matematikailag is teljesen
biztos a 9. helye a marosvásárhelyi
csapatnak. Ha eddig bizonyosan
nem léphetett feljebb, most már lejjebb sem csúszhat, noha három
mérkőzés még hátravan a bajnokságból. Az elsőt csütörtökön rendezik a Ligetben, amikor a Sirius az
Aradi ICIM ellen játszik 17.45 órai
kezdettel. Ez lesz egyben az utolsó
mérkőzése is a csapatnak hazai pályán, hisz a bajnokságot két idegenbeli találkozóval zárja.
Felsőház

Ranglista

1. Sepsiszentgyörgy 22/1
2. Târgovişte
16/7
3. Kolozsvár
15/8
4. Brassó
13/10
5. Galac
12/11
6. Szatmárnémeti 9/14

45
39
38
36
35
32

1. Arad
2. Alexandria
3. Sirius
4. Jászvásár

31
30
25
22

Alsóház

Jegyzőkönyv

10/11
9/12
4/17
1/20

Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, alsóház, 3. forduló: Marosvásárhelyi Sirius – Jászvásári Politehnica Naţional
62:57 (21-15, 11-14, 19-15, 11-13)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Alin
Dragoş (Nagybánya), Alexandru Ivan (Târgovişte), Dan Narcis
(Rm. Sărat). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).
Sirius: Robinson 18 pont (1), McCune 13, Laudermill 10, Lovász 8, Alina Pop 7 (1), Radu 6, Gál, Mészáros.
Politehnica: Bermudez 17 pont (1), Aursulesei 11 (3), Jennings
11, Simmons 10, Măgurean 6, Dănălache 2, Adams.
További eredmények a női kosárlabda Nemzeti Liga középszakaszából: felsőház, 4. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC –
Kolozsvári U 79:57, CSM Târgovişte – Brassói Olimpia 35:59, Galaci Phoenix – Szatmárnémeti CSM 89:72; 5. forduló: CSM Târgovişte – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 54:59, Szatmárnémeti CSM
– Kolozsvári U 65:71, Brassói Olimpia – Galaci Phoenix 76:89; alsóház, 3. forduló: CSBT Alexandria – Aradi ICIM 79:84.

Angel Robinson (j) és Ka Deidre Simmons csatája a Marosvásárhelyi Sirius – Jászvásári Politehnica Naţional mérkőzésen, a ligeti sportcsarnokban, 2017. március 5-én.
Fotó: Nagy Tibor

Bajnokok Ligája:
A mai program
A nyolcaddöntő visszavágóinak első két mérkőzésével folytatódik ma

a labdarúgó Bajnokok Ligája. Az Arsenal a müncheni 5-1-es vereség után
fogadja a Bayernt, a Napoli pedig 1-3-ról kezdi hazai mérkőzését a Real
Madriddal.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók:
* Arsenal (angol) – Bayern München (német) – élő tv-közvetítés: DolceSport 2
* SSC Napoli (olasz) – Real Madrid (spanyol) – élő tv-közvetítés: Pro
TV, DolceSport 1
Mindkét mérkőzés 21.45 órakor kezdődik.
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CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL építkezési munkát vállal: háztetők készítését, bádogosmunkát, cserépforgatást, belső munkálatokat, kapuk,
kerítések készítését. A szállítás ingyenes.
Tel.
0747-634-747.
(59401-I)
TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (59543)
IDŐS, de nem ágyban fekvő hölgy
sürgősen alkalmaz gondozónőt ottlakással. Tel. 0365/414-789, 0757-298152, 11-17 óra között. (1432-I)
VÁLLALUNK háztetőjavítást, szerelünk bármilyen típusú tetőlemezt, készítünk teraszt fából, csatornát,
lefolyót. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel.
0758-639-258.
(59453-I)
TERMOPÁN ablakok, redőnyök, szalagfüggönyök szerelése és javítása.
Tel. 0744-504-536. (18645)

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL–BÉRBEADÁS
ELADÓ LITICARB nevű gyógyszer.
Tel. 0757-103-094. (59467-I)
TŰZIFA
(59354)

eladó.

Tel.

