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Kutyanévre várók

Hontalan háziállatok világnapja

Tüntetések
és tiltakozás

A CEU memorandumot juttatott el a
magyarországi országgyűlési képviselőknek a nemzeti felsőoktatásról szóló
törvény tervezett módosításában felmerülő „komoly jogi és alkotmányossági aggályokról” .

____________3.
Kulcsszavak: hála
és építkezés

Fiatalos lelkesedéssel, körültekintően,
pontosan, zökkenőmentesen szervezett, jó hangulatú rendezvény volt a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem hallgatóinak 24. Tudományos Diákköri Konferenciája

____________5.
20 éve halt meg
a „beatnemzedék
pápája”

Az új költészet alapműve milliókhoz jutott el, s miközben megkezdte világhódító útját, a szerző is útnak indult.

____________9.

„Én is egy névre vágyom” jelszóval a
marovásárhelyi kutyamenhelyen örökbeadással egybekötött nyílt napot szerveznek ma, április 4-én 9-18 óra között,
amelyre várják a gazdátlan ebeket
örökbe fogadó felelősségteljes személyeket.

Szer Pálosy Piroska

A gazdátlan ebek világnapja alkalmából az
örökbefogadás mellett a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Közterületkezelő Igazgatósága keretében működő telephelyen, a Prut utca
24. szám alatti – a városi virágkertészet mellett
– menhely lakói számára élelmiszeradományokat vagy textíliát is elfogadnak az állatok fekhelyéül szolgáló kutyaházakba. Az örökbefogadás
egyik előnye, hogy az újdonsült gazdik ivartala-

Fotó: Nagy Tibor

nított, féregtelenített, beoltott állatokat vihetnek
haza egészségügyi könyvecskével. Örökbefogadás céljával munkanapokon bármikor látogatható a menhely délelőtt fél tíztől du. hat óráig.
Nagy Emília, a hontalan ebeket befogadó központ vezetője ismertette a jelenlegi helyzetet és
kalauzolt a telephelyen, ahol a száznyolcvanhárom kutya, köztük tizenöt kölyökkutya, sóvárgó
(Folytatás a 4. oldalon)

„Örömhír”

Mózes Edith
Állítólag szerdán nyújtják be a törvényszékre az Egységes
Románia Párt, a Nagy-Románia Párt és az Új Jobboldal
Párt által létrehozott pártszövetséget, Nemzeti Identitás Európában Tömb – BINE néven – jelentette be vasárnap Bogdan Diaconu, az Egységes Románia alapító elnöke.
Véleménye szerint 27 év alatt felaprózódtak a román politikai paletta nacionalista erői, és épp ideje volt, hogy a
három reprezentatív nacionalista alakulat összefogjon Románia érdekében. Elmondta: céljuk a helyi, a parlamenti
és az európai parlamenti választásokon való sikeres részvétel. A BINE betűszó azt jelenti, hogy jót akarnak az országnak. És maguknak – tegyük hozzá azonnal –, mert a
választásokon való részvétel a hatalomszerzés, illetve a hatalomban való részvétel óhaját jelenti.
A pártalapítók örömhírnek nevezték a bejelentést, szerintük annál szebb ajándékot nem is kaphattak volna a román
nacionalisták, mint hogy végre akad valaki, aki komolyan
fogja képviselni a „nemzeti” érdekeket. Az ötletet az egyik
társelnök szerint az adta, hogy egy Spanyolországban élő
román nő kijelentette, elégedetlen a bukaresti parlament jelenlegi összetételével. Emiatt pattant ki az agyukból a magasztos gondolat, hogy majd ők megmutatják. A gondolatot
tett követte, és létrehozták a nacionalisták szövetségét,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 57 perckor,
lenyugszik
19 óra 54 perckor.
Az év 94. napja,
hátravan 271 nap.

Ma IZIDOR,
holnap VINCE napja.
VINCE: a latin Vincentius rövidülése. Jelentése: győztes.
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1 g ARANY

4,2668
171,0668

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

Fogászati
és szájsebészeti konferencia

Az RMOGYKE április 4–5-én, kedden és szerdán fogászati és szájsebészeti témakörben továbbképző konferenciát szervez a marosvásárhelyi Deus Providebit
Tanulmányi Házban. A vendégelőadók a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Klinikai Központjának Fogászati és Szájsebészeti Klinikájáról érkeznek. Az
előadások időpontja: kedden 18-21 óra között dr. Bán
Ágnes – Gyógyszerszedéshez társuló gingiva-hyperplasiák és kezelésük. Furkátióérintett fogak kezelési stratégiája. Szerdán 15-18 óra között prof. dr. Olasz Lajos –
Biszfoszfonátok jelentősége a szájsebészeti és fogászati
gyakorlatban. Fertőzések a maxillo-facialis régióban. Fejlődési rendellenességek. Szerdán 18-21 óra között dr. Herényi Gejza Állcsont-orthopedia című előadása hangzik el.
Bővebb tájékoztatás a 0742-152-767-es telefonszámon.

