2017. március 21., kedd
LXIX. évfolyam
66. (19555.) sz.
Ára: 2 lej
(előfizetőknek 0,88 lej)

Száz év a város szolgálatában

Új vasbeton hidat építenek

Rajtammaradt
télikabát

Cseh Tamás énekes-dalszerző emlékét idézi a Rajtammaradt télikabát
című előadóest, mely március 21-én,
ma 19.30-kor a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében kerül bemutatásra a sepsiszentgyörgyi Tamási
Áron Színház művészeinek előadásában

____________2.
A BBTE az ország
legjobb egyeteme

A Webometrics 2017 ranglistájának
ismét első helyén áll a Babeş-Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) a romániai
egyetemek között. Világviszonylatban
a kolozsvári székhelyű BBTE a 918.
helyet foglalja el a megvizsgált 24
ezer felsőoktatási intézmény között.

____________4.
Móron ünnepeltek
a nyertes diákok

Múlt héten a magyarországi testvértelepülésen jártak azok a nyárádszeredai kisdiákok és az őket felkészítő
pedagógusok, akiket egy hónapja tüntetett ki az önkormányzat.

Dicsőszentmártonban a 14A országúttal
átszelt közúti hidat az Osztrák–Magyar
Monarchia idején építették. Az 1912-ben
átadott vashíd szerkezete meggyengült,
a nagy kapacitású teherszállítók számára az áthaladás veszélyes, ezért a
helyi tanács sürgősségi határozattal új
híd építéséről döntött.

Szer Pálosy Piroska

A múlt hónapban elfogadták a Kis-Küküllőt
átszelő új híd építésének műszaki-gazdasági mutatóit. A március 30-i tanácsülést követően –
amennyiben elfogadják a 2017-es évi költségvetést – meghirdetik a közbeszerzési eljárást a tervezési és kivitelezési munkálatokra, és
amennyiben az előre nem látható óvások nem
akadályozzák, megkezdhetik az új híd építési
munkálatait – tudtuk meg a város polgármesterétől, Megheşan Sorintól. A híd aljzata is 0,75-1

méterrel a jelenleg megállapított árvízszint alatt
van, ez pedig azt jelenti, hogy nagyobb árhullám
esetén a híd visszatarthatja a folyóvizet és a víz
eláraszthatja a várost. A beruházási munkálatokat az országos fejlesztési program révén kivitelezik, melynek értéke 9.040.925 lej héával
(TVA). Az összeg felét már átutalta a beruházást
finanszírozó Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériuma.
(Folytatás a 6. oldalon)

AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!
Március 31-ig 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!

Március 31-ig minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek

Fotó: Nagy Tibor

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

____________5.
Azomures Aqua
Speed Marathon
2017

Az Azomures Aqua Speed Marathon
2017 alkalmával zsúfolásig megtelt az
úszósátorhoz közeli víkendtelepi parkoló, mintegy jeléül annak, hogy óriási
érdeklődés mellett zajlott a rendezvény.

____________7.

Nacionalista manőver

Mózes Edith
Csendben telt el a marosvásárhelyi fekete március évfordulója. Azt várná minden jóérzésű ember, hogy több
mint negyedszázaddal a véres események után mindenki
örül, hogy békében él egymás mellett a magyar és a
román, és erősíteni kell a jó kapcsolatokat. Nagyjából így
is van a hétköznapok szintjén. Az emberek élik megszokott
életüket, nincs problémájuk a magyaroknak a románokkal,
és fordítva. Így van ez jól.
És lehetne is jól, ha nem volnának politikusok, akiknek
szinte lételeme a gyűlölet szítása. Megyénk egyik parlamenti képviselője, nem kell külön bemutatni, elég, ha megemlítjük, hogy utálja a magyar grófokat, a múlt héten –
tehát pontosan az évfordulóra időzítve – Az etnikai autonómia mérgét terjesztik Marosvásárhelyen címmel olvasott fel politikai nyilatkozatot az alsóház plénumában.
Már a címből kiderül, hogy nem a békés egymás mellett
élés erősítése volt a célja. A nyilatkozat visszamegy 1922ig, és állítja, hogy már az akkori Magyar Párt politikai
programjába belefoglalták: „ott, ahol nem valósítható
meg a területi autonómia, közigazgatási autonómiát kell
biztosítani”. Kijelentette: „a magyarok vezetői azóta is
következetesen ezt a politikai célt követik”. Azt állította,
hogy Észak-Erdélyben, a „gyűlöletes bécsi diktátumot”
követően a románság „szörnyűséges etniai pogrom
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 24 perckor,
lenyugszik
18 óra 35 perckor.
Az év 80. napja,
hátravan 285 nap.

Ma BENEDEK, holnap
BEÁTA, IZOLDA napja.
BEÁTA: a Beatus férfinév női
alakja, jelentése: boldog.
IZOLDA: kelta eredetű, jelentése: vas.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. március 20.

Változó égbolt

1 EUR

4,5627

100 HUF

1,4774

1 USD

Hőmérséklet:
max. 180C
min. 50C

1 g ARANY

4,2418
168,2098

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

Nyílt napok a Sapientián

Március 27-étől, jövő hétfőtől 30-áig, csütörtökig megnyílnak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem marosvásárhelyi karának kapui a középiskolás diákok előtt. A
nyílt napokra főként az érettségi előtt álló diákokat várják,
akiknek lehetőségük lesz betekinteni az egyetem működésébe, a képzési kínálatba és a diákélet rejtelmeibe.
Mind a négy napon délelőtt 10 óráig kell megérkezni, regisztrálni, 13 óráig a köszöntőre és campustúrára kerül
sor, illetve a tanszékbemutatók zajlanak, 13 órától pedig a
Hallgatói Önkormányzatot képviselő diákok bemutatják a
bentlakást, a könyvtárat és csoportos foglalkozásokat
szerveznek az érdeklődőknek.

Zajlik a tavaszi nagytakarítás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében
hétfőn megkezdődött a tavaszi nagytakarítás. Március 22én, szerdán a Nyár, Kőrösi Csoma Sándor, H. Coandă,
Gábor Áron, Szegfű, Posada, Somostető, Erdő, Trébely,
Fülemüle utcák kerülnek sorra. Az egyéni háztartások és
lakótársulások illetékesei a szemetet (az építkezési, bontási hulladék kivételével) a járda szélén felhalmozva a beütemezett időpont előtti napon helyezzék el.

Forgalomkorlátozás

Március 22-étől, szerdától április 14-ig korlátozzák a forgalmat Marosvásárhelyen, a Calarasilor (Kossuth), Tisza,
Hídvég (Podeni) utcák kereszteződésénél, a készülő körforgalom munkálatai miatt. Az említett időszakban a
Maros-hídon 7 órától 9 óráig, illetve 17 órától 19 óráig lehet
majd két sávon közlekedni, a nap többi részében egy
sávon zajlik a közlekedés. A gépkocsivezetők tájékoztatására útmutató pannókat helyeznek el a környéken. A sofőriskolák oktatóit arra kérik, hogy a munkálat ideje alatt
ne vigyék tanítványaikat az említett szakaszra.

Lavinaveszély a hegyekben

A Marosszéki Barlangi- és Hegyimentő-szolgálat felhívja
az érdekeltek figyelmét, hogy a Kelemen-havasokban, a
25–38 dőlésszögű lejtőkön, 1500 m tengerszint feletti magasságban az elmúlt napokban lehullt hó és az elkövetkező napok meteorológiai előrejelzéseit figyelembe véve
4-es fokozatú lavinaveszély van (az 1-től 5-ig terjedő skálán). A túrázni készülők számítsanak téli körülményekre,
és legyen náluk lavinafelszerelés (lavinaszonda, hólapát,
keresőberendezés). További tájékoztatásért hívják a Marosszéki Barlangi- és Hegyimentő-szolgálat ügyeletét a
0728-289-442-es számon, vagy az Országos Hegyimentőszolgálat ügyeletét a 0372-126-668-as (0-Salvamont) számon.

Tisztújítás a segesvári RMDSZ-nél

Az RMDSZ segesvári kerülete március 28-án, kedden 18
órai kezdettel tartja tisztújító közgyűlését. Helyszín: a segesvári Gaudeamus Ház előadóterme.

Jogi tanácsadás

Március 22-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa György utca 4. szám alatti székhelyén, az 57es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Vendégelőadás és jelölés

Rajtammaradt télikabát

Cseh Tamás énekes-dalszerző
emlékét idézi a Rajtammaradt
télikabát című előadóest, mely
március 21-én, ma 19.30-kor a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében kerül bemutatásra
a
sepsiszentgyörgyi
Tamási Áron Színház művészeinek előadásában – tudatja velünk az intézmény közleménye.

„Nem te vagy a fontos, hanem a
dal” – így biztatta Cseh Tamást minden fellépése előtt Bereményi Géza.
Gajzágó Zsuzsa szeretné Cseh Tamás
dalait minduntalan elővenni, újraértelmezni, szellemét életben tartani. Cseh
Tamás, aki soha nem készült énekesnek, és Bereményi Géza, aki kezdetben csak az íróasztalfiókjának írta
dalszövegeit, az egyik legnépszerűbb
és legfontosabb szellemi páros 20. századi énekmondóink közül.
Gajzágó Zsuzsa, a Tamási Áron
Színház színésznője Cseh Tamás megidézésére vállalkozott három zenész:
Ráduly Zsófia (hegedű), Simó Lakatos
Barna és Katona Dávid (gitár) közreműködésével. A vers és a színház műfaja között elhelyezkedő produkció

Cseh Tamás munkásságának és életfilozófiájának az életben tartását tűzi ki
célul, felmutatva az ő műfaji sokoldalúságát, érzékenységét. Az előadásra a
Bernády György-mecénásbérletek érvényesek. Jegyek válthatók a Marosvásárhelyi
Nemzeti
Színház
Kultúrpalotában működő jegyirodájában (hétköznap 12-17.30 óra között,
telefon: 0372-951-251) és a színházban működő jegypénztárban (hétköznap 9-15 óra között és előadás előtt
egy órával, telefon: 0365/806-865),
valamint online a www.biletmaster.ro
oldalon.
További, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházzal kapcsolatos hír, hogy a
Liviu Rebreanu Társulat művésznőjét,
Elena Purea színésznőt a Pedro Almodóvar nyomán Răzvan Mazilu rendezésében színre vitt Nők az
idegösszeomlás szélén/Femei în pragul unei crize de nervi című előadásban alakított Pepa szerepéért a
România Cultural Rádió 2017-es Gálájának Díjára jelölték.
A România Cultural Rádió március
20-án, hétfőn (lapzártánk után – a
szerk.) a bukaresti Odeon Színházban

Tragikus baleset

osztotta ki kilenc kategóriában a 2016os esztendő legjelentősebb kulturális
teljesítményeiért járó díjakat (vers,
próza, színház, film, képzőművészet,
tudomány, zene, oktatás, művelődési
projektek). A România Cultural Rádió
XVII. Díjátadó Gálájára a rádió és az
Odeon Színház szervezésében került
sor. (Knb.)

esetben a sofőr és három utasa könnyebb sérülést szenvedett.

Leégett egy csarnok Szovátán

Szombaton reggel a Mezőkirályfalva községhez tartozó
Kisnyulason egy haszonjárművet vezető 39 éves szászrégeni férfi elővigyázatlanul hátrafele tolatva elütött egy 81
Vasárnap este kigyúlt Szovátán egy újrahasznosítható
éves férfit, aki szabálytalanul közlekedett a községi úton.
A balesetben az idős férfi életét vesztette. Az ügyben anyagok tárolására szolgáló csarnok. A helyszínre érkező
gondatlanságból elkövetett emberölés miatt indult eljárás. tűzoltók hét órán keresztül oltották a tüzet. A lángokban a
teljes épület, benne hat tonna újrahasznosítható anyag és
egy bálaprés égett el, személyi sérülés nem történt. A tüzet
rövidzárlat okozta. Szintén rövidzárlat miatt gyúlt ki vasárA rendőrségi jelentés szerint ittas volt a vasárnapi koron- nap, éjfél előtt pár perccel egy marosvásárhelyi ház kémékai balesetet okozó gépkocsivezető. A 19 éves ákosfalvi nye. A tűzben a ház tetőzete égett le 5 négyzetméteren,
férfi egy kanyarban elvesztette uralmát járműve fölött, és senki nem sérült meg – tájékoztatott Virag Cristian, a
áttért az ellentétes sávra, majd egy útjelző táblának, egy in- Maros Megyei Katasztrófa-elhárító Felügyelőség szóvigatlan feljárójának és egy villanyoszlopnak ütközött. A bal- vője.

Ittasan vezetett

Művészeti vetélkedő
általános
iskolásoknak

Az Iskola a Dombon Egyesület Portik Kinga magyar szakos tanárnő és Kerekes
Szilárd
történelemtanár
közreműködésével májusban vetélkedőt
szervez Bajorországi keresztény művészet címmel. A verseny magyar és
német nyelven zajlik. A szervezők diákok és tanárok jelentkezését várják az
iskoladombon@yahoo.com
e-mailcímen vagy az egyesület Facebook-oldalán. A vetélkedő anyagának internetes
változata a http://ide-bajor.blogspot.ro
honlapon érhető el.

RENDEZVÉNYEK

Csoportos tevékenységek
a Creactivity Kids Clubban

Az Iskola másként program keretében csoportos tevékenységeket szervezünk a Creactivity Kids Clubban.
Tevékenységünk programelemei:
• Akadálypálya: csoportosan vagy egyénileg;
• Személyiségfejlesztő játékok;
•Társasjátékok;
• Moderntánc-tanítás;
•Kézművesműhelyek.
A 2,5-3 órás interaktív tevékenység ára 15-20 lej. Minimális létszám: 10
gyerek.
Részletesebb információk és regisztrálás
a 0749-154-849-es telefonszámon.
A Creactivity Kids Club csapata szeretettel várja Önöket!

Lakások és bútoraik – történelmi
előadás

Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány nagy sikerű történelmi előadás-sorozata. A következő előadást Romsics Imre etnográfus, a kalocsai Viski Károly
Múzeum igazgatója tartja március 23-án, csütörtökön
17 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban Lakások
és bútoraik címmel.

A bölöni unitárius templomvár

A Borsos Tamás Egyesület márciusi meghívottja a
sepsiszentgyörgyi Fehér János történész, akinek A bölöni unitárius templomvár című kötetét Orbán János
művészettörténész ismerteti március 23-án, csütörtökön 18 órakor a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termében.

Havi dráma

A Havi dráma következő előadására várják az érdeklődőket március 23-án, csütörtökön 18 órakor a maros-

vásárhelyi G. Caféba. Az előadást írta és rendezte: Kiliti Krisztián.

Richard Strauss vokálszimfonikus
hangverseny

Richard Strauss nevét viselő vokálszimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit március
23-án, csütörtökön este 7 órakor a Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Gheorghe Costin, fellép Irina Iordăchescu szoprán. Műsoron: Strauss-művek. A
hangversenyre a 23-as számú bérletek érvényesek.

Hacsek és Sajó

Március 25-én, szombaton este 7 órai kezdettel a közönség kérésére megismétlik a Hacsek és Sajó című
humoreszket a marosvásárhelyi Forradalom utca 4.
szám alatti Bach Borozóban. Az előadás után humoros
borkóstoló következik, majd „esti mesével” zárul a rendezvény. Fellépnek: Kinda Szilárd és Kozsik József
színművészek. Helyfoglalás a 0742-970-129-es telefonszámon.
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Súlyos harcok robbantak ki Donyeck megye déli részén

Heves támadást indítottak hétfőn
a Moszkva által támogatott keletukrajnai szakadárok Donyeck
megye déli részén, a stratégiai
fontosságú Azovi-tenger parti kikötőváros, Mariupol térségében –
közölték ukrán hírforrások.