0746-189-919.

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(58991-I)
LAKÁST vásárolok haszonélvezettel.
Tel. 0752-141-516. (59252)
VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744474-863. (59293)
CSEREFA eladó – 150 lej. Tel. 0740530-278. (59534)
ELADÓ
(59474)

tűzifa.

Tel.

0757-883-361.

2-3 SZOBÁS tömbházlakást vagy
magánházat keresünk bérlés céljából. A
Budai negyed előnyben. Tel. 0742-220835. (59569)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kerekes József névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (59542)

MINDENFÉLE

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

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)
VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tetőfedést Lindab cseréppel, teraszok,
csatornák, lefolyók készítését, javítását és bármilyen javítást. Tel. 0747871-270. (59388-I)
ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS cégeknek. Tel. 0744-504-536. (18481)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (58651-I)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722846-011. (59305)
BECSÜLETES, megbízható, főzni tudó,
rendet
szerető
HÁZVEZETŐNŐT
keresek budapesti lakásomba. Szállás,
koszt, teljes ellátás biztosítva a fizetés
mellett. Tel. 00-36-70-360-3269. (59503)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (59461)
SÍRKERET, sírkő, feliratok készítését
vállaljuk mozaikból, márványból, az
összes városi temetőben és falun is,
garanciával. Tel. 0746-559-028. (59274)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18622-I)
INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: ultrahang, mammográfia, csontsűrűségmérés, hormonális vérvizsgálat. Tel.
0740-158-526. (59202-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó
szívvel
emlékezünk
március 7-én PORKOLÁB
MIHÁLYRA
halálának
4.
évfordulóján. Szép emléke
mindörökre szívünkben él.
Nyugodjon
békében!
A
gyászoló család. (59531)

A búcsúszó, amit nem mondtál
ki, elmaradt. Elmentél, de
gondolatban velünk vagy. Benne
vagy a szóban, fájó lelkünkben,
angyalként muzsikálsz fent a
magas égben.
Kegyelettel
emlékezünk
id.
VIDÁM GYULÁRA halálának 20.
évfordulóján.
Emlékét szívünkben őrizzük.
Gyermekei és azok családja.
(59558-I)
„Elment

tőlünk,

lenyugvó nap,

mint

a

de szívünkben él, és örökké itt
marad.”

(Reményik Sándor)
Kegyelettel

emlékezünk

a

drága jó férjre, jó édesapára,

szeretett nagytatára, apósra,

rokonra, KACSÓ KÁROLYRA
halálának

harmadik

évfor-

dulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.
(1431)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, após, nagy-

tata, testvér,

özv. SOMODI JÁNOS

Szomorú szívvel és soha el
nem
múló
fájdalommal
emlékezünk március 7-én a
drága férjre, BARTHA JÓZSEF
ezredesre halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, leánya, veje és
unokája.
Emléke
legyen
áldott, nyugalma csendes!
(59312)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 7-én a drága jó
édesanyára,
nagyanyára,
testvérre, a mezőkölpényi
születésű GÁLFI MARGITRA
halálának 9. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(59527)

a Kábelgyár volt dolgozója,

életének 76. évében március 5-én

csendesen megpihent. Temetése

2017. március 8-án 13 órától lesz

a Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

Nyugodj békében, drága édes-

apánk!

A gyászoló család. (59546-I)

Sajnálattal tudatjuk, hogy a kedvenc nagytatánk, déditatánk, a

drága apa, testvér, rokon, jó

szomszéd és ismerős,

SOÓS SÁNDOR
(Papónagy)

eltávozott, szépen, szombat dél-

utáni pihenés közben. 90 évét,

melyet közöttünk töltött, szeretet
és jóság jellemezte. Búcsúzta-

Szomorú szívvel emlékezünk
március
7-én
KEDVES
ZOLTÁNRA halálának ötödik
évfordulóján.
Az évek rohamosan telnek, de
Téged sohasem felejtünk,
gondolatainkban
mindig
velünk vagy.
Nyugodjál békében, drága
apja! Leánya, Zsóka, veje,
Misi, unokája, Ákos. (v.-I)