A hónap különlegessége
a múzeumban

Áprilistől minden hónapban valamilyen különlegességgel
várja látogatóit a Maros Megyei Múzeum természettudományi részlege. Áprilisban a múzeum raktárhelyiségében
24 éve őrzött, Szombath Zoltán preparátor, restaurátor
által preparált pézsmapockot tekinthetik meg az érdeklődők. Az új kezdeményezés célja a múzeum tudományos
raktárhelyiségeiben őrzött kincsekkel változatosabbá tenni
az intézmény kínálatát.

Kirándulás Farkaslakára
és Székelyudvarhelyre

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez április 22én Farkaslakára, a szénégetőkhöz és Székelyudvarhelyre.
Érdeklődni a Dózsa György utca 9. szám alatt (I. emelet),
illetve a 0744-928-299-es telefonszámon lehet hétköznapokon délelőtt 9–11 óra között.

Klubnap nyugdíjasoknak

A Romániai Nyugdíjasok Egyesületének Maros megyei fiókja április 20-án tagjainak klubnapot szervez. Feliratkozni
április 4-étől naponta 10–13 óra között lehet az egyesület
marosvásárhelyi, Bolyai utca 36. szám alatti székhelyén,
az emeleten.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja egynapos kirándulást szervez nyugdíjasok számára április 29-én a hunyadi és a gyulafehérvári várhoz. Indulás reggel 7 órakor.
Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a könyvtár kövesdombi fiókjánál, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon
Illyés Claudia könyvtárosnál.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

A napokban elkezdődtek a munkálatok a nyárádszeredai Bocskai
István
középiskolában
annak a projektnek a keretében,
amelyet a magyar kormány támogat egy korszerű autószerelő
tanműhely létesítése céljából.

Gligor Róbert László

Első lépésben lebontották a régi műhelymaradványokat, kiásták az alapsáncokat, majd megöntötték a
betonalapot. Fülöp László iskolaigazgató szerint a munkálatnak egyelőre
nincs semmilyen akadálya, de nagyon
gyorsan kell dolgozniuk, hiszen szoros
a határidő, május 15-ig be kell fejezniük a teljes építkezést. Ezért remélik,
hogy az időjárás is kegyes lesz hozzájuk, továbbá az építkezési vállalkozó
is tartani tudja a határidőket, hiszen ez
nagyon fontos kitét, mert május 25-ig
el kell számolni a támogatónak a megvalósításokkal.
A projekt két részből áll, ennek egy
kis része eszközbeszerzést jelent: a kereskedelmi szakosztályok számára digitális mérlegeket, pénztárgépet és
számítógépes programmal összekapcsolt vonalkódolvasót, az autószerelő
műhely részére kézi célszerszámokat
és az autók hibafelderítésére szolgáló
számítógépes eszközt irányoztak elő.
A szükséges lépéseket megtették, az
eszközöket meg is vásárolták. A pro-

Épül a tanműhely
jekt nagyobb része az autószerelő tanműhely megépítését és eszközökkel
való felszerelését támogatja: így futószögállító pad, fékpad, kéttonnás
emelő kerül a három beállásos műhelycsarnokba, amelyet raktár, tanári
szoba és egy huszonöt számítógéppel
ellátott osztályterem egészít ki. A tűzvédelmi követelményeket figyelembe
véve az épület elkészültével egy oldal-

kaput is nyitnak a tömbháznegyed irányából az iskolaudvarra.
A tanműhely építését, a szakosztályok eszközellátását célzó projektet
az iskola és az önkormányzat közösen
valósítja meg, főtámogatója a magyar
kormány a Bethlen Gábor Alap révén,
amely 35 millió forintot (mintegy 120
ezer eurót) irányozott elő tavaly erre a
beruházásra.