A kijevi hadműveleti parancsnokság
közlése alapján az előzetes adatok alapján egy katona vesztette életét és nyolc
sebesült meg a kikötőváros térségében
lévő Vogyane falunál dúló harcokban. A
közlemény szerint a szakadárok Grad rakéta-sorozatvetőkkel és 100 milliméteresnél nagyobb tüzérségi fegyverekkel

nyitottak tüzet az ukrán katonák állásaira. A térségben működő önkéntesek
egyik központja arról számolt be, hogy
a szakadár erők harckocsikat is bevetettek. Közben állításuk szerint az ukrán
katonák előrenyomultak, és megsemmisítették a szakadárok egyik állását, az ott
lévő fegyveresek közül többen életüket
vesztették.
Andrij Liszenko, a védelmi minisztérium szóvivője hétfői kijevi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a 2014 tavaszán
Kelet-Ukrajnában indított terrorellenesnek nevezett művelet kezdete óta mostanáig 2629 katona esett el és 9453

sebesült meg. A fegyveres konfliktusban
összesen már több mint kilencezren
vesztették életüket.
Vasárnap egy idős nő megsérült a Donyeck melletti Avgyijivka településen,
amikor a szakadárok egy lövedéke becsapódott egy házba, amiben emiatt tűz
ütött ki. A megye ukrán ellenőrzésű részének rendőrkapitánya, Vjacseszlav
Abroszkin közölte, hogy több lakóházat
is találat ért a településen. Egy 88 éves
vak férfi a csodával határos módon sértetlenül úszta meg egy lövedék becsapódását otthonába – írta Abroszkin
Facebook-oldalán. (MTI)

nak is jóvá kell hagynia. „Várjuk az értesítést” – szögezte le Szkínász.
Ugyancsak hétfőn Donald Tusk, az
Európai Tanács elnöke arról számolt be,
hogy az uniós intézmények készek két
napon belül reagálni, miután megkapták
a hivatalos értesítést a brit kormánytól.
Névtelenséget kérő uniós források elmondták, hogy a bennmaradó tagállamok, a „huszonhetek” vezetőinek
csúcstalálkozója négy-hat héttel az 50.
cikkely aktiválását követően várható.
Bennfentes tisztségviselők szerint a
kiválási tárgyalások legkorábban hatnyolc héttel a március 29-i értesítés után
kezdődhetnek meg.
Az 50. cikkely szabályozza – és aktiválása hivatalosan elindítja – a kilépési

folyamatot, kétévi időtávlatot meghatározva a tagság megszűnésének feltételeiről szóló tárgyalásokra. Ennek alapján
a brit EU-tagság 2019 márciusában
szűnhet meg, hacsak a felek nem állapodnak meg a folyamat meghosszabbításáról. Ehhez azonban az Európai
Unióban maradó többi ország egyhangú
beleegyezésére lenne szükség.
Uniós illetékesek korábban azt közölték, hogy az EU 18 hónap alatt szeretné
lezárni az érdemi tárgyalássorozatot, elegendő időt hagyva az Európai Parlamentnek, a brit parlamentnek és a
tagországok törvényhozásainak a kilépési feltételekről szóló majdani megállapodás ratifikálására. (MTI)

ció külügyminiszteri szintű ülésén. Stoltenberg emellett kétoldalú egyeztetéseket fog folytatni több ország
képviselőjével – közölte a NATO.
Az európai vezetőket aggodalommal
tölti el Trump álláspontja, részben azért,
mert az amerikai elnök nyíltan az Oroszországhoz közeledés mellett kötelezte el
magát, részben pedig azért, mert a
NATO költségvetésének, az amerikai
hozzájárulásnak az újratárgyalását helyezte kilátásba. Trump még elnökjelöltként úgy nyilatkozott, hogy egy

esetleges orosz agresszió esetén csak
azoknak a NATO-tagországoknak a védelméhez nyújtana segítséget, amelyek
„teljesítették szövetségesi kötelezettségeiket”.
A NATO tagállamai 2014-ben vállalták, hogy 2024-ig bruttó hazai termékük
(GDP) legalább 2 százalékára emelik védelmi kiadásaikat. Ezt a szintet azonban
tavaly mindössze öt ország – az Egyesült
Államok, Nagy-Britannia, Lengyelország, Görögország és Észtország – érte
el. (MTI)

keznek elérni” – olvasható a nyilatkozatban, amely hangsúlyozza, hogy 2016ban több mint 4500-an haltak meg vagy
tűntek el a Földközi-tengeri átkelés közben, és az idén minden korábbinál nagyobb migrációs áramlattal számolnak a
dél-olaszországi partok irányában.
A dokumentum elsőrendűnek nevezi
az embercsempészekkel szembeni közös
fellépést, az afrikai államoknak erre
szánt megfelelő eszközökkel és technológiával való ellátását, és ezzel egy időben a migrációt kiváltó okok
megszüntetését a kiinduló országok gazdaságának fellendítésével. A célok között jelöli meg az afrikai fiatalok képzési
és foglalkoztatási lehetőségeinek növelését, valamint a migráció veszélyeit ismertető afrikai információs kampányt. A

római migrációs csúcs résztvevői úgynevezett összekötő csoportot hoztak létre a
közös kezdeményezések megvalósításának nyomon követésére.
Marco Minniti olasz belügyminiszter
a sajtótájékoztatón kijelentette, a találkozó folyamatot indított el, hogy ne legyünk tovább az illegális migráció
„szenvedő alanyai”. Hozzátette, közös
cél, hogy a bevándorlók el se induljanak
Afrikából Európába, ehhez azonban –
hangsúlyozta – jelentős befektetésekre
van szükség az afrikai kiinduló országokban éppúgy mint a tranzitállamokban. Minniti megjegyezte, hogy Líbia
tranzitországnak számít, mivel innen érkezik az olaszországi migránsok több
mint kilencven százaléka, de egyetlen líbiai sincsen közöttük. (MTI)

Az Európai Unió készen áll a kilépési tárgyalások
megkezdésére

Minden készen áll az Európai Unió
részéről az Egyesült Királyság kilépéséről szóló tárgyalások megkezdésére – közölte Margarítisz
Szkínász, az Európai Bizottság
(EB) szóvivője hétfőn, miután
London bejelentette, hogy március 29-én aktiválja a Lisszaboni
Szerződés 50. cikkelyét, amely a
tagság megszűnésének folyamatát szabályozza.

A testület vezető szóvivője hozzátette,
első körben az uniós állam- és kormányfők fognak egyeztetni a kérdésről, a bizottság ezt követően tesz majd javaslatot
a tárgyalások megkezdésére, amit még a
tagállamok kormányait tömörítő tanács-

Az Egyesült Államokban tárgyal a NATO főtitkára

Háromnapos látogatásra érkezett
Jens Stoltenberg NATO-főtitkár
hétfőn az Egyesült Államokba,
ahol először jár Donald Trump elnökké választása óta – tudatta az
észak-atlanti szövetség az MTIhez is eljuttatott közleményében.

A katonai szervezet vezetője kedden
James Mattis amerikai védelmi miniszterrel és más magas rangú tisztségviselőkkel találkozik, szerdán pedig a tervek
szerint részt vesz az Iszlám Állam nevű
terrorszervezet elleni nemzetközi koalí-

A cél: Afrikából el se induljanak a migránsok

Európa és Afrika közös feladatának nevezte Marco Minniti olasz
belügyminiszter a Rómában hétfőn a migrációról tartott miniszteri értekezleten annak elérését,
hogy a bevándorlók tömegei el se
induljanak Afrikából Európába.

Németország, Franciaország, Málta,
Ausztria, Svájc, Szlovénia, Olaszország,
valamint Algéria, Tunézia és Líbia belügyminisztereinek zárónyilatkozata leszögezi, a migráció ellenőrzése
érdekében intenzívebbé kívánják tenni
az együttműködést és információcserét.
„A migráció kezelésének megosztott felelőssége közös, gyors és határozott lépéseket sürget annak elkerülésére, hogy
ezrek veszélyeztessék életüket, miközben Észak-Afrikát vagy Európát igye-

Idén is Bill Gates vezeti a Forbes-listát

Idén is Bill Gates a világ leggazdagabb embere a Forbes
listáján, jelenlegi vagyonát 86 milliárd dollárra becsüli az
amerikai üzleti magazin. A 61 éves üzletember, a Microsoft
szoftveróriás társalapítója a 4. egymást követő évben vezeti
a világ leggazdagabbjainak listáját, amelynek élén összesen
18 alkalommal állt az elmúlt 22 évben.
Warren Buffett amerikai tőzsdeguru, a Berkshire Hathaway
holding vezetője, Bill Gates jó barátja, a harmadikról a második helyre rukkolt előre 75,6 milliárd dollárra becsült vagyonnal.
Az idei lista harmadik helyére katapultált előre 72,8 milliárd dollárral Jeff Bezos, az Amazon internetes óriáscég 53
éves alapítója és elnök-vezérigazgatója, akinek vagyona 61
százalékkal nőtt egy év alatt sikeresen terjeszkedő cége tőzsdei
árfolyama szakadatlan emelkedésének köszönhetően.
A tavaly második Amancio Ortega, az Inditex textilipari
vállalat és a Zara divatárumárka 80 éves alapítója a negyedik

helyre csúszott vissza 71,3 milliárdos vagyonával Bezos üstökösszerű előretörése miatt.
Mark Zuckerberg, a Facebook 32 éves alapítója 56 milliárd
dollárra becsült vagyont mondhat a magáénak, ezzel az ötödik
helyre lépett előre a tavalyi hatodikról. A mexikói Carlos Slimnek, aki 2010 és 2013 között a világ leggazdagabb emberének
számított, idén csak a hatodik helyezéshez volt elegendő 54,5
milliárd dollárra becsült vagyona.
A világ húsz leggazdagabb embere között négyen vannak,
akik 60 évesnél fiatalabbak, mindannyian az internet mágusai,
Bezoson (53) és Zuckerbergen (32) kívül a Google társalapítói, az egyaránt 43 éves Larry Page és Sergey Brin.
A lista 1850 olyan személyt sorol fel, akinek becsült vagyona eléri az 1 milliárd dollárt. A magyar származású Soros
György a 33. helyen áll 25,2 milliárd dollárra taksált vagyonnal (tavaly 24,9 milliárdra becsülték befektetéseinek értékét,
akkor ez a 23. helyezéshez volt elegendő). (MTI)

Ország – világ
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A brit trónörökössel találkozik
az államfő

Károly herceggel találkozik március 29-én Klaus Johannis államfő. A brit trónörökös hivatalos látogatásra
érkezik Romániába – közölte hétfőn Mădălina Dobrovolschi államelnöki szóvivő. Johannis elnök fogadást is ad Károly herceg tiszteletére, idézte a szóvivőt
az Agerpres hírügynökség. Az államfő 2015 és 2016
májusában is vendégül látta a Cotroceni-palotában a
brit trónörököst. Nagy-Britannia romániai nagykövetsége március 7-én jelentette be, hogy Károly herceg
március 29-e és 31-e között hivatalos látogatást tesz
Romániában.

Megtalálták a hegymászókat

Megtalálták hétfőn kora délután azt a két craiovai
hegymászót, akik szombaton tűntek el a Retyezáthegységben. A Gura Apelor gát térségében leltek
rájuk a kereső csapatok, egészségi állapotuk „viszonylag jó”, a következő órákban azonban alaposabb kivizsgálásnak vetik alá őket – nyilatkozta az
Agerpresnek a Hunyad megyei csendőrség sajtószóvivője, Nicolae Răducu. Hétfőn reggel három mentőcsapat – 19 hegyimentő és 8 hegyi csendőr – indult
el a Bucura csúcs (2.433 m) felé, hogy megkeressék
a két eltűnt hegymászót, miután vasárnap az erős hóvihar és a sűrű köd miatt félbe kellett szakítaniuk a
mentőakciót. A két hegymászó egy nagyobb csoporttal érkezett szombaton a Retyezát-hegységbe. Ketten elindultak a Genţiana menedékháztól a Bucura
falai felé, majd miután nem tértek vissza a szálláshelyre, társaik a keresésükre indultak, azonban a hóvihar és a sötétség miatt vissza kellett fordulniuk, és
értesítették a hegyimentőket társaik eltűnéséről.

Vízágyúval a tüntetők ellen

Helyzete tisztázásáig felfüggeszti párttagságát Cătălin Rădulescu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője, aki tegnapi nyilatkozataiban azt mondta,
kijelentéseit eltorzították. Ennek ellenére bocsánatot
kért azoktól, akik sértve érezték magukat a nyilvánosan megjelent kijelentések miatt – mondta. A legfőbb
ügyészség múlt héten a PSD-s képviselő nyilatkozatai kapcsán a közrend és nyugalom megzavarása
miatt hivatalból bűnvádi eljárást indított. Cătălin Rădulescu az Adevărul című napilapnak nyilatkozva azt
mondta, a Victoriei téri tüntetőket vízágyúval kéne
szétoszlatni. Hozzátette, hogy AKM gépkarabély van
a birtokában. Később a parlamentben azt nyilatkozta:
az interjú megjelenése után 150 halálos fenyegetést
kapott, ezért bűnvádi feljelentést tett. A rendőrség ezt
követően visszavonta Rădulescu fegyvertartási engedélyét és 2.500 lejes bírság kifizetésére kötelezte,
illetve feljelentést tett a fegyvertartásra vonatkozó
jogszabályok áthágása miatt. (Agerpres)

Illegális határátlépőket fogtak el

Öt pakisztáni és tizenegy iraki állampolgárt fogtak el
hétfőn, amikor illegálisan beléptek Románia területére Szerbiából. Valamelyik nyugat-európai országba
szerettek volna eljutni. A határrendészet tájékoztatása szerint a Krassó-Szörény megyei néranádasi
határőrök a határ mellett fekvő Jámon tizenegy külföldi állampolgárt fogtak el, akik a szerb határ irányából közeledtek. Az iraki állampolgárok ellen illegális
határátlépés miatt indult eljárás. (Mediafax)

Nacionalista manőver

(Folytatás az 1. oldalról)
áldozatává vált”. És a magyarellenes hangulatot fokozandó kijelentette, hogy „mártír” őseik a sírjukból átkozzák meg azokat, akik elfeledik „a gyűlölet
genocídiumát”, amelyet a magyarok követtek el azok
ellen, akiknek „egyetlen bűnük az volt, hogy románok
voltak”.
Ezek után kitért a magyarság „kiváltságaira”, a Magyar Autonóm Tartományra, amely szerinte ugyancsak
„kegyetlen tapasztalat volt” az itt élő románság számára, majd elért az „úgynevezett” Székelyföld autonómiájáig, amit nemes egyszerűséggel „nyelvi
nacionalizmusnak” titulált, amelynek a célja szerinte
az „enklávésítás”, a „szecesszionizmus”, és hogy a
„székelység autonómiájának” megvalósítását az iskolákkal kezdték. Ami persze újabb alkalmat adott a szeparatizmus és hasonló kifejezések használatára, amivel
piszkálhatta a románok kedélyét.
Véleménye szerint valójában a magyarok miatt „eltűnőfélben” levő székelyföldi románok szorulnának védelemre, csakhogy a román hatalom nem veszi
komolyan a veszélyt. Így válhat Marosvásárhely egyre
gyakoribb színhelyévé ezeknek „a szeparatista mérget
terjesztő manővereknek”.
Ennyi nacionalizmust csak nagy-romániás politikusoktól tapasztaltunk a rendszerváltást követő években.
A nyilatkozat túltesz akár a szomorú emlékű C.V. Tudor
vagy párttársa, a volt kolozsvári bíró nacionalista kirohanásain is. Igazi nacionalista manőver, amely arra
figyelmeztet, hogy nem szabad elfeledni azokat a véres
márciusi napokat. Nem azért, hogy ellentétet szítsunk.
Azért, hogy soha többé ne ismétlődhessenek meg.
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Középiskolásokat szállító kisbusz borult fel

A rendőrség szerint ittas volt a sofőr

Dévai középiskolás diákokat
szállító kisbusz borult fel tegnap reggel Csernakeresztúron, a Dévát Vajdahunyaddal
összekötő úton. A baleset következtében 13 gyerek került
kórházba.