tása kedden, március 7-én 14

órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. (59551-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett öcs, unokabáty, keresztapa, rokon, jó szomszéd és

ismerős,

özv. BODÓ IOSIF
(Jóska)

a Maros Művészegyüttes
„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
a
pótolhatatlan,
legdrágább
férjre, édesapára, apósra,
nagyapára, a marossárpataki
KOZMA ANDRÁSRA halálának 5. évfordulóján. Szép
emlékét örökre szívében őrzi
felesége, két fia családjukkal
együtt. (59545)

egykori tagja

életének 87. évében, 2017. március 5-én, méltósággal viselt

szenvedés után csendesen meg-

pihent. Temetési szertartása már-

cius 8-án, szerdán 14 órakor lesz

a marosvásárhelyi református temetőben.

Búcsúzik tőle nővére,

unokaöccse és családja,

keresztlánya és családja.
Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! (59553-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága férj, édesapa, nagytata,
após, rokon, jó szomszéd és ismerős,
DOMOKOS GYULA
a volt Imatex dolgozója
életének 88. évében nehéz, de
méltósággal viselt szenvedés
után elhunyt. Temetése március
7-én, kedden 13 órakor lesz a
meggyesfalvi református temetőben.
Búcsúzik felesége, két lánya,
két fia, unokái, valamint
a család többi tagja. (59559-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett,
drága jó feleség, édesanya,
nagymama, anyós, rokon, ismerős, jó szomszéd,
PAKUTS ERZSÉBET
szül. Gáspár
életének 82. évében március 5én este hosszas betegség után
csendesen megpihent. Temetése
március 8-án 13 órakor lesz a református temetőben.
Búcsúzik tőle férje, fia, unokája,
menye.
Emléked örökké szívünkben
marad. (59563-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérző, fájó lélekkel kívánok vigasztalódást a porig
sújtott
Haller
családnak.
Kisgyörgyné Barla Júlia (59553)

A Kikeli család és a Procardia
munkaközössége együttérzését
és őszinte részvétét fejezi ki a
gyászoló családnak HALLER
JÓZSEF elvesztése miatt érzett
fájdalmában. (59518-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak,
akik
drága
édesapánkat,
id.
SZAKÁCS
JÁNOST utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló családja. (1429)

Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága szerettünk,
BARTHA ALBERT temetésén
március 4-én részt vettek és
fájdalmunkban osztoztak. Külön
köszönet és örök hála volt
osztálytársainak,
az
Unirea
Középiskola 1964-ben végzett XI.
C osztálya diákjainak. Drága
emlékét őrizzük. A gyászoló
család. (59565-I)

2017. március 7., kedd ___________________________________________MAGAZIN – HIRDETÉS ____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Az orchideák lakásban tartásáról lesz szó
a tavaszi orchideakiállításon

A Magyar Orchidea Társaság
tavaszi, március 9-től 12-ig
tartó, a budapesti Vajdahunyad várban rendezendő kiállításán a látogatók választ
kaphatnak a növények lakásban tartásával kapcsolatos
kérdéseikre.

A társaság közleménye szerint az
orchideák az elmúlt néhány évben
az egyik legnépszerűbb szobanövénnyé váltak, mert tartásuk egyszerű, könnyen és hosszú ideig
virágoznak, a virágaik színesek, látványosak. Otthoni gondozásuk nem
nehéz, de több figyelmet igényel,
mint egy átlagos szobanövény.
A szakértők például azt tanácsolják, hogy az orchideákat érdemes
olyan helyre tenni, ahol legalább
naponta 2-3 órán át éri őket fény, locsolni télen 7-10 naponta, nyáron
pedig hetente kétszer érdemes.
Cserepük alatt nem jó, ha víz
van, az ültetőanyagnak azonban
mindig nedvesnek kell lennie. Legalább kétévente érdemes az orchideát átültetni speciális ültetőanyagba és új cserépbe, illetve ideális, ha a nappali és az éjszakai hő-

ALKALMAZUNK AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFESTŐT
SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0745-832-391. (18633-I)