Fülöp László bízik abban, hogy időben elkészül az épület

Tavaszi nagytakarítás

Marosvásárhelyen április 25-ig zajlik a tavaszi nagytakarítás. 5-én, szerdán a Romulus Guga, Mioriţa, Rovinari,
Hattyú, Bethlen Gábor, Akác, Szitás utcákból, az Oneşti
térről, a Milcov, Nicolae Bălcescu, Kőműves, Alsógát utcákból, 6-án, csütörtökön a Raktár, Felszabadulás, Otthon,
Kőrös, Prut, Caşin, Tazlău, Vlădeasa, Vasile Lupu, Kukorica, Meggyesfalvi, Măcin, I. H. Rădulescu, Băneasa, Băneasa-–Cukorgyár, Méh, Cserna utcákból viszik el a
szemetet. 7-én, pénteken a meggyesfalvi erdő szélén, a
Nagydisznódi, Hunyadi, Resica, Kudzsir, Domb, Dél,
Kapa, Ősz, Március 8., Termés utcában zajlik a nagytakarítás. A magánházak és a tömbházak lakói az összegyűjtött limlomot, hulladékot (az építkezési, bontási törmelék
kivételével) egy nappal a beütemezett időpont előtt helyezzék ki a járdára. A száraz faágakat külön kell gyűjteni.

RENDEZVÉNYEK

Barátságos délután
a Kulcslyukban

A Barátságos délután a Kulcslyukban című tevékenységre várják a 4–8 éves gyermekeket április 5-én, szerdán délután 6 órai kezdettel a marosvásárhelyi, Kossuth
utca 5. szám alatti Kulcslyuk könyvesboltba. A legközelebbi gyermekprogramra várhatóan május 10-én és 31én kerül sor a könyvesboltban.

Kamarazeneest

Kamarazeneestet tartanak ma este 7 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Hegedűn Vlad
Răceu, zongorán Csíky Boldizsár játszik. Műsoron: Mozart-, Beethoven-, Prokofjev-művek.

Fénysugarak és árnyak –
Szerdai párbeszéd

Fénysugarak és árnyak, szenvedés, betegség, felismerés, gyógyulás – ez a témája az április 5-én, szerdán
délután 6 órakor a marosvásárhelyi Ama Deus keresztyén kávézóban zajló Szerdai párbeszédnek. A meghívottak – dr. Bérczes Judit orvos, Cosma István
pszichológus, dr. Salló Zsófia orvos, Magos Gyöngyvér
– a daganatos betegségekről és a gyógyulásról, illetve
arról beszélgetnek, hogy milyen új szempontokat látunk
meg a szenvedés alatt, milyen felismeréseket, új
életszemléletet hozhat ez az idő.

Fotó: Gligor Róbert László

Állásbörze a megyében

A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség állásbörzét szervez a megye több városában április 7-én, pénteken
reggel 9 órai kezdettel. Marosvásárhelyen a Mihai Eminescu Kulturális Központban, Szászrégenben a George
Enescu Művelődési Házban, Dicsőszentmártonban az
ügynökség Vasile Milea 2. szám alatti székhelyén, Segesváron a Korona Hotelben (Zaharia Boiu utca 12–14. szám),
Marosludason és Szovátán az ügynökség munkapontjain
(Marosludason a Köztársaság/Republicii utca 43. szám
alatt, Szovátán a Rózsa utca 25. szám alatt) tartják a börzét.
Az állásbörzére eddig 44 Maros megyei cég jelentkezett
646 munkaajánlattal: Marosvásárhelyen 195, Szászrégenben 110, Dicsőszentmártonban 165, Segesváron 120, Marosludason 56 álláslehetőségből válogathatnak az
érdeklődők. A felsőfokú végzettséggel rendelkezőket 12
munkalehetőséggel várják.

Jótékonysági hangverseny

A Romániai Máltai Segélyszolgálat marosvásárhelyi fiókszervezete, a Maros Megyei Tanács, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a Művészeti Szaklíceum
szervezésében április 5-én, szerdán 18 órakor jótékonysági hangversenyt tartanak a Kultúrpalota nagytermében. Fellép: a Művészeti Szaklíceum vonós zenekara,
illetve az iskola diákjai: Floştoiu Serban, Strătulea Dariu,
Rad Radu, Ferencz Mátyás, Völgyesi Bianca, Pethő Rebeka. Az adományokból egy tehetséges gyermeket segítenek a szervezők.