A mikrobuszban 18 diák utazott.
Kilenc tanulót a dévai és vajdahunyadi kórházakba szállítottak kivizsgálásra, további négy gyereket
szüleik vittek kórházba.
„A kisbusz Vajdahunyadról tartott Déva felé. A 61 éves sofőr azt
nyilatkozta, hogy a fáradtság miatt
elaludt a volánnál. A jármű kisodródott és felborult az árokban” –
nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek a Hunyad megyei rendőrfelügyelőség szóvivője, Bogdan
Niţu. A baleset helyszínére több
tűzoltó és mentőegység érkezett,
akik sürgősségi ellátásban részesítették, majd a kórházba szállították
a sérült gyerekeket.
Az Agerpres későbbi hírei sze-

A budapesti Nemzeti Színház képviselői hétfőn délben a marosvásárhelyi református, illetve katolikus
temetőben megkoszorúzták Sütő
András író és Tompa Miklós rendező, a Székely Színház alapító tagjának sírját városnéző körútjuk során.
Sütő Andrásra mint a legtöbbet
játszott erdély magyar drámaíróra

emlékeztek, illetve Tompa Miklós
mint színházalapító előtt rótták le
kegyeletüket. Este a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében
Tamási Áron Vitéz lélek című darabját adták elő. Ma Farkaslakára
utaznak, ahol a szerző szülőfalujában levő művelődési otthonban is
bemutatják a darabot. (v.gy.)

Fotó: Hunyad megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU)

rint a rendőrségi vizsgálatból az
derült ki, hogy a sofőr ittas állapotban vezette a Déva és Vajdahunyad
között felborult kisbuszt. Az alkoholteszterrel végzett mérés eredménye 0,34 mg/l légalkoholkoncentrációt mutatott, de a férfitól
vérmintát is vettek, hogy megállapítsák a pontos alkoholszintjét” –
nyilatkozta a Hunyad megyei

A BBTE az ország legjobb egyeteme

Világviszonylatban
a 918. helyen végzett

A Webometrics 2017 ranglistájának ismét első helyén áll a BabeşBolyai Tudományegyetem (BBTE)
a romániai egyetemek között. Világviszonylatban a kolozsvári székhelyű BBTE a 918. helyet foglalja
el a megvizsgált 24 ezer felsőoktatási intézmény között. A tanügy-minisztérium által tavaly kidolgozott
értékelés szerint (Metaranking) is a
BBTE a legszínvonalasabb egyetem az országban.
Az Agerpres hírügynökséghez
hétfőn eljuttatott közlemény szerint
a Webometrics 2017 ranglistáján
előkelő helyen kapott még a Buka-

Tiszteletadás

resti Egyetem (országos szinten a
2., világszinten az 1.065. helyezést),
valamint a jászvásári Alexandru
Ioan Cuza Egyetem (országos szinten a 3., világviszonylatban az
1.196. helyen áll).
A közlemény szerint a Webometrics-értékelés a világ 24 ezer felsőoktatási intézményének legátfogóbb
rangsorát nyújtja. Az értékelés az
online jelenlétet, az átláthatóságot
és kiválóságot (vagyis az illető
egyetem keretében született tudományos cikkek, dolgozatok idézettségi fokát) méri félévenként, 2004
óta.

rendőr-felügyelőség szóvivője,
Bogdan Niţu. A 61 éves sofőr nevére bűnügyi dossziét nyitottak
gondatlanságból elkövetett testi
sértés miatt, mivel a balesetben
több személy is megsérült.
A kisbusz egy alapítvány tulajdonában van, és a dévai Téglás
Gábor elméleti líceumba szállította
a középiskolásokat.

Pártszakadás fenyegeti
a kormánykoalícióban részt vevő ALDE-t

Pártszakadás fenyegeti a
szociálliberális kormánykoalíció kisebbik pártját, a liberális ALDE-t, a Grindeanukormány parlamenti támogatása azonban egyelőre nem
került veszélybe.

A bukaresti média tág teret szentelt hétfőn a két párt fúziójából létrejött ALDE-ban kialakult és a
hétvégén nyilvánosságra került feszültségnek. Daniel Constantin, a
környezetvédelmi tárcát is vezető
miniszterelnök-helyettes, az ALDE
társelnöke ugyanis vasárnap tüntetően elhagyta a párt állandó tanácsának ülését, szabálytalannak
minősítve annak összehívását, miközben Călin Popescu Tăriceanu
szenátusi elnök, az ALDE másik
társelnöke zsarolással vádolta vezetőtársát.
A parlamenti mandátumok hat
százalékával rendelkező ALDE

Fotó: Vajda György

belviszálya azért vált központi témává, mert a decemberi választásokon győztes Szociáldemokrata
Pártnak (SPD) az ALDE biztosítja
a kormányzáshoz szükséges többséget. A PSD–ALDE koalíció a
Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) is parlamenti
együttműködésről állapodott meg,
a magyar érdekképviselet azonban
jelenleg nem tagja a kormánykoalíciónak. Az RMDSZ 6,5 százalékos súlya nélkül a PSD-ALDE
koalíciónak 54 százaléka van a parlamentben, így az ALDE esetleges
kettészakadása megnövelné a magyar képviselet érdekérvényesítő
erejét.
A Liberálisok és Demokraták
Szövetségét (ALDE) a jobbra tolódott Nemzeti Liberális Pártból kilépett, Tăriceanu körül összegyűlt
liberális politikusok és a – tízéves
börtönbüntetését töltő Dan Voicu-

lescu médiamágnás által alapított –
Konzervatív Párt (PC) tagjai hozták létre 2015-ben. Bár mindkét
alakulat élvezte a PSD támogatását, és tavaly decemberben az
ALDE-nak sikerült is meghaladnia
az ötszázalékos parlamenti küszöböt, a koalíciós szerepvállalás felszínre hozta a párton belüli
feszültségeket.
Daniel Constantin és a régi PCből származó tagok arra panaszkodnak, hogy Tăriceanu és a PSD
kihagyja őket a fontos döntésekből.
A párton belüli konfliktus miatt felmerült Constantin esetleges távozása a miniszterelnök-helyettesi
tisztségből, ő azonban azt állította,
hogy még egy ilyen fejlemény esetén sem távozna az ALDE-ből és
az őt követő – volt PC-s – politikusok semmiképp sem vonnák meg
parlamenti támogatásukat a Grindeanu-kormánytól. (MTI)

Történelmi csúcson az agrárimport

A mezőgazdasági termékek
és élelmiszerek behozatala
Romániába tavaly 6,51 milliárd euróra nőtt, ami csaknem
12 százalékos gyorsulást jelent az előző évhez mérten,
és történelmi csúcsnak számít – közölte a mezőgazdasági minisztérium.

Növeli szállítási kapacitását
a Wizz Air

Forrás: Visit Cluj

Több mint 20 százalékkal növeli az idén szállítási kapacitását a Wizz Air diszkont
légitársaság
a
Romániát
érintő járatain – írta hétfőn a
Ziarul Financiar című napilap.

A gazdasági-pénzügyi újság a
társaság közlésére hivatkozva írta,
hogy a Wizz Air összesen 7,6 millió
helyet bocsát értékesítésre a Romániát érintő járatain, miután tavaly
6,26 millió helyet kínált. A Wizz Air
tavaly a Romániát érintő járatain 23
százalékkal több, azaz 5,5 millió
utast szállított, s ezzel megerősítette
piacvezető helyét a román légi közlekedési piacon.
A lap szerint, figyelembe véve a
kapacitás több mint 20 százalékos

bővítését, illetve amennyiben az
idén is megőrzi a Wizz Air a tavalyi
utaslétszám-növekedést, akkor az
idén 6,8 millió utast szállíthat.
Tavaly összesen 16,4 millió személy utazott repülővel a Romániát
érintő valamennyi járaton.
A román légi közlekedési piacon
a második helyet a Blue Air diszkont légitársaság foglalja el, amely
tavaly 3,6 millió utast szállított, s
ezzel megelőzte a Tarom állami légitársaságot. A Blue Air az idén 5
millió utas szállítását tűzte ki célul.
A Wizz Air 2011 óta piacvezető Romániában, addig a Tarom birtokolta
a piac legnagyobb szeletét az utaslétszám alapján. (MTI)

A szaktárca által közzétett adatokat hétfőn a Hotnews.ro és a
Economica.net című portálok ismertették.
Az agrárexport értéke 5,95 milliárd euró volt, ami 3,8 százalékos
bővülés 2015-höz mérten, így az
agrár-külkereskedelmi mérleg hiánya elérte az 557,4 millió eurót. A
deficit hatszor magasabb volt a
2015-ös évben jegyzett 89,2 millió
euróhoz képest.
Románia a többi uniós tagállammal szemben szintén történelmi

csúcsnak számító 1,814 milliárd
euró értékű agrár-külkereskedelmi
mérleghiányt könyvelt el, amit az
EU-n kívüli államok viszonyában
elért 1,256 milliárd eurós agrárkülkereskedelmi többlet sem tudott
ellensúlyozni.
Tavaly főleg búzát exportált 7
millió tonna mennyiségben és 1,14
milliárd euró értékben, ami kétszer
több 2015-höz mérten. Ugyanak-

Forrás: AgroRomania.ro

Forrás: www.agra-net

kor 2,156 millió tonna búzát importált is 330,9 millió euró értékben, aminek nagy részét exportálta.
Ez utóbbi jelentős része Magyarországról és Bulgáriából származott.
Az agrárimportban a sertéshús
áll az első helyen, amelyből 197
ezer tonnát hoztak be 343,6 millió
euró értékben. Tavaly mennyiség
szerint 26 százalékkal nőtt a tejimport, ebből az ország csaknem 191
ezer tonnát (74,9 millió euró) vásárolt az előző évi 151 ezer tonnához
mérten.
Romániának az Európai Unió a
legfontosabb agrár-külkereskedelmi partnere, az export 60 százalékát és az import 83 százalékát
EU-tagállammal bonyolította le.
Tavaly 13,5 százalékkal nőtt a
kiskereskedelmi forgalom volumene, miután a kormány többször
csökkentette az általános forgalmi
adót, és emiatt jelentősen megnőtt
a belföldi fogyasztás. (MTI)
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Móron ünnepeltek a nyertes diákok

Múlt héten a magyarországi
testvértelepülésen
jártak
azok a nyárádszeredai kisdiákok és az őket felkészítő pedagógusok,
akiket
egy
hónapja tüntetett ki az önkormányzat.

Gligor Róbert László

A nyárádszeredai önkormányzat
februárban, a Bocskai Napok keretében díjazta azokat a kisdiákokat
és pedagógusaikat, akik a 2015–
2016-os tanévben kiváló eredményeket értek el megyei szinten. Az
óvodások mesemondó versenyén
elért első helyezésért Kiss Adrien,
az óvodásoknak szervezett Kiskurutty Játéktanoda versenyén elért
első helyért Kiss Adrien, Csiszér
Tibor, László Gergő, Varga
Zselyke kapott elismerést, a kisiskolásoknak szervezett mesemondó
verseny első helyezéséért Török
Ivett, a kisikolásoknak szervezett
Kurutty általános műveltségi vetélkedőn elért első helyezésért Török
Ivett, Csipán Réka, Kátai Zsanett
és László Boglárka kapott oklevelet, továbbá a győzteseket felkészítő pedagógusok is: Balogh Judit

és Kádár Ilona óvónők, Kátai Judit
tanítónő. A díjazás után az ünnepségen részt vevő Fenyves Péter,
Mór polgármestere felkérte a kitüntetetteket, hogy március 15-én
vegyenek részt a testvérvárosban
szervezendő diákművészeti fesztivál gáláján.
Nem fajult el a székely vér
A nyárádszeredai küldöttség
március 13-án utazott a Fejér megyei kisvároba, ahol a református
szeretetotthonban gondoskodtak
arról a házigazdák, hogy semmiben hiányt ne szenvedjenek. Másnap a Pitypang óvodát látogatták
meg, majd a Radnóti Miklós Általános Iskolával ismerkedtek meg.
Itt az elsősök Gergely-napi jelenettel köszöntötték a vendégeket, akik
technikai órát látogattak meg, ahol
épp a március 15-i ünnepségre készítettek kellékeket a gyerekek.
Szabadidős tevékenységekre és
tornatermi játékra is jutott idő, de
csakhamar kiderült, hogy „kitört a
forradalom”, ezért mindenki a főtéri parkba vonult, ahol a móri diákok a 12 pontot ismertették, a
szeredai Kátai Zsanett A költő
visszatér című Kormorán-dalt adta
elő.

Március 15-én az egész város
ünnepelt: délelőtt a nyárádmentieket Fenyves Péter polgármester fogadta a városházán, majd együtt
vonultak a szabadságharcosok emlékművéhez. A városvezető kiemelte, mennyire fontos szerepe
volt a székelységnek a forradalom
idején, és örömét fejezte ki, hogy
első alkalommal ünnepelhetnek a
móriak ezen a napon székely testvéreikkel, akik a szeredai Deák
Farkas Általános Iskola nevében
helyeztek el koszorút.
Délután a városi sportcsarnokban került sor a XIV. Móri Diák
Művészeti Fesztiválra, ahol számos iskolai csoport mutatta meg
tehetségét. A gálaműsort a nyárádszeredaiak nyitották meg a Csak
nem fajult el a székely vér című
irodalmi összeállítással, a gála
végén pedig ajándékokat vettek át
vendéglátóiktól. A csapat 16-án
Székesfehérvárra utazott, ahol a kisebbek kedvéért a Babamúzeumot,
a nagyobbak érdeklődésére az egykori királyi koronázó székhelyet, a
Romkertet látogatták meg.
Volt értelme a munkának
A nyárádszeredai csapatot 5 és
11 év közötti gyerekek alkották,
akik meglepően jól bírták a hosszú
utat és a sűrű programot, nagyon
jól érezték magukat Móron, és szívesen járnának az ottani iskolákba,
annyira elégedettek voltak az ottani körülményekkel – tudtuk meg
Kátai Judit tanítónőtől. Nagyon
nagy, felemelő és felejthetetlen élmény volt diákoknak és pedagógusoknak egyaránt a móri utazás,
amiért köszönetüket fejezik ki
Fenyves Péter móri és Tóth Sándor
nyárádszeredai polgármesternek,
továbbá azért is, hogy a gyerekek
is megtapasztalhatták, volt értelme
a tavalyi versenyekbe befektetett
munkának, és a szeredai díjak után
egy ilyen élményben is részük lehetett.