és

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)
mérséklet között néhány fokos különbség van, mert ez megindítja a
virágszárak fejlődését. Az orchideák
számára fontos a légmozgás a levelek körül, de nem szeretik a huzatos
helyeket, kedvelik továbbá a párás
levegőt, ezért fontos, hogy legyen

Forrás: CityGreen.hu

körülöttük néhány szobanövény
vagy egy szobai párásító készülék.
A kiállításon számos egyéb ötlettel is várják a látogatókat a bel- és
külföldi kereskedők, akiknek hatalmas orchideaválasztékából vásárolhatnak is az érdeklődők. (MTI)

(GOAP) galéria működtetője az Óvárosi városháza szomszédságában van.
pénteken Prágában.

„Sikerült megszereznünk Bob
Dylan 55 litográfiából álló kollekcióját. Ezek a munkák korábbi rajzai, karcolatai alapján születtek,
amelyeket utazásai során készített”
– fejtette ki Kocík, akinek galériája

A 75 éves Bob Dylan az utóbbi
két-három évtizedben gyakori vendég Csehországban. Első ízben
1994-ben járt Prágában, amikor
koncertjét 14 ezer érdeklődő tekintette meg, köztük Václav Havel akkori cseh köztársasági elnök. Havelt
és Dylant baráti kapcsolatok fűzték
egymáshoz. A zenekedvelő ellenzéki drámaíróból lett államfő a prágai Hradzsinban, a cseh királyok és
elnökök történelmi székhelyén is
vendégül látta Dylant.
Az amerikai énekes később
2003-ban, 2005-ben, 2010-ben és
2014-ben adott koncertet Prágában,
illetve részt vett az ostravai nemzetközi zenei fesztiválon. Tavalyi
csehországi koncertjeire szintén
ezrek látogattak el. Bob Dylan az
első zenész, akinek munkáját a
Svéd Akadémia irodalmi Nobel-díjjal jutalmazta. Korábban megkapta
a Pulitzer-díjat is. (MTI)

Rekordszámú jelölést kapott a Harry Potter-darab

Az Olivier-díjak történetében
még nem fordult elő, hogy egy
színmű ilyen sok jelölést gyűjtsön.
A Groundhog Day című musical
nyolc kategóriában indulhat a trófeáért. A jelöléseket hétfőn hozták
nyilvánosságra, az esélyesek listáját
két korábbi Olivier-díjas színész,
Denise Gough és Matt Henry jelentette be.
Glenda Jackson, aki a The Old
Vic színházban Lear királyt alakította, 1984 óta
először kapott jelölést. A
legjobb színésznő mezőnyben Jackson mellett
Cherry Jones, Billie Piper
és Ruth Wilson is esélyes
a díjra.
A legjobb színész kategóriában Ed Harris (Buried Child) és Tom
Hollander (Travesties),
valamint a Harry Pottert
alakító Jamie Parker vagy
Ian McKellen nyerheti a
díjat.

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

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

Forrás: dylan 2 Time Out Dubai

Rekordszámú, 11 jelölést kapott a legrangosabb brit színházi elismerésre, a Laurence
Olivier-díjra a Harry Potter és
az elátkozott gyermek című
darab – számolt be róla hétfőn a BBC News.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

Prágában kiállítják Bob Dylan litográfiáit

Bob Dylan világhírű amerikai
énekes és friss Nobel-díjas
több mint félszáz grafikai
munkája lesz megtekinthető
júniustól a prágai Óvárosi városháza történelmi kiállítótermeiben – közölte Zdenek
Kocík, a Gallery of Art Prague
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A J. K. Rowling regényfolyama
nyomán született Harry Potter és az
elátkozott gyermek című kétrészes
darab a harmincas éveik közepén
veszi fel Harry Potter és barátai
életének fonalát. A színmű, amelyet
két estén játszanak, több mint ötórás. A darab 11 jelölésével a Hajlakk című musical 2008-as
rekordját döntötte meg.
A Potter-darab versenyben van a
legjobb új színdarab díjáért is az
Elegy, a One Night in Miami és a
The Flick című előadások társaságában.
A varázslótörténetben Hermione
Grangert alakító Noma Dumezweni
a legjobb női mellékszereplőként