Öregmama történetei –
könyvbemutató Szászrégenben

Radu Ţuculescu Öregmama történetei című könyvét
mutatják be április 6-án, csütörtökön délután 6 órai kezdettel a szászrégeni Petru Maior városi könyvtár előadótermében. A könyv egy eldugott kalotaszegi magyar falu
öt éven át gyűjtött titkait tárja fel, melyekről mindenki
másképpen tud valamit.

Húsvéti szonettest Demény Péterrel
és Markó Bélával

A Látó szépirodalmi folyóirat és a Marosvásárhelyi Rádió
meghív minden érdeklődőt április 6-án, csütörtökön este
6 órától a Húsvéti szonettest Demény Péterrel és Markó
Bélával című rendezvényre. Moderátor Kányádi Orsolya. Helyszín: a Marosvásárhelyi Rádió stúdióterme. A
belépés díjtalan.
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CEU – Közép-európai Egyetem

Ország – világ

Tüntetések és tiltakozás

A CEU memorandumot juttatott el
a magyarországi országgyűlési
képviselőknek a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény tervezett
módosításában felmerülő „komoly jogi és alkotmányossági aggályokról”
–
közölte
a
felsőoktatási intézmény hétfőn az
MTI-vel. Az egyetem létét fenyegető törvénytervezet ellen tízezren tüntettek Budapesten a hét
végén, és aggodalmuknak adtak
hangot a felsőoktatási intézmények képviselői is.

A memorandumban kiemelték: a törvényjavaslat nyomán a CEU – Középeurópai Egyetem (KEE) számára a
további magyarországi működés lehetetlenné válna.
Mint írták, a javaslat aránytalanul korlátozza a tudományos élet és a tanítás
szabadságát, a művelődéshez való jogot
azzal, hogy a külföldi felsőoktatási intézményektől megköveteli, a székhelyük
szerinti országukban is ténylegesen felsőoktatási tevékenységet végezzenek.
Álláspontjuk szerint sérül az alkotmányban rögzített hátrányos megkülönböztetés tilalma, s nyilvánvalóan konkrét
intézményekre szabott, diszkriminatív
szabályt tartalmaz a módosítás.
Annak érdekében, hogy a CEU folytathassa budapesti működését, a tervezett módosítás megkövetelné, hogy a
CEU New York államban is képzéseket
indítson.
A magyar egyetem, a KEE, a továbbiakban nem nyújthatná amerikai egyetem
képzéseit a felsőoktatási törvény alapján,
tekintve, hogy a magyar egyetemek csak
európai egyetemek programjait nyújthatnák, az OECD országok programjait
nem.
Mint írták, jelenleg Magyarországon csak két felsőoktatási intézménynek
van
magyar
alapítványi fenntartója: a CEUnak és az Andrássy Egyetemnek.
Mivel utóbbi külföldi alkalmazottai
főleg
EU-s állampolgárok, ezzel
szemben a CEU oktatóinak jelentős hányada amerikai vagy kanadai,
ez
a
követelmény
diszkriminatív módon, célzottan
a CEU ellen irányul. A rendelkezés további, szükségtelen akadályt
fog
gördíteni
az
alkalmazottak felvétele elé.
Kiemelték: a CEU Magyarországon külföldi felsőoktatási intézményként
működik
az
Oktatási Hivatal által kiállított
különengedély alapján, a felsőoktatási törvénynek megfelelően.
A CEU súlyát a nemzetközi tudományos életben jól mutatja, hogy
az elmúlt napokban több mint 73

ezer tudományos szakembertől és magánszemélytől kapott támogató üzenetet,
beleértve 17 Nobel-díjast is, továbbá
több mint ezer levelet és 30 ezer petíciót
címeztek a kormánytisztviselők számára. A CEU fennmaradásáért felszólalók között szerepel a Magyar
Tudományos Akadémia, az Andrássy
Egyetem, a Corvinus Egyetem, számos
ELTE-tanszék és több szakkollégium.
Erdélyi magyar oktatók és kutatók kérik
a törvényjavaslat visszavonását
Száz erdélyi magyar egyetemi oktató,
kutató és véleményformáló kéri egy hétfőn nyilvánosságra hozott nyílt levélben
Balog Zoltán minisztert, hogy vonja
vissza a Közép-európai Egyetem (CEU)
működését veszélyeztető törvénymódosítási javaslatot.
Az aláírók emlékeztetik az emberi
erőforrások miniszterét, hogy több évszázados hagyománya van annak, hogy
erdélyi diákok hazaviszik szülőföldjükre
a nyugati egyetemeken szerzett tudásukat. A külföldi tanulmányok után hazatérő fiatalok jelentős mértékben
hozzájárultak a magyar tudományosság
fellendüléséhez, de „az erdélyiség és a
magyarság megőrzéséhez, megmaradásához” is.
„Az 1990-es rendszerváltást követő
időkben a Közép-európai Egyetemről
hazatérő fiataljaink hasonló értéket képviselnek az erdélyi magyar társadalomban. (…) A hazahozott tudás – akárcsak
elődeink esetében – közösségi létünk garanciája, és úgy gondoljuk, ez a megállapítás a XXI. századi történelmi
körülmények között nemcsak az erdélyi,
hanem a többi határon túli magyar közösségre is érvényes a szóban forgó oktatási
intézmény vonatkozásában is” – áll az
MTI-hez is eljuttatott nyílt levélben.