Nemzedékek üzenetei – fényképekről

A szeredai küldöttség is koszorúzott a március 15-i rendezvényen

Ábrám Zoltán
Néhány esztendeje, 2013-ban az
Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület Országos Elnöksége
díszes oklevelet adományozott
Both Gyula fotóművésznek, a Marosvásárhelyi Fotóklub elnökének.
Az indoklásban ez állt: „az egyesület tagjai által elért sikerek méltatásaképpen, identitásmegőrző és
kulturális értékeket közvetítő kiállítások szervezése iránti elismerésül”. Abban az évben az országban
Marosvásárhelyen elsőként alakult, helyi és nemzetközi szinten is
elismert fotóklub fennállásának
hatvan esztendejét ünnepelte.
Ebből az alkalomból a marosvásárhelyi fotóművészek közössége a
kezdeményező mester tiszteletére
a Marx József Fotóklub nevet vette
fel. A fotóklub mintegy negyven
tagja sajátos művelődési értéket
közvetít, hiszen a fotóművészet
éppúgy része a kultúrának, a közművelődésnek, mint a zene, tánc,
néprajz, színház, verselés, festészet, szobrászat, alkotóművészet.
A fotóklub egészére kiterjedő
méltatás kiemelten érvényes annak
irányítójára, Both Gyulára, a cselekvési lázban égő, segítőkész
Gyuszira. Aki egy személyben országhatárokon túl is méltatott fotóművész, sokszorosan díjazott
alkotó, közösségszervező, kiállításmenedzser, fotóalbum kiadója,
pályázatok lebonyolítója, fényképésztársak felkarolója, megélhetési
fotós és filmes. Ízig-vérig a fénykép szerelmese. Mivel ő maga is
elérkezett élete egyik állomásához,
55. születésnapjához, fényképkiál-

Fotó: Hrubos Zsolt

lítással és fotóalbummal örvendezteti meg önmagát, és voltaképpen
ő ajándékozza meg a fotóművészet
iránt érdeklődőket. Változatos témakörökből válogatta ki a bő félszáznyi művészi alkotást, szívéhez
növőket, éppen időszerűeket,
örökérvényűeket. Erdélyi hangulatok, szokások, vallási és kulturális
értékek, emberarcok közvetítésére
vállalkozik. Általuk fejezi ki alkotói kreativitását, kifinomult látásmódját, művészi ráérzését.
Múlt és jelen, ünnepi alkalmak
és mindennapok, különböző nemzedékek üzenetei elevenednek meg
a fényképeken. Mi magunk is
együtt örvendezünk a népviseletbe
öltözött, vidáman éneklő fiatal lányokkal, gyönyörködünk a katrincában és a széki népviseletben, a
kalotaszegi vetett ágyas szoba lenyűgöző látványában, a székely lányok mellett sorakozó harisnyás-kalapos legényekben, a farsangtemetés maskarásain. Az ünnepi öltözeten és kinézeten túl a
fényképek zöme mégis a hétköznapokból merít. A templomi padra támaszkodó öreg néni, a zsoltárt
éneklő asszonyok számára a mindennapok tartozéka az imádságoskönyv és a rózsafüzér. Aztán
felsorakoznak az élet olyan falusi
tartozékai, mint az orsó, ekevas,
kasza, falvédő, vetett ágy, rokka,
fakapu, farakás, törökbúza, tulipán,
birkanyáj, lovak, tehenek, tyúkok.
A mindennapoknak még nagyobb
nyomatékot, egyúttal sajátságos
hangulatot adnak a fekete-fehér
képek, amelyek a puritánság kifejezői: tapasztott vályogház, me-

szelt falak, egyszerű bútorzat és
szobabelső, főzőkályha, fafaragásmotívumok, egyéb használati tárgyak. Miközben olyan régi
mesterségek, elemi foglalatosságok elevenednek meg, mint a szövés,
seprűkészítés,
bőrszíjmegmunkálás, lópatkolás, tűzifaés rőzsehordás. Kitűnő portrék társaságában: a büszkén feltekintő cigánykovács,
a
könnyező
cigánylány jó időben exponált arckifejezéseitől a kopaszságukat
szalmakalappal elfedő férfiak bámészkodásáig. Ráncos arcú, fekete
kendős idősek életútjával ismerkedhetünk, igen gyakori témája a
fotósnak. Köztük a szekérrúdon
megpihenő, görnyedt hátú vízhordó, gombaszedő asszonnyal.
Vagy nemrég a téli tárlaton kiállított és sokunk által megismert
szénégető fiúnak és családtagjainak a portréival.
Érdekes színfolt a művészfotók
között a Bözödhöz hasonlóan elárasztott falu vízből dacosan kikandikáló templomtornya, vagy a
jellegzetes mokányvidéki szalmatetejű házak sajátossága. Bizonyára a művész sejtésének a műve,
hogy egy-egy fotón látványos naplementében, illetve székely őrtűzben is gyönyörködhetünk. Hiszen
ezáltal összességében elmondható
az elénk tárt képekről, hogy az ősi
elemekből merítkezve (víz, tűz,
föld, levegő) elemi életérzéseket
sugároznak egyedi esztétikai és
emberi üzeneteik által. A múlt tiszteletére intenek, miközben a jövő
biztatása is felsejlik bennük.

Emberjog és művészet

Filmkészítő tinédzserek

Az emberi jogok labirintusában tanulhatott meg tájékozódni, közben pedig a filmes
világba is betekintést nyerhetett, mi több, a filmkészítést
is kipróbálhatta az elmúlt hónapokban egy csapat marosvásárhelyi tizenéves. Minderre egy nemzetközi uniós
projekt keretében került sor,
amelyben a vásárhelyi Vox
Novum Egyesület is részt
vett. A részletekről Fülöp Tímea
projektvezető, az egyesület
elnöke tájékoztatott.

Nagy Székely IIdikó

– A LAWrider egy 14 hónapos
nemzetközi ifjúsági projekt, amely
középiskolás fiatalok indítványára
a Vox Novum Egyesület, a horvátországi Koordinacija Udruga Mladih Siska (SKWHAT) és a
magyarországi, szegedi Creative
Elephant Studio Kft. partnerségében, illetve további partnerek és középiskolás fiatalok folyamatos
bevonásával zajlik tavaly február
elsejétől idén március 31-ig. Most
már az utolsó fázishoz érkeztünk, a
pénzek elszámolásánál tartunk. A
projekt közvetlen célközönsége a
középiskolás korosztály. A fiatalok
nemzetközi együttműködésben egy
tízrészes, egyenként 10-15 perces,
emberjogi témákat feldolgozó
szkeccs filmsorozatot és tíz, a filmek témáját feldolgozó óravázlatot
hoztak létre, és terjesztenek az elkövetkezőkben Európa-szerte különböző korosztályoknak. További
célcsoportként a pedagógusokat, az
emberi jogok iránt érdeklődő ifjúságsegítőket és az emberi jogi szervezeteket is megszólítjuk, akik
hozzájárulnak a projekt eredményeinek terjesztéséhez, fennmaradásához, továbbfejlesztéséhez. A projekt
során a fiatalok minden szakmai és
mentori támogatást megkaptak
annak érdekében, hogy személyes
készségeik biztonságos keretek között fejlődhessenek. A filmes alkotóműhely vezetője Márton László,
a színházi műhelyé Berekméri Katalin, az emberjogi képzés trénere
Frunda Csenge volt. A projekt koordinátorai: Csóti-Gyapjas Dóra és
Balla Gábor. A projekt és a filmek
megvalósításáért az András Lóránt
Társulatnak, a Maros Megyei Múzeumnak, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak, az Erdélyi Magyar
Televíziónak, illetve barátainknak
és szüleinknek is köszönettel tartozunk.
– Hogyan került be a Vox Novum
Egyesület a projektbe?
– Minket a szegedi partnerek kerestek meg, és kértek fel az együttműködésre.
– Hány fiatal vett részt a projektben, és hogyan zajlottak az
együttlétek?
– Mintegy 30 tizenéves került
kapcsolatba ezzel a kezdeményezéssel, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Római Katolikus Teológiai
Líceum és a Művészeti Líceum diákjai. Voltak, akik menet közben kimaradtak, helyettük újak jöttek.
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Nem volt kitétel, hogy minden
munkafázisban jelen kell lenni, ha
például valakit kimondottan a forgatókönyvírás érdekelt, akkor megtehette, hogy csak abban vesz részt.
Végül azért kialakult egy 13–15 fős
aktív csapat. Ami a találkozókat illeti, az emberjogi kérdések megvitatása közben fogalmazódott meg,
hogy milyen témákkal szeretnének
a tizenévesek foglalkozni. Volt, aki
azt vetette fel, hogy a szülei korlátozzák a jogaiban, amikor nem engedik el bulizni. Ennek kapcsán
arra hívtuk fel a figyelmet, hogy a
szülők tiltásaikkal a gyerek élethez
való jogát igyekeznek védelmezni.
A tréning során a tizenévesek jobban megértették a jogok és kötelezettségek közötti összefüggéseket.
Mivel többen közülük valamilyen
formában már részt vettek színházi
képzésen, az alkotóműhelyi munkában a filmes képzésre helyeztük a
hangsúlyt. A filmtörténet meghatározó alkotásai közül mutattunk
nekik párat, illetve a technikai tudnivalók mellett – például, hogy hogyan lehet telefonnal filmet
készíteni – a mögöttes tartalom, a
koncepció fontosságára is igyekeztünk felhívni a figyelmet. A legnagyobb kihívás a forgatókönyvek
megírása volt.
– Hány filmet készítettek a fiatalok, és milyen témákban?
– Mind a mi csapatunk, mind a
szegediek és a horvátországiak
három-három filmet készítettek, a
tizedik közös alkotás volt. A témaválasztásban a személyes indíttatásra esett a hangsúly. Az egyik film
a megkülönböztetés nélküliségről, a
második a magánélethez való jogról, a harmadik a szólásszabadságról szól. Ez utóbbi alkotást éppen a
januári tüntetések idején forgattuk.
A fiatalok több interjút is készítettek véleményformáló személyiségekkel, többek között Smaranda
Enachéval. Számomra a legnagyobb élményt az első forgatás
adta, amikor a tizenévesek egyszer
csak elkezdtek csapatként dolgozni.
Annyira ügyesek, tudatosak voltak,
mintha a tizedik filmjüknél tartottak
volna.
– Az elmúlt hét végén Szegedre
utaztatok.
– Igen, a projektzáró találkozóra.
Ez alkalommal megnéztük egymás
filmjeit, a forgatások kellékeiből
pedig kiállítást hoztunk létre.
– Lesz-e folytatás?
– A filmek mellé lecketervek készülnek, amelyeket iskolákhoz és
ifjúsági központokhoz juttatunk el.
A fiatalok annyira lelkesek, hogy
Márton Lászlóval már a folytatáson
gondolkozunk. Egy minimális költségvetésű projektet tervezgetünk
szintén a tinédzserek társadalmi érzékenységét fejlesztő, emberjogi témában, amelyből újabb filmes
alkotás születhetik. A LAWrider keretében készített filmeket pedig az
Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztiválra küldenénk el, természetesen nem a versenyprogram,
hanem a kiegészítő programok részeként.
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tunkkor több sikeres projekt kivi- lyeknek, vállalkozóknak egyaránt, korszerűen felszerelt bölcsődét.
telezéséről és jövőbeli tervekről is a pallókon kívül járműveket is elA főtéri ortodox templom möbeszámolt az elöljáró. A napipiac sodort az áradat. Az árvízkárt szen- götti egykori szövetkezeti szakisfelújítási munkálatait is tervezik, vedett borzási családok az ígéretek kola földszintjén és alagsorában –
amellyel a kereskedők, a környék- ellenére mindmáig nem kaptak kilenc kihasználatlan tanteremben
beli árusok és a vásárlók számára kártérítést az államtól,VENDÉGOLDAL
bár a történ- – alakították
2017. március 21., kedd
____________________________________________
NÉPÚJSÁG ___________________________________________________
ki a városban és a körszeretnének civilizált körülménye- tekkor összeült a vészhelyzeti ak- nyező településeken lakókat is ki-

Amint Fodor Sándor József, a
Kökényes Néptáncegyüttes vezetője kérdésünkre elmondta, az
1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójára március
11-én az RMDSZ dicsőszentmárs z o l g á l ó toni szervezete és a Kökényes Népközös
ünnepi
b ö l c s ő d é t . táncegyüttes
műsorával
emlékeztek.
Fellépett
a
Áprilisban
Kökényes
Néptáncegyüttes,
a
Sipos
már fogadDomokos Művelődési Egyesület
hatják a picivegyes kara és a szászcsávási kórus.
ket
a Az ünnepségen jelen volt Hajdúvadonatúj berendezéssel
és bútorzattal
felszerelt intézményben,
mely megyei
viszonylatban
is versenyképes, ugyanis
eleget tesz az
európai követelményeknek. A három
csoportban
összesen
hatvan gyereket – 0-1,
1-2 és 2-3 A dicsőszentmártoni Szent Máréves korosz- ton Borlovagrend kétnapos rendezvényét tartották múlt hónapban a
tályúakat –
Hobby étterem különtermében, a
díjkiosztási ceremónia a Három
Fenyő vendéglőben zajlott.
Amint Szabó Albert, a Szent
Márton Borlovagrend kancellárja
kérdésünkre elmondta, a borversenyre 137 bormintával neveztek be
a vidék borgazdái, 107 fehérborral,
3 rozéval és 19 vörösborral, a minták nagy része tavalyi évjáratú fehérbor volt. I. díjat Seprődi József

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Száz év a város szolgálatában

(Folytatás az 1. oldalról)

ket teremteni. Több
24
mint
utcát aszfaltoztak le, a
vízés
szennyvízhálózat bőv í t é s i
munkálataitMegheşan Sorin polgármester
kezdik meg
a településhez tartozó Botorkán és
Bábahalmán. A tanintézmények
felújítási munkálataira is készülnek, amint az elöljáró hangsúlyozta, a Traian Általános Iskola és
az egykori szövetkezeti inasiskola
épülete műemlék épületként van
nyilvántartva, így sokkal körülményesebb és költségesebb a felújításuk.
A kártérítésről megfeledkeztek
Tavaly több mint kétszáz családot érintett a hirtelen lezúduló nagy
mennyiségű eső miatti áradás. A
Botorka-patak nem győzte elve-

ciócsoport,
az
önkormányzat szakosztálya összesítette és eljuttatta a kormányhoz a
felmért károkat tartalmazó dokumentációt és
az árvízkárt szenvedett
családok listáját. A jelek
szerint megfeledkeztek
a megígért kártérítés kiutalásáról, de az is elképzelhető, hogy a
cserélődő kormányok illetékes
szakosztályai más irányba terelték
a pénzösszegeket. Amint a polgármester kérdésünkre hangsúlyozta,
a szóban forgó patak karbantartását
a Román Vizek ÖV kellene végezze, a feltételezés szerint ugyanis
amennyiben a növényzet nem nőtte
volna be a patak medrét, talán sikerült volna elvezetnie a vízzuhatagot.
Új bölcsőde nyílik
Több mint két évtizede, 1996ban szűnt meg a három év alatti
gyermekek bölcsődei nappali gon-

Betegközpontú kórházmenedzsment

„Kellő akarattal nincs lehetetlen”

Egymillió lejes komputertomográf, ATI-ügyelet, altatóorvosok, ergoterápia, anyagi
támogatások beruházásokra
– nagyvonalakban ezek jellemzik a dicsőszentmártoni
kórház új menedzserének kilenc hónapnyi tevékenységét.