lehet díjazott, Anthony Boyle, aki
Scorpius Malfoyt játssza, a férfi
mellékszereplő kategória díjára jelölt, és a darab zeneszerzője, Imogen Heap is díjazott lehet. John
Tiffany, a dráma rendezője kétszer
is szerepel a legjobb rendező mezőnyben, mivel a The Glass Menagerie című előadásért is jelölték.
Vetélytársai Simon Stone, aki a Yermát, és Matthew Warchus, aki a
Groundhog Dayt jegyzi.
A Groundhog Day egyébként a
legjobb új musical kategóriában a
Dreamgirls, a School of Rock és a
The Girls című zenés darabokkal
mérkőzhet meg.
Az Andrew Lloyd Webber komponálta Jézus Krisztus
Szupersztár felújítása
hat jelölést kapott, köztük a legjobb musical
felújításét. A Dreamgirls öt jelölést kapott,
a darab sztárja, Amber
Riley a legjobb musicalszínésznő díjára esélyes.
Kenneth Branagh
különdíjban részesül
majd az április 9-én, a
Royal Albert Hallban
rendezendő díjátadó
Fotó: Arunk Sankar/AFP ceremónián. (MTI)

A IOAN PERECÁRUDÁBA alkalmazunk PÉKÁRUKÉSZÍTŐ
NŐT és FÉRFIT a kemencéhez. Tel. 0755-504-516. (18643-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)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ SÍRÁSÓT
alkalmaz. Érdeklődni a temető irodájában, következő telefonszámokon: 0265/215-875, 0365/448-734. (18658)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén,
a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)
A PC HOUSE számítástechnika iránt érdeklődő FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)

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, 0742-010263-as telefonszámon. (59508-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, 00-40-753-102290 telefonszámon. (59508-I)

ÉLELMISZERBOLTBA KERESKEDELMI ELADÓT keresünk.
Várjuk az önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre
vagy személyesen az 1848. út 41-43. szám alá. (sz.-I)

MINIMUM 3 éves tapasztalattal rendelkező KÖNYVELŐT/KÖNYVELŐNŐT alkalmazunk. Várjuk az önéletrajzokat az
orbana.westinvest@gmail.com e-mail-címre. (sz.-I)

ELADÓ IPARI PELLETGYÁRTÓ gépsor. Teljesítménye: 1000 kg/h.
Felhasználható: puha- és keményfa, mezőgazdasági hulladék, energianövény stb. A gépsor a következőkből áll: 1 db pelletprés gyűrűsmatricával, 1000 kg/h; 1 db kalapácsos daráló, 22 kW-os dupla
ciklonnal, szállítócsigákkal; 1-1 db 2 és 4 méteres szállítószalag; 1 db
hűtő- és porleválasztó henger; 1 db automata csomagoló gépsor mérleggel és zsákforrasztóval. Ára: 75.000 euró + héa, ezenkívül 1 db
LÉGKONDICIONÁLÓ GÉP (GOMBATERMESZTÉSBEN használt) nagy teljesítményű, 380 kW-os 2 csavarkompresszoros CHILLER, Mcquay Ecoplus 100.2 XE ST márka. Működési fokozata
25%-100% tartományban, vízhűtéses kondenzációs torony. Biztosítja
5000 négyzetméternyi terület (háromszintes) gombatermelés hűtését.
Ára: 19.900 euró + héa. Tel. 00-40-723-924-896 (sz.-I)
AUTÓSZERVIZ alkalmaz tapasztalattal rendelkező AUTÓSZERELŐT. Tel. 0722-577-240. (18644)

B KATEGÓRIÁS jogosítvánnyal rendelkező RAKTÁROST alkalmazunk. Tel. 0728-169-805. (59571-I)

KLARA gyógyító és javasasszonynak márciusban van a
legerősebb kötésfeloldó és gyógyító ereje.
Bármilyen egészségi, szerelmi és egyéb problémát
megold.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét
után; Márton Ákosfalván az alkoholizmusból, az
impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét
sikeres az üzleti élete, a gazdasági válság ellenére is.
Hívják bizalommal Klara asszonyt!
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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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.

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.