Az aláírók aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosítási javaslata
olyan helyzetet teremt, amelyben a
Közép-európai Egyetem budapesti működése ellehetetlenül.
A levelet többek között Bakk Miklós
politológus, a Sapientia EMTE tanára, a
csíkszeredai születésű Barabási AlbertLászló hálózatkutató, Egyed Emese, a
Babeş-Bolyai
Tudományegyetem
(BBTE) egyetemi tanára, Kiss Tamás
szociológus, a Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet kutatója, Salat Levente politológus, a BBTE tanára, Szilágyi N. Sándor
nyelvész, a BBTE nyugalmazott tanára
írta alá.
Orbán: a magyar és az amerikai
kormány tárgyalni fog
Tárgyalni fog a magyar kabinet és az
Egyesült Államok kormánya a Középeurópai Egyetem (CEU) ügyében – erről
beszélt Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Parlamentben újságíróknak. A magyar miniszterelnök azt mondta: „jó
szándék fogja vezetni a magyar kormányt és bizonyára az Amerikai Egyesült Államok kormányát is, tehát nincs
ok arra, hogy bárki ideges legyen”.
„Majd tárgyalunk az amerikaiakkal,
hogy ők mit szeretnének” – válaszolta a
CEU jövőjét firtató kérdésre.
Vannak Magyarországon szabályok,
amelyeket 27 külföldi egyetem – köztük
a „Soros-egyetem” – nem tart be, ezeket
kell most rendbe tenni – jelentette ki
Orbán Viktor. A felsőoktatási törvény javasolt módosítása alapján a jövőben
akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon,
ha
működésének
elvi
támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. (hírösszefoglaló)

Februárban 0,2 százalékkal nőttek az ipari termelői
árak az előző hónaphoz képest – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet (INS) által hétfőn nyilvánosságra
hozott adatsorokból. 2016 februárjához viszonyítva a
növekedés 3,9 százalékos. A most közölt statisztikai
adatok szerint januárhoz mérten a legnagyobb mértékben, 0,8 százalékkal a feldolgozóipar árai nőttek,
miközben a villamos energia, a gáz- és gőzellátás, a
légkondicionálás terén az árak 2,6 százalékkal visszaestek. Tavaly februárhoz viszonyítva a legnagyobb
drágulást a feldolgozóiparban és a kitermelőágazatban mérték, ahol a drágulás üteme elérte a 4,8, illetve
4,1 százalékot. A villanyáram és a távhő előállítása
terén a termelőár 0,3 százalékkal nőtt, a vízszolgáltatás, köztisztaság és hulladékkezelés terén pedig 0,4
százalékos volt a drágulás. (Mediafax)

Áprilistól drágul a hús

Átlagosan 15-30 százalékkal drágul áprilistól a hús.
Az árak azt követően indulnak növekedésnek, hogy
tavaly nőtt az ázsiai országokba irányuló román sertéshúsexport – figyelmeztet a Román Húsipari Egyesület (ARC). „Az elmúlt két évvel összevetve, 2017
első negyedében a sertéshús ára 26 százalékkal volt
magasabb, mint tavaly és 12 százalékkal haladta
meg a 2015-ben regisztrált szintet” – mutatnak rá
közleményükben. Az ARC szerint az Európa-szerte
bekövetkező drágulás oka, hogy tavaly jelentősen
megnőtt az ázsiai országokba – főként Kínába, Japánba és Hongkongba – irányuló sertéshúsexport,
és jelentősen visszaesett az állatállomány. A 20-50
kilogrammosoknál 2-3 százalékos, az 50-80 kilogrammosoknál pedig 1,1 százalékos a csökkenés.
Ugyanakkor 2017 januárjában az export 20 százalékkal meghaladta a tavalyi év első hónapjában regisztrált szintet, a célországok között továbbra is Kína
vezet, majd Hongkong és Dél-Korea következik. (Mediafax)