Tavaly nyár óta a városi kórház
menedzsere Megheşan Zsuzsanna
(fotó), akit az eltelt időszak megvalósításairól, terveiről kérdeztünk.
Egyik legfontosabb célkitűzése
volt, hogy tavaly decemberig az intézmény adósságait törlesszék, ami
sikerült is. A hiányzó berendezéseket, felszereléseket támogatásokból
szerzik be, így a tavaly egymillió lej
értékű CT-t sikerült vásárolni,
amelyhez a Romgaz nyújtott anyagi
segítséget. Terveik között a járóbeteg-rendelő felújítása szerepel, valamint a fertőzőrészleg visszaköltöztetése az eredeti épületbe,
mivel csak így lehet megelőzni a
fertőzések továbbterjedését. Az
előző intézményvezetők – valószínűleg anyagi meggondolásból – a
pszichiátria egyik szárnyába költöztették az eredetileg különálló épület
fertőzőosztályait, ami nem volt szerencsés döntés. A városi kórház intenzív terápiás osztályán állandó
ügyeletet létesítettek, így sürgősségi
beavatkozások esetében nem kell a
betegeket a megyeszékhelyre irányí-

tani. Évtizedek óta személyzethiányról szóltak a közlemények, nem
volt állandó altatóorvosa a városi
kórháznak. Beszélgetésünk során az
intézményvezető elégedetten újságolta, hogy most öt altatóorvosra
lehet számítani, kettő saját alkalmazásban van, a többieket pedig az
ügyeleti hálózat révén lehet igénybe
venni. Mint hangsúlyozta, kellő akarattal és odafigyeléssel minden megoldható.
Relaxációs központ a pszichiátrián
A dicsőszentmártoni kórház udvarán lévő pszichiátrián ergoterápia-központot hoztak létre a 320
beutalt számára, akik közül 220
krónikus és száz súlyos beteg.
December elején adták át azt a
központot a dicsőszentmártoni elmegyógyintézetben, ahová belépve
az otthon hangulatát idézhetik fel
azok, akiknek ehhez fogható családi

Ünnepi megemlékezés
és próbaterem-avatás

Fotó: Nagy Tibor

környezet valaha megadatott. A leromlott állagú pincehelyiséget önerőből, a karbantartó személyzet
segítségével felújították, és barátságos relaxációs központot alakítottak
ki, ahol könyvtárat rendeztek be,
konditermet, kézügyesség-fejlesztő
tevékenységek számára különböző
kellékekkel felszerelt termet, relaxációs szobát plazmatévével, vadonatúj bútorzattal, pianínóval, illetve
konyhát is kialakítottak, ahol felügyelet alatt süthetnek-főzhetnek –
befőttet, savanyúságot, zakuszkát
készíthetnek saját fogyasztásra – a
beutaltak, az alapanyagot a kórház
raktárából biztosítják. Kézimunkázás, festészet, ikonfestés, tánc,
sport, zene, sütés-főzés, kisállatkert,
minden megtalálható, amivel kizökkenthetik a pszichiátrián kezelteket
a kórházi lét egyhangúságából.
Amint a kórház menedzsere hangsúlyozta, fontosnak tartották az ergoterápia létrehozását, amelynek
elsődleges célja a különböző tevékenységek kipróbálása, amelyek az
önellátáshoz, a munka jellegű és
szabadidős elfoglaltsághoz kapcsolódnak, illetve a betegek kikapcsolódását szolgálja. A felújított
pincehelyiséget helyi vállalkozók
anyagi támogatásából rendezték be.
Ottjártunkkor épp húsvétra hangoló
tevékenységek zajlottak, de amint a
betegek elmondták, tartottak már

szoboszló testvértelepülés küldöttsége is, amely az ünnepi műsort
megelőzően a Kökényes Néptáncegyüttes ízlésesen felújított új próbatermének felavatásán vett részt.
Amint az együttesvezető kérdésünkre elmondta, a katolikus egyház egykori iskolájának a Szép
utcai épületét tették használhatóvá
az együttes saját költségén, az
együttestagok szüleinek a hozzájárulásából és pályázati pénzből. A
bérleti szerződés tizenöt évre szól.

Borverseny a Három Fenyőnél

Fotó:Hidi Levente

táncdélutánt is, a legutóbbi művészi
előadóesten pedig sokuk szemébe
könnyeket csalt a meghívott előadó
zongorajátéka, akárcsak a református lelkész igehirdetése.
Magyar igehirdetés a kórtermekben
Az intézményvezetővel való legutóbbi beszélgetésünk során körvonalazódott, hogy az évek során
három ortodox kórházlelkészt alkalmaztak a dicsői kórházba, református, unitárius vagy római katolikus
azonban ez idáig nem volt. Január
4-én a Népújságban A dicsőszentmártoni kórház udvarán/Templom
vagy imaház (?!) címmel megjelent
interjúnkban arra is választ kerestünk, hogy amennyiben az egészségügyi intézményeknek erre a
célra elkülönített keretük van, miért
nem alkalmaznak magyar kórházlelkészeket is. Igaz ugyan, hogy a
környékbeli lelkipásztorok látogat-

Fotó: Magó Attila

nyert Chardonnay borával, II. díjas
Sikó Albert muskotály borával, III.
díjat pedig Kertész István nyert
Sauvignon Blanc borával, mindhárman Dicsőszentmártonból. A legjobb
olaszrizlingnek
kijáró
különdíjat Vass Sándor szászcsávási borász kapta. A gazdák zömmel Kis-Küküllő mentiek voltak, de
érkezett borminta a szerbiai Horgosról, valamint az anyaországból
is. A talpalávalót a szászcsávási cigányzenekar húzta, felléptek a Kökényes Néptáncegyüttes táncosai.

ják saját híveiket, azonban intézményesített formában a magyar anyanyelvű betegek igényeiről megfeledkeztek. Megheşan Zsuzsanna
igazgató januári megkeresésünk alkalmával hangsúlyozta, hogy ezt a
helyzetet örökölte, a betegek sem
jelezték, hogy igényelnének magyar
kórházlelkészt, de ígéretet tett arra,
hogy elemzi a lehetőségeket, és
megpróbál megoldást találni. Két
hónap sem telt el telefonbeszélgetésünk óta, múlt heti látogatásunk alkalmával
örömmel
vettük
tudomásul, hogy részmunkaidővel
sikerült magyar lelkészt is alkalmazni. Kóródi Csaba református
lelkipásztor látogatja hetente háromszor a betegeket a dicsőszentmártoni kórházban, és mind a
betegek, mind a vezetőség elégedett
a Marosvásárhelyről ingázó lelkész
munkájával.
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Azomures Aqua Speed Marathon 2017: nyolc óra úszás... és szórakozás!
mures jóvoltából valamennyi csapat
kupákat, okleveleket, sporteszközöket, személyesített úszósapkákat,
pólókat, esernyőket, valamint tollakat kapott. „A szervezők egyformán
jutalmaztak valamennyi csapatot, a
helyezéstől függetlenül” – Kisgyörgy Evelin főszervező ezt az
egyik csapat méltatlankodó képviselőjének mondta, aki felvetette,
hogy a versenybírák talán nem rögzítettek valamennyi medencehosz-

Remek hangulatú versenyen
méretkezhettek meg a vizes
sportok szerelmesei Marosvásárhelyen az elmúlt hét
végén: a Marosvásárhelyi
Bulldogs SK, az Iskolás Sportklubbal, valamint a Maros Megyei Sport- és Ifjúsági
Igazgatósággal partnerségben nyolcórás úszómaratont
szervezett, amelyre Kolozsvárról és Csíkszeredából, valamint Sepsiszentgyörgyről is
érkeztek résztvevők.

szot, amelyet tagjaik leúsztak, így
nem éppen azon a helyen végeztek,
amelyet a versenyt záró ünnepségen
kihirdettek. Hogy így vagy úgy
volt-e, lényegében teljesen mindegy: az említett főszervezőt idézve
ugyanis nem a helyezés volt a fontos ezen a versenyen, hanem a részvétel, no meg a vele járó élmény, a
sportbarátságok elmélyítése és öszszetartó szerepének erősítése.
Ez pedig láthatóan megvalósult.

Eredményjelző

Farczádi Attila

Az Azomures Aqua Speed Marathon 2017 alkalmával zsúfolásig
megtelt az úszósátorhoz közeli víkendtelepi parkoló, mintegy jeléül
annak, hogy óriási érdeklődés mellett zajlott a rendezvény. Nem véletlenül,
hiszen
olyan
sport-
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Elkélt közben az eligazítás, ha tempóváltásra volt szükség

találkozóhoz biztosított keretet,
amelyen kicsik és nagyok, rendszeresen vagy csak alkalomszerűen
úszók is próbára tehették magukat,

Előkészületek a díjkiosztó ünnepségre: valamennyi csapat kupákat, okleveleket, sporteszközöket, személyesített úszósapkákat, pólókat, esernyőket, valamint tollakat kapott

méghozzá egyidejűleg. És próbatétel volt ez a javából, hiszen a nyolcórás verseny még a folyamatosan
edző sportolók szempontjából is komoly erőnlétet és állóképességet
feltételez. A buli kedvéért medencébe szálló csapatok tagjai ugyanakkor
esetenként
komoly
küzdelmet vívhattak – elsősorban
magukkal, no de az egyéni (személyes) korlátok feszegetése és odébb
tologatása feltehetően mindenütt sikerélményben kamatozott, hiszen a
verseny zárultával egyik társaságtól
sem hallottunk „ide többet nem
jövök” megjegyzéseket, ellenkezőleg: bármerre néztünk, örömtől sugárzó arcokat és egymást vidáman
ugrató embereket láttunk, akik
közül egyesek a szó szoros értelmében is vízbe „ugrattattak” a díjazás
előtt és után a rendezvény névadó
szponzorától kapott pólóban.
És apropó főtámogató: az Azo-

Hogyan tovább, Maros KK?

Ami várható volt, bekövetkezett: az elnök
nélkül működő (?) Maros Kosárlabdaklub férficsapatának játékosai nem tudták odatenni
magukat a Bukaresti Dinamo elleni, vasárnap
esti mérkőzésen, és a papírforma szerint
meglepetésként elkönyvelhető vereséget
szenvedtek a Nemzeti Liga alsóházi 3. fordulójában.

A mérkőzést a ligeti sportcsarnokban megtekintő
közönség számára azonban aligha meglepetés a találkozó végeredménye. Még kevésbé azok számára,
akiknek ilyen vagy olyan mértékben rálátásuk van az
utóbbi időben elnémult klub háza tájára. A játékosok
ugyanis ismételten nem edztek a mérkőzés előtt, miután kiderült, hogy lényegesen nagyobbak a gondok,
mint azt eddig sejteni lehetett. A klubelnöki tisztség
átadása-átvétele mindmáig nem történt meg, és a jelek
szerint beláthatatlan ideig nem is fog. A csapat edzője,
Szászgáspár Barnabás el is hárította egyébként a válaszadást, amikor arról kérdeztük, hogy ki most a klub
vezetője. Márpedig ha elnök nincs, okkal teszik fel
sokan a kérdést: ki az, aki aláírhat a sportszervezet nevében, és ha nincs ilyen személy, hogyan utalhatja át
az önkormányzat a
megszavazott
táRanglista
mogatást?
Felsőház
A választ mi ma1. Kolozsvár
20/3
43
2. Steaua CSM 14/9
37 gunk is szeretnénk
3. Nagyszeben
14/9
37 megtudni.
Az adott helyze4. Nagyvárad
13/10 36
5. Temesvár
12/11 35 tért azonban botor6. Piteşti
10/13 33 ság lenne kizárólag
az elnököt felelőssé
Alsóház
tenni. Jó lenne tisz1. Maros KK
9/12
30 tázni például azt is,
2. Galac
7/13
27 konkrétan mit tett
3. Dinamo
6/15
27 például a klub ve4. Craiova
5/15
25
zetőtanácsa
az

VI. Azomures Aqua Speed Marathon 2017, 8 órás úszóverseny,
eredmények:
* amatőrök: Orca 1 (Kolozsvár) – 26.500 m, Mini Max Veteránok
(Marosvásárhely) – 26.100 m, Szafari (Marosvásárhely) – 24.000
m, SmartSoft (Marosvásárhely) – 22.900 m, Tinereţe fără Bătrâneţe (Marosvásárhely) – 21.600 m, Orca 2 (Kolozsvár) – 19.800 m,
Azomureş (Marosvásárhely) – 18.800 m, Fáradt Medúzák (Marosvásárhely) – 18.400 m
* leigazolt sportolók: Las Torpilas (Marosvásárhely) – 28.600 m,
The Sharks (Marosvásárhely) – 28.100 m, Mureş Water Runners
(Marosvásárhely) – 26.600 m, Harghita Triathlon Club (Csíkszereda/Sepsiszentgyörgy) – 25.100 m
* leigazolt úszók: H2O (Marosvásárhely) – 34.400 m, CSS I (Marosvásárhely) – 33.400 m, Milka-Bocik (Marosvásárhely) – 30.300
m, CSS II (Marosvásárhely) – 27.500 m, Delfin (Marosvásárhely) –
24.100 m, Smiley Team (Marosvásárhely) – 23.300 m
* open: H2O (Marosvásárhely) – 34.400 m, CSS I (Marosvásárhely) – 33.400 m, Milka-Bocik (Marosvásárhely) – 30.300 m
* legfiatalabb lány résztvevő: Orbán-Kis Zsuzsanna (MilkaBocik, Marosvásárhely) – 2010
* legfiatalabb fiú résztvevő: Simon Dávid (Smilez Team, Marosvásárhely) – 2009
* legidősebb női résztvevő: Máté Magdolna (Tinereţe fără Bătrâneţe, Marosvásárhely)
* legidősebb férfi résztvevő: Sáfár Árpád (Safari, Marosvásárhely)
* különdíj: Demény Helga (egy magyarországi versenyen nemrég egyedül úszott 24 órát)

Megvált az ASA Ilie Stan vezetőedzőtől

Távozik Ilie Stan Marosvásárhelyről: az 1. ligában szereplő ASA tegnap késő délután honlapján bejelentette, hogy közös megállapodással
szerződést bontottak az edzővel. A kenyértörés okát nem pontosították.
Az 1. ligás labdarúgó-bajnokságot közvetítő DigiSport TV honlapja szerint ugyanakkor Ilie Stant menesztették a csapattól, ami most meglepőnek
tűnik, hiszen szombaton este nyert az ASA 2-1-re a Chiajna ellen, egyébként a szakvezető leváltása már szóba került az év eleji, kolozsvári vereség után is. Az említett honlap idézi Cristian Chertes klubigazgatót, aki
szerint ma bejelenthetik, ki lesz az új edzőjük. A DigiSport úgy tudja,
Ionuţ Chirilă az esélyes, aki 2014 októbere óta nem dolgozott, amikor
menesztették a jászvásáriak kispadjáról.

Még egy vereség – elfér a többi mellett

Martinic (a labdával) sem igen találta az utat a Dinamo gyűrűje irányába, a máskor nagyon eredményes játékirányító produkciója ezúttal sok kívánnivalót hagyott maga után.
Fotó: Nagy Tibor

anyagi helyzet rendezéséért azonkívül, hogy „kétnaponta üléseztek, esetleg hoztak egy-egy döntést és tanácsokat adtak”?
Ez már az utolsó óra. A csapat rájátszásba jutása
nem veszélyeztetett, de ilyen produkcióval aligha van
ott keresnivalója.
Ui. A mérkőzésről ezúttal nem írtunk, hiszen a két
csapat közötti különbség megkérdőjelezhetetlen, és
egyértelmű, hogy a bukarestiek azért nyertek, mert
házigazdáik nem tudtak ráhangolódni az előttük álló
feladatra. Szászgáspár Barnabás azt hajtogatta a
mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, hogy nem hitte
volna, hogy megéri ezt a szégyent, hogy kikapjanak
itthon a Dinamótól, és a csapat nevében elnézést kért
a szurkolóktól a történtekért. Társa, George Trif pedig
arról beszélt, hogy sürgősen tisztázni kell a játékosokkal, ki az, aki oda tudja és akarja is tenni magát a következő mérkőzéseken, mert ilyen körülmények között
jobb inkább az ifjúságiakat nevezni. (farczádi)

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, alsóház, 3. forduló: Maros KK – Bukaresti Dinamo 71:85 (18-28,
21-16, 17-17, 15-24)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1700 néző. Vezette: Bogdan Podar, Sorin Drugău, Alin Dragoş. Ellenőr: Ion Olaru.
Maros KK: Djapa 22 pont (3), Reed 16 (2), Martinic 12, Lázár 10, D. Popescu 4 (1), Borşa 4, Markovic 3, Kalve, D. Andrei.
Dinamo: Tasic 22 pont (2), Sutalo 20 (4), Orbeanu 19 (5), Dundjerski 12 (1), Vima 6, S. Ionescu 6,
C. Stănescu, Ciotlăuş, Marinică.
További eredmények: felsőház, 5. forduló: Bukaresti Steaua CSM – Temesvári KK 95:67, BCM U
Piteşti – Nagyváradi CSM CSU 76:86, Kolozsvári U – Nagyszebeni CSU 92:75; 6. forduló: Temesvári
KK – BCM U Piteşti 88:67, Nagyváradi CSM CSU – Nagyszebeni CSU 84:72, Bukaresti Steaua CSM
– Kolozsvári U 75:80. Az alsóházi, Galaci Phoenix – SCM U Craiova mérkőzést tegnap lapzárta után
játszották.

Bálint Zsombor
Kikapott a Marosvásárhelyi Sirius női kosárlabdacsapata. Ezt a
mondatot már annyiszor leírtuk,
hogy szinte szóról szóra idemásolhatjuk az előző hetek tudósításaiból.
A bajnoki középszakasz 5. fordulójában Alexandrián szenvedett ezúttal húszpontos vereséget Steff
Zakariás csapata, amely ezen a mérkőzésen csupán két légióssal állt pályára. Nemcsak a Magyarországra
távozott Daniel, hanem Gregory és
Laudermill is hiányzott a keretből,
nem játszott továbbá az alaprotáció
egyik legfontosabb belföldi tagja,
Lovász Izabella sem.
Ilyen körülmények között az is
mondható, hogy logikus eredmény
született, sőt a csapat javára írható,
hogy az első két negyedben méltó
ellenfele volt a házigazdáknak. Szünet után azonban elfáradtak a vendégek kezdőemberei, a tartalékok

nem tudták tartani ugyanazt a szintet, és a házigazdák valami elképesztő pontossággal kezdték szórni
minden pozícióból a kosarakat. A
védekezés minősége is biztosan
közrejátszott, de az, hogy a szünetben még átlagos dobómutatója Alexandriának 70%-osra (!) javuljon a
meccs végére, nem csak a hiányos
védelem számlájára írható.
A Sirius számára végül is tét nélküli volt a találkozó, mint ahogy a
következő is az lesz Jászvásáron,
szerdán. Ezzel a meccsel zárul a középszakasz, és a szövetség döntése
értelmében két győzelemig tartó
helyosztót is játszik ezt követően
Jászvásárral a marosvásárhelyi csapat. Ennek a 9. hely megőrzése lesz
a tétje, bár egy esetleges vereség
(ami bekövetkezhet, ha továbbra is
hiányoznak fontos játékosok) sem
változtat semmit, hisz az idén nem
esik ki senki a bajnokságból.

Jegyzőkönyv

Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, alsóház 5. forduló:
Alexandriai CSBT – Marosvásárhelyi Sirius 89-69 (19-19, 17-12,
32-22, 21-16)
Alexandria, Dimitrie Ghica iskola sportterme, 50 néző. Vezette:
Alexandra Stan (Bukarest), Alexandru Ivan (Târgovişte), Alexandru Stamate (Ploieşti). Ellenőr: Alina Moanţă (Bukarest).
CSBT Alexandria: Mullings 27 (1), Bartee 21 (3), Rule 13 (1), Arnold 10, Voicu 6, Mihai 7 (1), Podar 5 (1), Grbić, Candoi, Enache.
Sirius: Robinson 23 (1), McCune 18, Mészáros 15, Feiseş 6 (2),
Radu 3 (1), Alina Pop 2, Gál 2, Parajdi, Bartha, Pálfi.
Női kosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz felsőház, 8. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Brassói Olimpia 81:57, Galaci Phoenix – Kolozsvári U 56:84, CSM Târgovişte –
Szatmárnémeti CSM 61:55; 9. forduló: Kolozsvári U – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 70:57, Szatmárnémeti CSM – Galaci Phoenix
80:65, Brassói Olimpia – CSM Târgovişte 80:74.
Alsóház, 5. forduló: CSBT Alexandria – Marosvásárhelyi Sirius
89:69, Aradi ICIM – Jászvásári Poli 78:41.
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Az alkotó neve kimaradt

Szerkesztette: Mezey Sarolta

A kétezres évek elején a magyar tévé rendszeresen sugározta az Aranyfüst című műsort, mely a világháborús katonasírokkal foglalkozott. A műsor rendszeres nézője voltam, és
elhatároztam, hogy a mezőpaniti temetőben nyugvó két katona
sírhantjára keresztet emelek, s így történetük nem merül feledésbe. A fiataloknak tudniuk kell, hogy Mezőpanit határában
csatatér volt.
Időközben az is kiderült, hogy az egyik katona bácskai magyar volt, de sajnos a lejegyzett cím az évtizedek során eltűnt.
Szándékomat tudattam Havasi Jánossal, az Aranyfüst című
műsor szerkesztőjével. Ezt válaszolta: nagyon köszöni a szíves
értesítést nemes cselekedetemről, az adatokat továbbítják a
Német Hadisírgondozó Népi Követségnek.
Miután többen szóltak, hogy a hadisír képét Bartha Mihály,
Mezőpanit volt polgármestere feltöltötte az internetre, nézzem
meg, örültem, hogy munkám felkerült a világhálóra, s tudatja
a világgal, hogy ezt a sírt gondozzák. Sajnos, aki nincs tudatában a történteknek, azt a következtetést vonja le, hogy a volt
polgármester volt a kezdeményező és kivitelező, mivel az alkotó nevét – Török Sándor – elfelejti megemlíteni, ami nekem
nagyon rosszul esett. Ennyi járt volna nekem.
Török Sándor,
Marosvásárhely

Vízóra-ellenőrzés

Mielőtt továbblépnék az ügyben,
egy közérdekű témával kapcsolatos,
még nagyon friss tapasztalatomat és
az azzal kapcsolatban kapott hiteles
tájékoztatás eredményeit szeretném
megosztani.
Nemrégiben az ITON Service
Kft. hirdetése jelent meg a lépcsőházunkban, miszerint a lakrészekben szerelt hidegvíz-fogyasztást
mérő óráinkat metrológiai ellenőrzésnek kell alávessük. Elfelejtettem
lejegyezni leszerelés előtt az óraállást, de a szakik is elfelejtették
velem közölni. Visszaszerelés után
kaptam egy fél ívpapír nagyságú
igazolást a vízórák (kettő lévén)
megfelelőségéről. Ezen, az ITON
nevén és a kézzel írott bejegyzéseken
kívül, szinte minden szöveg olvashatatlan volt. Az igazolás címe kivételesen még kibetűzhető volt, így
hangzott: „Buletin de verificare contoare”. Továbbá kaptam még két bonszerű fizetési igazolást (?) 20,5 lejről.
Ezen már az ePlumber Kft. neve szerepelt, az ITON-é sehol. Ennek a
cégnek a postacíme és telefonszámai megegyeztek az ITON-éval.
Kérdésemre, hogy az a bizonyos
igazolás nem metrológiai ellenőrzésről tanúsít-e, mint ahogy az értesítőben szerepelt, a szaki szemmel
láthatóan nyugtalan lett, de hamar
feltalálta magát, és azt válaszolta,
hogy jelenleg ez a szabály. A fizetési igazolásként kiállított papírfecnikre – egy 5,5x13 cm méretű papír,
amelyen az ePlumber Kft. neve szerepel, címe Abonament prestări servicii (!) – vonatkozó kérdésemre
már jobban feszengett, sietős dolgukra hivatkozva azzal fizetett ki,
hogy a két cég együtt dolgozik
ebben az ügyben. Így (egyelőre)
megválaszolatlanul maradt az a kérdés, hogy egy cég által elvégzett
szolgáltatásért hogy adhat törvényesen fizetési igazolást egy másik cég.
Nyilván gyanús lett a dolog, ezért
megpróbáltam tisztázni az ügyet.
Megcsengettem az ITON Service
Kft.-t. Bejelentkeztem a vonal
végén levő hölgynél, mondom, ki
vagyok, és milyen ügyben szeretnék beszélni a vezetőség valamelyik tagjával. Udvariasan azt
válaszolta, hogy jelenleg senki sem
elérhető, továbbítja kérésemet a főnökeinek, akik majd felhívnak,
esetleg érdeklődjek később. Ezt a
társalgást mindketten többször
megismételtük két napon keresztül,
az eredmény ugyanaz volt. Visszahívásra pedig hiába is vártam. Ta-

nácstalanságomban eszembe jutott,
hogy az állami metrológiai intézmény talán segíthet az eligazításban. Ez az intézmény az egyedül
illetékes az összes elképzelhető méréssel kapcsolatos intézkedésekben.
Levelet írtam nekik (Biroul Român
de Metrologie Legală – BRML),
amelyre 30 napon belül a
032/14.03.2017 iktatószámmal ellátott választ kaptam. Válaszuk igazolta a gyanúmat. Telefonos
megkeresésemre további pontosításokat is kaptam. A BRML válasza
után rákérdeztem erre a dologra a
tulajdonosi társulásunk adminisztrátoránál is. A továbbiakban, az
esetleges félreértések tisztázásaként, megjegyzem, hogy célom
nem az esetleges ellenőrzési kötelezettség alóli kibúvás volt, ellenkezőleg, tudni akartam, azt milyen
törvényes rendelkezések szabályozzák. Különösen, ha pénzbe is kerül.
Nekem „csak” 41 lejembe, de a két
cégnek, megszorozva néhány ezerrel, már szép illetéktelen haszon,
amint az a továbbiakban kiderül.
Az első kérdésem arra vonatkozott, hogy a lakrészekben felszerelt
vízórákat törvényes módon metrológiai ellenőrzésnek kell-e alávetni.
A válasz egyértelmű: NEM. A törvényes rendelkezések szerint, mivel
ezek csak másodlagos mérőműszerek (az elsődleges mérőműszer a
tömbház teljes fogyasztását méri),
szerepük, tájékoztató jelleggel, csak
a költségek elosztásában van. Természetesen, semmi akadálya nincs
annak, ha valaki metrológiai ellenőrzést igényel. Ebben nemcsak a
bukaresti székhelyű BRML-nél,
hanem annak megyei irodáinál is
kaphatunk felvilágosítást. Ugyanakkor egy új vízóra vásárlásakor,
függetlenül attól, hogy hova kerül
beszerelésre, figyelnünk kell arra,
hogy az többek között metrológiai
tanúsítvánnyal is kell rendelkezzen.
Mindebből következik, hogy egy
mérőműszer metrológiai ellenőrzése kizárólag abban az esetben kötelező, amikor a fogyasztónak
KÖZVETLEN szerződése van a
szolgáltatóval. Tömbházak esetében
szinte kizárólagos az az eset, amikor a vízszolgáltatóval a tulajdonosi
társulásnak van szerződése, így az
elsődleges (fő) vízórára kötelező a
metrológiai ellenőrzés. Mi több, a
másodlagos vízórákra semmilyen
más, például valamilyen „egyszerűsített” ellenőrzési törvényes kötelezettség sem létezik.

A második kérdésem arra vonatkozott, hogy a mérőműszerekkel
kapcsolatban létezik-e valamilyen
jogosítási kötelezettség. A válasz:
IGEN. A telefonos pontosításból az
is kiderült, hogy BRML-jogosítás
szükséges mindenféle, a törvényes
rendelkezésekben felsorolt, metrológiai ellenőrzésre köteles mérőműszer (mint a vízórák) gyártására,
importjára, javítására, átalakítására,
bérbeadására és beszerelésére.
A harmadik kérdésem az volt,
hogy az eljáró két cégnek van-e
BRML-jogosítása vízórák szerelésére és metrológiai ellenőrzésére. A
válasz: EGYIKÜKNEK SEM,
EGYIKRE SEM. Vagyis másodlagos vízórák szerelésére nem kötelező a BRML-jogosítás, csak
vízszerelő szakmai felkészültség. A
vízórák metrológiai ellenőrzésére
megfelelően felszerelt és BRML jogosítású vízszerelő által kiszolgált
laboratórium szükséges, amelyet a
BRML jogosít. A BRML inspektora
telefonbeszélgetésünk alkalmával
azt is elmondta, hogy kiszálltak a
céghez, ahol kiderült, hogy van
ugyan egy standjuk, de az nem
megfelelő ilyen célú ellenőrzésre,
mint azt az írásos válaszukban írták,
nincs jogosított metrológiai laboratóriumuk sem.
A negyedik kérdésem: az ITON
Service Kft. által kiállított vízóraellenőrzési igazolás tekinthető-e
metrológiai ellenőrzési dokumentumnak? A válasz ismét egyértelmű:
NEM. Amelyből ugye szintén
egyértelműen következik, hogy az
ezen a címen felvasalt pénzt illetéktelenül vették el. A fentiekhez már
csak mellékesen idézném az inspektor szavait: ilyen „ellenőrzést” Ön
is és bárki elvégezhet, aztán szerkeszt róla egy papírt.
Az ötödik kérdésem a vízórák
kötelező időszakos ellenőrzésére
vonatkozott, ugyanis az értesítőben,
de az úgynevezett „Buletin”-ben is
négyévenkénti ellenőrzési kötelezettség van megjelölve. A válasz
ismét világos: a hidegvíz-órák időszakos metrológiai ellenőrzési kötelezettsége
hétévenként
és
KIZÁRÓLAG az elsődleges órákra
érvényes, a másodlagos vízórákra
NINCS ilyen kötelezettség.
A fentiek alapján egyértelmű
tehát, hogy a tömbházakba (és nem
csak) szerelt MÁSODLAGOS vízórákra felsorolt kötelezettségek
NEM, csak egyéni magánlakások
vagy más természetű ingatlanok
esetében érvényesek, ahol a fogyasztónak közvetlen szerződése
van a vízszolgáltatóval.

Hol biztonságos manapság
a lakásbiztosítás?

Szüleinktől megtanultuk, kötelezettségeink is vannak, nem csak jogaink. Persze, manapság olyan
kötelezettségeink vannak, amelyek
költséggel járnak.
Mindig eleget teszek a kötelezettségeimnek, fizetek. Például a lakásbiztosításra, hiszen a nem kívánt
eseményekre, katasztrófákra is gondolni kell. Kérdem én, a természeti
és egyéb katasztrófák esetén hogyan lehetnék biztonságban, ha

Másrészt a BRML honlapján utánanéztem, mi a helyzet néhány más
marosvásárhelyi vízóra-leolvasó
céggel. Mint kiderült, nekik sincs
BRML-jogosítással rendelkező laboratóriumuk. Itt még annyit tennék
hozzá, hogy bár a törvény szerint a
többi (mint például a szerelési) jogosítások is nyilvánosak, ezek nem
szerepelnek az intézmény honlapján, viszont amint az én esetem is
igazolja, kérésre megtudhatjuk.
Az adminisztrátor kérdésemre
arról tájékoztatott, hogy a tulajdonosi társulásnak sem az ITON Service Kft.-vel, sem a többi
vízóra-leolvasó céggel nincs sem
egyezsége, sem szerződése a lakrészekben levő vízórákkal kapcsolatban. Viszont igyekezett meggyőzni
az ePlumber Kft. által reklámozott,
több száz lejes, rádiós távleolvasóval ellátott vízóra beszerelésének
hasznosságáról. Nyilván, e tekintetben vagy rosszul, vagy egyáltalán
nem világosították fel a polgármesteri hivatal tulajdonosi társulásokért
felelős osztályán. (Úgy tűnik, a tulajdonosi társulásoknál egy ilyen tájékoztatóra nagy szükség volna.)
Ugyanis, ha a másodlagos vízórák
csak tájékoztatásul szolgálnak az elhasznált ivóvízzel és az azzal összefüggésben
levő
szennyvízelvezetési költségek elosztása tekintetében, teljesen felesleges kidobni
a sok pénzt egy méregdrága mérőműszerre, amelynek nemcsak a beszerzési és beszerelési árát, hanem
azután a szükséges fenntartási és
üzemeltetési díját is folyamatosan
fizetni kell, nem beszélve az esetleges javítás várhatóan nem kis költségéről. Már csak zárójelben
tenném hozzá, hogy a BRML által
idézett törvényes rendelkezések

csődöt mondott az a biztosítótársaság, ahová befizettem? Eddig az
Astrának fizettem, utoljára tavaly
nyáron. Azelőtt a Carpaticánál fizettem. Az újságból, a tévéből értesültem, hogy mindkét társaság
csődbe ment. Kiben-miben lehet
bízni manapság? Semmiben?
Marad a remény és a jobb időkre
való várakozás!
Kenedich Piroska,
Marosvásárhely

Illusztráció

szerint az ilyen típusú vízórák behozatalára, javítására, átalakítására,
bérbeadására és beszerelésére is
BRML-jogosításuk kell legyen az
ezzel foglalkozó cégeknek, a metrológiai ellenőrzésről nem is szólva.
A vízszolgáltató Aquaservet továbbra is csak a tömbház elsődleges
(fő) vízórájának leolvasása fogja érdekelni. Ilyenformán az úgynevezett „csepegtetős” vízhasználat
(amely egyébként nem törvénytelen), amelynél a vízóra még nem
kezd mérni, éppúgy érvényes a rádión keresztül leolvasott vízórákra
is, mert a mérőműszer lelke
ugyanaz. A gyakorlat pedig azt mutatja, hogy az elsődleges vízóra,
egy-két rendkívüli kivételtől eltekintve, érdekes módon mindig jóval
többet mutat a másodlagos vízórák
összesített értékénél, ami nem magyarázható sem a másodlagos vízórák kisebb pontosságával, sem a
csepegtetős módszer alkalmazásával. A többletkülönbséget pedig az
adminisztrátorok osztják el vagy a
másodlagos vízórák által jegyzett
fogyasztás arányában, vagy a személyek számának, vagy a lakás
alapterületének, vagy más kritérium
alapján, amelyről többségünknek
sajnos fogalma sincs. Nyilvánvaló,
hogy a másodlagos vízórák mérési
pontosságának növelése még az
arányos elosztás esetében is csak elméletileg jelenthet néhány bani
megtakarítást, míg a többi elosztási
módszer esetében teljesen közömbös, semmilyen befolyással nem
bír.
Mindezek alapján minden érdekelt egyénileg eldöntheti, kiadja-e a
pénzt az ilyen típusú „szolgáltatásokra” vagy sem.
Kelemen Árpád

Illusztráció

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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Újra kalapács alá kerül a 60 millió dolláros
Pink Star gyémánt

Újra kalapács alá kerül a Pink
Star gyémánt. A rendkívül
ritka rózsaszín drágakő becslések szerint rekordáron, legalább 60 millió dollárért
cserélhet gazdát, három
évvel azután, hogy ennél is
többet kínáltak érte, a vevők
végül mégis visszaléptek a
tranzakciótól.

A gyémántot hétfőn mutatták be
újra a Sotheby’s londoni központjában, az árverést április 4-én tartják Hongkongban.
A 2013. novemberi genfi árverésen 83 millió dollárnál csapott le a
kalapács, a vevő – többek nevében
– Isaac Wolf New York-i gyémántcsiszoló volt, de az üzlet végül
kútba esett, a drágakő pedig széfbe
került.
A Pink Star az ismert legnagyobb a belül tökéletes, élénk fantáziarózsaszín gyémántok között.
1999-ben bányászta a De Beers
társaság Dél-Afrikában. Nyersen
132,5 karátos volt, csiszolás után
59,6 karátos lett.
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Több mint 72 ezer jegyet
váltottak eddig a Kincsemre

Az elmúlt tíz év legjobb első
hétvégi eredményét produkálta a Kincsem című magyar
kalandfilm,
romantikus
amelyre a premier előtti vetítésekkel együtt több mint 72
ezer jegyet váltottak – közölte az MTI-vel a film forgalmazója.

A Fórum Hungary közleménye
szerint az országszerte több mint 80
moziban látható Kincsem eddigi
bevétele megközelíti a 100 millió
forintot. Herendi Gábor új filmje
március 16-án debütált a mozikban.
A hazai viszonylatban kiemelkedő,

2,9 milliárd forint összköltségvetésű alkotást több mint kétmilliárd
forinttal támogatta a Magyar Nemzeti Filmalap.
A történet szerint Blaskovich
Ernő (Nagy Ervin) mindenét elvesztette a szabadságharc után, és
céltalan, kicsapongó életet él, amikor
egy nap megjelenik élete nagy lehetősége, Kincsem, a csodakanca.
Ezzel a sors elégtételt kínál neki,
hogy nemes küzdelemben győzze le
ősi ellenségét, von Oettingen bárót
(Gáspár Tibor), miközben beleszeret
Klara von Oettingenbe (Petrik Andrea), apja gyilkosának lányába is.

Fotó: Reuters

Ez a valaha volt legértékesebb
gyémánt, amelyet aukcióra bocsátottak. IIa típusú: a természetes
gyémántoknak mindössze az 1-2
százaléka tartozik ebbe az osztályba – például a Koh-i-Noor gyémánt is.
Az ennyire tiszta gyémántok között már egy ötkarátos is ritkaságnak számít, a Pink Star ezért a
szakértők szerint a maga 59,60 ka-

rátjával felbecsülhetetlen jelentőségű és a legnagyobb természeti
kincsek közé tartozik.
A Sotheby’s ékszerrészlegének
globális elnöke, David Bennett
szerint a rózsaszín gyémántok esetében jelenleg a Graff Pink tartja a
világrekordot. A 24,78 karátos drágakövet 2010-ben 46,2 millió dolláros összegért adták el Genfben.
(MTI)

A Gout de/Good France három
éve indult útjára azzal a céllal,
hogy a francia konyhaművészet vitalitását ünnepelve kapcsolatot teremtsen a szakácsok között az
egész világon – mondta el az M1
aktuális csatorna hétfői műsorában
Franciaország
magyarországi
nagykövete.
Éric Fournier emlékeztetett arra,
hogy Magyarországról tavaly kilenc étterem csatlakozott, idén
pedig már tizenöt konyha vesz
részt a projektben.
A magyarokban nagy a kíváncsiság és a nyitottság a gasztronómia, ezen belül a francia
gasztronómia iránt is – számolt be
tapasztalatairól a diplomata.
Éric Fournier emlékeztetett a
világ legrangosabb szakácsversenyének tartott Bocuse d’Or idei
lyoni világdöntőjére, amelyen a
Széll Tamás vezette magyar csapat
az előkelő negyedik helyen végzett, miután tavaly megnyerte az
európai kontinensbajnokságot. Ez
is bizonyítja, hogy Magyarország
már a nemzetközi gasztronómia élvonalában van – fogalmazott.
Mint hozzátette, Franciaországban igen régi, legalább XIV. Lajos
udvaráig visszavezethető hagyományai vannak a gasztronómiai
„virtuozitásnak”, a francia vacsora

fogalmát pedig Auguste Escoffier
séf vezette be 1912-ben, ezt azóta
az UNESCO is felvette a szellemi
világörökségi jegyzékbe.
A magyar és a francia konyha
közös pontja például a libamáj,
ehhez kiválóan illenek a tokaji, illetve a monbazillaci vagy sauternes-i édes borok – említett újabb
párhuzamot a francia nagykövet.
A Gout de/Good France projekt
keretében idén 2000 séf vár világszerte több mint 250 ezer vendéget
a francia gasztronómiát népszerűsítő menüvel. Öt kontinensen több
mint 2000 étterem, 71 főzőiskola
és 150 francia nagykövetség támogatja aktívan a vendéglátás valamennyi stílusát felvonultató
menüsorok népszerűsítését, a
csúcskategóriájú éttermektől a minőségi bisztrókig.
Magyarországon 15 étterem
vesz részt az eseményen.
Az étrendbeli megkötések a menüsor összeállításával kapcsolatos
francia hagyomány tiszteletben
tartására korlátozódnak, így mindenhol szerepel majd egy „aperitif
gazdagon”, egy előétel, egy halas
és egy húsos főétel, egy sajtválogatás, valamint egy desszert, amelyeket francia borok és pezsgők
kísérnek. (MTI)

Magyar éttermekben is ünneplik ma
a francia gasztronómiát

Öt földrész 150 országában
2000 étterem népszerűsíti a
francia gasztronómiát ma a
Gout de/Good France projekthez kapcsolódva, melyben idén már tizenöt magyar
étterem is részt vesz.

www.Femina.hu

Megalakult a Közép-európai
Cirkuszművészeti Egyesület

Kincsem – jelenet a filmből (port.hu)

Tíz ország artistaművészeinek
részvételével megalakult a
Közép-európai Cirkuszművészeti Egyesület Budapesten, a
Fővárosi Nagycirkuszban.

A Közép-európai Cirkuszművészeti Egyesület (Central European
Circus Art Association CECA) alapító tagjai a Fővárosi Nagycirkusz
Cirkuszi szomszédolás című műsorának sikerén felbuzdulva döntöttek
úgy, hogy szükség van egy olyan
szervezetre, amely a cirkuszművészet közép-európai regionális érdekeit képviseli – közölte a fővárosi
intézmény hétfőn az MTI-vel.
Mint írják, a cirkuszművészet az
emberi teljesítőképesség határait feszegető, társadalmi üzeneteket hordozó és kifejező előadó-művészeti
ág, és a tervezett új budapesti nemzeti cirkuszközpont egyben a
közép-európai régiót is hivatott kiszolgálni.
A vasárnap megalakult új egyesület felvételét kezdeményezi a Cirkuszművészeti Világszövetségbe

(Fédération Mondiale du Cirque),
valamint az Európai Cirkuszművészeti Szövetségbe (European Circus
Association), hiszen azok programját magára nézve is iránymutatónak
tartja.
A most alakult szervezetnek tagja
lehet valamennyi artistaművész, cirkuszművészethez kapcsolódó háttérdolgozó,
cirkusztámogató,
akinek aktív kapcsolata van a
közép-európai cirkuszi régióval.
Az alapító tagok között vannak
Ausztria, Olaszország, Szlovákia,
Lengyelország, Ukrajna, Románia,
Szerbia, Horvátország és Magyarország művészei és cirkuszi szakemberei. Az elnökség tagjai Adriana
Folco Knie (Olaszország/Ausztria),
Viktor Jarov (Ukrajna), Manfred
Kannacher (Németország), Hunyadi János Mátyás „Arkan” (Románia). Az egyesület elnöki
posztjára Fekete Péter miniszteri
biztost, a Fővárosi Nagycirkusz
igazgatóját választotta a közgyűlés.

10 NÉPÚJSÁG ___________________________________________________HIRDETÉS _______________________________________________ 2017. március 21., kedd
A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0744285-109, 0747-010-874. (59673-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182.
(59765-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(59765-I)
VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744474-863. (59293)
ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745386-089. (59748-I)
KEMÉNY tűzifa eladó: bükk, gyertyán.
Tel. 0748-977-768. (59793)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919662. (59785)

CSEREFA eladó – 140 lej. Tel. 0740383-071. (59786)
ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (59818)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Farkas Roland névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (59836)

ELVESZTETTEM Sólyom Vasile Béla
névre
szóló
autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (59841)

ELVESZTETTEM Kerestely Rozália
névre
szóló
autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (59850)
ELVESZTETTEM Baranka Rita névre
szóló utazási igazolványom. Semmisnek
nyilvánítom. (59052)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (58651-I)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722846-011. (59698)
CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL építkezési munkát vállal: háztetők készítését, bádogosmunkát, cserépforgatást, belső munkálatokat, kapuk,
kerítések készítését. A szállítás ingyenes.
Tel.
0764-463-517.
(59790-I)
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)
TERMOPÁN ablakok, redőnyök, szalagfüggönyök szerelése és javítása.
Tel. 0744-504-536. (18645)

ŐSHONOS ÉS RÉGI FAJTA GYÜMÖLCSFÁK
(pl. batul, ponyik, boralma, citromalma, vajasalma stb.)
rendelhetők termelőtől. Rendelés esetén átvehetők március 23-án
a Sapientia egyetem területén.
Tel.: 0742-288-212, www.pinussiculus.ro. (1437-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (59631-I)
KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lindab cserépből, valamint csatornákat.
Tel. 0752-377-342. (59713-I)
ALKALMAZOK munkást redőny- és
termopánszerelési munkálatokra. Hajtási előnyt jelent. Tel. 0744-504-536.
(59568)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)
VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(59835)

NEM ÁGYBAN fekvő nyugdíjas hölgy
sürgősen
alkalmaz
gondozónőt
ottlakással. Tel. 0365/414-789, 0747656-791, 11-17 óra között. (59831)

SZOBAFESTÉST,
lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalok előnyös áron.
Tel. 0745-407-840. www.zugrav-faiantar.ro
(59847)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel és kegyelettel emlékezünk március
21-én TÓTH MENYHÉRTNÉRE
szül. MOLDOVÁN PIROSKA
halálának
hetedik
évfordulóján.
Isten
nyugtassa
békében!
Emlékét
őrzi
bánatos férje, testvérei, Dalma
és Ibi, valamint ezek családja.
(59754)

Kegyelettel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
március 21-én dr. KRAJLA
JÓZSEFRE
halálának
5.
évfordulóján. Emlékét őrzi
családja. (59798-I)

Elment
tőlünk,
mint
a
lenyugvó nap, de szívünkben
él, és örökké itt marad.
Kegyelettel emlékezünk a
jeddi MAGYARI JÁNOSRA
halálának 9. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(59840)

Maroknyi
fény,
tengernyi
bánat és mélységes csend
maradt utánad. Múlik az idő,
de a fájdalom nem csitul,
szemünkből a könny naponta
kicsordul. Örök mosolyod
még most is látjuk, hogy
belépj az ajtón, még most is
várjuk.
Idézzük
szavaid,
tetteid,
emléked.
Örökké
szeretünk, s nem feledünk
téged.
El
nem
múló
fájdalommal emlkékezünk a
csókfalvi LŐRINCZI LÁSZLÓRA, akit március 21-én két éve
elragadott a kegyetlen halál.
Drága
emlékét
örökké
megőrzi szerető felesége,
leánya és szerettei. (56843)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a nagyon
szeretett férj, édesapa, após,
nagytata, dédtata, barát, szomszéd, rokon és jó ismerős,
id. CSIKI ZOLTÁN
a fertőzőklinika nyugalmazott
főasszisztense, a Bod Péter
Diakóniai Intézet egyik alapítója
és tanára, mindenki Zoli bácsija
életének 84. évében Tatabányán
csendesen megpihent, lelkét
visszaadta Teremtőjének. Temetése 2017. március 21-én, kedden
14 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben, református szertartás szerint.
Bánatos lélekkel búcsúzik tőle
felesége, három fia, menyei,
unokái és dédunokái.
Szívünkben mindig élni fog
mosolygós tekintete, kedves
szavai. Sohasem feledünk. (sz.-I)

„Boldogok, akiknek szívük tiszta,
mert ők az Istent meglátják.”
(Máté 5:8. vers)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett testvér, sógornő, keresztanya, nagynéni, rokon és ismerős, a mezőbándi születésű
REND MARGIT
nyugalmazott tanítónő
marosvásárhelyi lakos, életének
99. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése március
21-én 14 órakor lesz a mezőbándi
református temető ravatalozójából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik testvére
és hozzátartozói. (59834-I)

Mérhetetlen fájdalommal szívemben értesítem mindazokat, akik
ismerték és tisztelték, hogy szeretett férjem, a nyárádgálfalvi
születésű
DOMO JÓZSEF
marosvásárhelyi lakos,
a volt ICRM alkalmazottja
életének 66., házasságának 42.
évében rövid szenvedés után eltávozott közülünk. Temetése
március 22-én du. 2 órakor lesz a
református temető ravatalozójából, unitárius szertartás szerint.
Összetört szívű felesége.
(59861-I)

Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a nagyon szeretett
férj, édesapa, após, nagyapa,
dédnagyapa, testvér, közeli és távoli rokon, jó szomszéd, barát,
ismerős,
NAGY IMRE
életének 85. évében, házasságának 61. évében 2017. március 20án hosszú, türelemmel viselt
betegség után csendesen megpihent. Temetése március 23-án,
csütörtökön 13 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Nyugodjál békében, drága
emléked szívünkben örökké
megőrizzük!
A gyászoló család. (59863-I)

Szomorú szívvel emlékezünk és

emlékeztetjük mindazokat, akik

ismerték

MADARAS

és

szerették

FERENCET,

id.
a

Constructorul Szövetkezet volt

mesterét, hogy március 21-én 23

éve örökre eltávozott szerettei
köréből.

Gondoljanak

rá

kegyelettel! A gyászoló család.

(H.N.-I)

Március 17-én 16 óra 30 perckor türelemmel viselt, hosszas
betegségben, 80 évesen elhunyt
dr. JESZENSZKY FERENC
orvosprofesszor,
Hargita megye közismert nőgyógyásza,
sok éven át a megyei nagy kórház igazgatója,
az Egészségügyi Minisztérium egykori tanácsadója,
a Marosvásárhelyi Közegészségügyi Központ volt igazgatója,
a Romániai Orvosi Akadémia tagja.
Földi életét a hivatástudat és a segítőkészség jellemezte.
Temetésére folyó év március 22-én, szerdán 14 órakor kerül sor
evangélikus szertartás szerint a marosvásárhelyi római
katolikus temetőben.
Fájdalommal búcsúzik a közeli és távoli rokonság.
Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! (1439-I)
CSIKI ZOLTÁN
egészségügyi főasszisztens emlékére
Csiki Zoltán egészségügyi főasszisztenstől búcsúznak a
marosvásárhelyi Református Asszisztensképző Iskola tanárai
és diákjai, egykori kollégái és tanítványai. Az iskola huszonöt
évvel ezelőtti alapításakor az ápolás elméleti és gyakorlati
oktatásának a megszervezésével Csiki Zoltán főasszisztenst
bízták meg, aki fiatalos lendületével a későbbiek során is
kiemelt
szerepet
vállalt
a
magyar
nyelvű
asszisztensképzésben, és nehéz helyzetekben helytállt.
Hozzájárult az otthoni beteggondozás diákok általi
kiteljesítéséhez
a
Diakónia
Keresztyén
Alapítvány
marosvásárhelyi
fiókszervezete
keretében.
Szakmai,
közösségi, emberi hozzájárulásának is köszönhető, hogy a
Bod Péter Diakóniai és Tanulmányi Központ a marosvásárhelyi
egyházi
szakoktatás
és
szeretetszolgálat
fellegvára
lett. Távozásával mennyei ápolónk és gondozónk immár.
Dr. Ábrám Zoltán (sz.-I)
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.”
Megrendült szívvel értesültünk
CSIKI ZOLTÁN
(Zoli bácsi)
haláláról, aki hosszú éveken át odaadással küzdött azért, hogy
városunknak
magyar
egészségügyi
asszisztensképző
főiskolája legyen. Köszönet mindenért, Zoli bácsi.
A Református Egészségügyi Asszisztensképző Főiskola
munkaközössége. (sz.-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága édesapa, após, nagyapa,
szomszéd, rokon és ismerős,
id. MÁRKUS JENŐ
életének 78. évében csendesen
megpihent. Temetése március
21-én 14 órakor lesz a székesi temetőben.
A gyászoló család. (59846-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk
volt
igazgatónktól,
dr.
JESZENSZKY
FERENCTŐL.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak.
Emléke
legyen
áldott,
nyugodjon
békében!
Az
Országos
Közegészségügyi
Intézet
marosvásárhelyi
központjának
munkaközössége. (59853-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
azoknak,

ISTVÁNNÉ

mondunk

akik

szül.
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mind-

PLETL
IRÉN
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Öt ország közösen terjeszti fel a kékfestést
az UNESCO szellemi örökség listájára

Magyarország
Ausztriával,
Csehországgal, Németországgal és Szlovákiával közösen
terjeszti fel a kékfestés hagyományát az UNESCO szellemi
kulturális
örökség
listájára – közölte a Kultúráért Felelős Államtitkárság
az MTI-vel hétfőn.

A felterjesztés ünnepélyes aláírásán Magyarországot Krucsainé Herter Anikó, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának (Emmi) helyettes
államtitkára képviselte hétfőn.
A közlemény szerint a kékfestés
magyarországi hagyományát 2015ben vették fel a szellemi kulturális
örökség nemzeti jegyzékére. A legkorábbi festőcéh 1208-ban Bécsben
jött létre, az akkori Magyarországon
először 1608-ban Lőcse, Eperjes,
Igló és Késmárk társulásával kezdte
meg működését. A kékfestés a 18.
század végétől meghonosodó festőmesterség egyik speciális ágát, a rezerv eljárású dúcnyomást és az
indigóval történő textilfestést jelenti.
A magyarországi kékfestés hagyományának képviselői a magyarországi kékfestőműhelyek, kutatók
és kulturális intézmények. A 20.
század elején mintegy 400 műhely
működött Magyarországon. A textilipar átalakulása, a gyárak megszaporodása a 20. század második
felétől a kis műhelyek, manufaktúrák létét is bizonytalanná tette, így

kevés műhely tudott talpon maradni. Az 1970-es években számuk
már a harmincat sem érte el.
Mint írják, jelenleg Magyarországon nyolc berendezéssel együtt
fellelhető műhelyből hat működik
aktívan. A magyarországi kékfestés
közösségét ezek a még meglévő,
családi alapon működő kékfestőműhelyek alkotják. Mivel oktatás híján
a szakma elméleti és gyakorlati elsajátítása csak műhelyekben lehetséges, a mesterség már csak e
keretek között tud fennmaradni. A
még létező műhelyek sorsa a fiatal
generáción múlik, de az elmúlt időszak azt mutatja, hogy van érdeklődés a szakma továbbfolytatására.
A kékfestés hagyományának öt
országgal közös előterjesztését formai és szakmai értékelést követően

Forrás: Hotel Villa Classica

az UNESCO Kormányközi Bizottsága fogja tárgyalni 2018 novemberi ülésén – olvasható a
közleményben, amely felidézi: a
szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményt 2003-ban
fogadta el az UNESCO közgyűlése,
és 2016 őszéig 172 állam csatlakozott hozzá.
Az egyezmény célja az élő közösségi gyakorlatok megőrzése, a
kulturális sokszínűség kölcsönös elismerése, valamint a nem tárgyiasult és gyakran kihalással
fenyegetett kifejezési formák jelentőségének tudatosítása, az ilyen
örökségelemek védelme. A védőintézkedések részeként a részes állam
a területén található szellemi kulturális örökségelemeket azonosítja és
nyilvántartja, így jött létre Magyarországon a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzéke.
Az UNESCO szellemi kulturális
örökség listájára a részes államok
nyújthatnak be fölterjesztést önállóan vagy más államokkal közösen,
ez utóbbit abban az esetben, ha egy
adott örökségelem gyakorlata közös
kulturális örökségként más-más területen is jellemző. Magyarország
már a második alkalommal vesz
részt közös felterjesztésben, hiszen
a solymászat mint élő emberi örökség 18 országgal közösen szerepel
a reprezentatív listán 2012 óta.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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A magyarság tudatos sorsvállalás,
tudatos kultúravállalás

Egyszerre kell magyarnak és
Krisztus-követőnek lenni –
hangoztatta a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke hétfőn Székesfehérváron, ahol
kiosztották a kutatóintézet
rajz- és esszépályázatának díjait „magyar zászló és címer”,
illetve „az én hősöm” témakörben.

Szász Jenő azt mondta, hogy az
általuk kiírt pályázat egyszerre felelt meg a magyar és keresztény
kettősségnek, amely tulajdonképpen Szent István-i örökség. Emlékeztetett arra, hogy az első magyar
király egyrészt hazát teremtett e
nemzetnek, másrészt fia elvesztése
miatt arra kényszerült, hogy Máriának ajánlja fel a hazát, innen a keresztény örökség.
Az elnök közölte, hogy felhívásukat a Kárpát-medencéből és a
nagyvilágból fiatalok ezrei hallották
meg.
Jakab Antal erdélyi püspök szavait idézve Szász Jenő azt hangsúlyozta: a magyar és keresztény
kettős örökség oly szoros és oly
nagy az egymásrautaltsága, mint a
test és lélek kapcsolatának.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere méltónak
nevezte, hogy a díjkiosztó kapcsán
a nemzeti szimbólumok és a magyar hősök jelentőségéről a „nemzet történelmi fővárosában” lehet
beszélni.
Molnár János festő- és grafikusművész, a rajzpályázat zsűritagja
értékelésében hangsúlyozta, nem
voltak nehéz helyzetben a képek
vizsgálatakor, inkább örömteli feladat volt a rendkívül színvonalas alkotások
áttanulmányozása.
Megemlítette, hogy a 10 évesnél fiatalabb pályázók esetében csak a
benyomásaik visszaadását, ezen
életkor felett már a tanult rajztudást
és technikát is értékelték.
Megjegyezte, hogy a kétezernél

is több rajzon megjelentek történelmi személyek Attilától Szent Istvánon át Széchenyi Istvánig, míg az
életképeken csatajelenetek, ‘48-as
honvédrohamok és 1956 budapesti
harcai is fellelhetők voltak. Érdekességnek nevezte, hogy napjaink
hősei, a sportolók is feltűntek egyegy alkotáson.
Takaró Mihály irodalomtörténész, az esszépályázat zsűrijének elnöke kiemelte, hogy békéről és
nemzeti egységről szólt a pályázati
kiírás, valamint „az én hősöm” kategóriában kiderült, kik a mai magyar ifjúság hősei, ideáljai. Mint
mondta, pozitív meglepetést jelentett, hogy nemcsak Szent István,
Szent László vagy Mátyás király a
mostani fiatalság hőse, hanem a
szeretet, a tisztelet nemzetünk valódi nagyjai iránt más történelmi
hősökön keresztül is megmutatkozott. „A magyarság nem elsősorban
genetikai kérdés, a magyarság tudatos sorsvállalás, tudatos kultúravállalás. Aki ezt vállalja, őrzi és építi,
az magyar, és senki sem az, aki ezt
nem teszi meg” – fogalmazott Takaró Mihály.
A IV. Ünnepi Rajz- és Esszépályázat keretében mintegy hatvan
rajzot és esszét díjaztak. A díjazottak között a határon belüli (budapesti,
miskolci,
bonyhádi,
székesfehérvári, szolnoki, ócsai,
nagykállói) alkotók mellett vannak
határon túliak is, a többi között
Csíkszeredából, Szilágysámsonról,
Nyárádremetéről, Székelyudvarhelyről, Kolozsvárról, a délvidéki
Szabadkáról, Eszékről, Hajdújárásról, Magyarkanizsáról, Horgosról, a
kárpátaljai Nagydobronyból, Ungvárról, valamint a felvidéki Nagycétényből, Szencről és Ógyalláról.
A díjnyertes műveket a Szent István Király Múzeum Országzászló
téri épületében kiállították, a következő hetekben megtekinthetők lesznek. (MTI)

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

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

A 823-AS LAKÓBIZOTTSÁG TAKARÍTÓNŐT keres. Érdeklődni a Kárpátok sétány 25. szám, B lépcsőház, IX. emelet címen hétfőn és szerdán 15-17 óra között. (18726)

EXKAVÁLÁS (FÖLDKOTRÁS), BONTÁS, VÍZ- ÉS CSATORNAÉPÍTÉS, GÉPKÖLCSÖNZÉS. Tel.
0743-311-505. (18724)

MAROSVÁSÁRHELYI VARRODA alkalmaz MUNKATÁRSAKAT lineáris varrógéphez. Ajánlunk motiváló fizetést és étkezési jegyeket. Érdeklődni a 0769-670-858, 0769-669-456-os telefonszámokon. (18721)

A THERÉZIA PRODCOM KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz. Önéletrajzát a Therezia titkárságán
vagy a therezia@therezia.ro e-mail-címre várjuk. Érdeklődni 7–15 óra között a 0755-084-280, 0265/322440 telefonszámokon lehet. (59546)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb
és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is.
Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687,
0742-010-263-as telefonszámon. (59537)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv ismerete
kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon. (59537)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)

A TRANZIT PIZZÁZÓ FUTÁRT alkalmaz. Tel. 0740-070-516. (59777-I)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT keresünk, házaspárok előnyben. Tel.
0745-696-055. (18706-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT. Tel. 0745-696-055. (18706-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)

CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883, e-mail-cím:
jutkams@yahoo.com (18729-I)

ALKALMAZUNK ASZTALOST, LAKATOST, HEGESZTŐT és SEGÉDMUNKÁST. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet délelőtt 9-16 óra között: 0752-069-079. (18733-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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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• 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
• Delgaz Grid
- 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.

Az egyetemisták figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti
az egyetemistákat, hogy az április 1 – június 30. között érvényes,
a StudentCard alapján kiadandó ingyenes autóbuszbérleteket
– SZEMÉLYESEN – március 15-étől lehet kiváltani, az alábbi
iratok alapján:
– StudentCard
– a 2016–2017-es tanévre láttamozott/lepecsételt egyetemistakönyvecske
– a régi bérlet
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt.
Társulás főtéri, kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan üzletkomplexumnál levő buszjegyirodáinál adják ki.
A vezetőség

A diákok is átvehetik a buszbérletet

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti
a marosvásárhelyi lakhelyű vagy tartózkodási helyű diákokat,
hogy a következő három hónapra érvényes ingyenes, minden vonalra érvényes autóbuszbérleteket március 15-étől lehet kiváltani, személyesen, vagy a szülő, gyám által, a következő iratok
alapján:
• ellenőrző könyv
• a lejárt bérlet
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt.
Társulás főtéri, kövesdombi, tudori (Favorit), valamint az Auchan üzletkomplexumál levő buszjegyirodáinál adják ki.
A vezetőség

A Maros Vízügyi Hatóság

versenyvizsgát hirdet
egy megüresedett állás betöltésére
meghatározatlan időre
Az állás megnevezése: mérnök a vízügyi, hidrológiai és hidrogeológiai prognózis irodába
Írásbeli vizsga: 2017. április 12-én 10 órakor.
Állásinterjú és gyakorlati vizsga: 2017. április 20-án 9 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca
33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú szakvégzettség – hidrotechnika, energetika, geológia,
környezetmérnök, informatika szakirány
– alapos számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel, Arcview)
A pályázati dossziét április 5-én 12 óráig, hétfőtől péntekig naponta 7–15 óra között lehet benyújtani a vízgazdálkodási vállalat
humánerőforrás-osztályán.
Bővebb felvilágosítás:
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a posturi disponibile
címszó alatt
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék (a vizsgabizottság titkársága)
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.