Grindeanu az egységes bérezési
törvényről

Sorin Grindeanu miniszterelnök hétfőn bejelentette, az
egységes bérezési törvényt a kormánykoalíció valamennyi képviselője és szenátora felvállalja, „hogy
meglegyen a kellő erő”. Ez azt jelenti, hogy nem bocsátják közvitára. „Ez a törvény számunkra igen fontos, szerepel a kormányprogramunkban. Olyan
intézkedés és törvény, amelyet mindenki vár. Ahhoz,
hogy meglegyen a kellő erő, beleértve a parlamentben
is, parlamenti kezdeményezésként, a kormánykoalíció
minden képviselője és szenátora terjeszti be” – jelentette ki a kormányfő. A tervezetet valószínűleg már
ezen a héten beterjesztik a parlament elé. (Mediafax)

Fotó: MTI

Lesz elegendő, az újszülöttek számára fontos hexavalens oltóanyag, amely védettséget biztosít a torokgyík, a tetanusz, a szamárköhögés, a B típusú
hepatitisz, a gyermekbénulás és a B típusú
Haemophylus influenza ellen, valamint tetravalens oltóanyag is, amelyet hatéves korban kapnak meg a
gyerekek torokgyík, tetanusz, szamárköhögés és
gyermekbénulás ellen. – Becslésünk szerint a hepatitisz B oltás kivételével minden vakcina elérhető lesz
a jövő hónapban – állította hétfőn Florian Bodog
egészségügyi miniszter. Idén először a pneumococcus elleni védőoltást is beszerzi az egészségügyi minisztérium. A vakcina bizonyos fajta tüdőgyulladás,
az agyhártyagyulladás és a vérmérgezés ellen nyújthat védettséget. (Agerpres)

kerülnek a vajdasági magyarságot közvetlenül érintő kérdések, például a nemzeti tanácsokról szóló törvény vagy a
Vajdaság hatásköreit, illetve finanszírozását rendező jogszabály.
Hozzátette: a vajdasági magyarok
gazdasági helyzete is javulhat, Aleksandar Vucic ugyanis eddig is támogatta a
magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programját, és várhatóan ez a jövőben is így lesz.
Pásztor István kiemelte, hogy a
VMSZ-t is erősíti a győzelem, hiszen a
számadatok azt bizonyítják, a legnagyobb délvidéki magyar párt továbbra is
élvezi a közösség támogatását. A VMSZ
arra buzdította a szavazópolgárokat,
hogy voksukat Vucicra adják, és az előzetes eredmények szerint ezt sokan megfogadták, a többségében magyarok lakta
településeken is a kormánykoalíció jelöltje kapta a legtöbb szavazatot. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)
rámutatva, hogy azoknak, akik a múlt év decemberi választásokon otthon maradtak, ezentúl lesz okuk arra,
hogy elmenjenek szavazni, mert lesz akire.
Azt is tisztázni kívánták, hogy ez a szövetség nem lesz
sem NATO-, sem orosz-, sem Amerika-párti, kizárólag
Románia érdekli, és egyetlen érzelem fűti őket, a hazaszeretet. Az időzítés is tudatos volt, mert a választásokig
van még három év, azalatt legyen idejük ellenfeleiknek
a támadásra. Támadásokra, amelyek „megerősítik”
őket, és „Isten segedelmével” a parlamentben is legalább kilenc százalékot érnek majd el.
Azt azonban nem fogják hagyni, hogy bárki a nacionalizmust saját politikai céljaira használja fel a következő kampányokban – jelentették ki.
És itt van a bökkenő. Hiszen kampányban még a legdemokratikusabb pártok is nacionalista lóra ülnek, és
úgy próbálnak szavazatokat gyűjteni. Vajon mit szól
hozzá például Victor Ponta, aki annak idején szintén nacionalista húrokat pengetett, hát még a magyar grófok
csontjain rágódó, a magyar katolikus iskola ellen harcoló képviselő, akinek – úgy néz ki – elveszik a kedvenc
„játékát”.
Az „örömhír” tehát nem mindenki számára öröm.

Javulhat a vajdasági magyarok helyzete

A kormánykoalíció részeként a
VMSZ Aleksandar Vucicot támogatta a
kampány során.
A legnagyobb délvidéki magyar párt
elnöke úgy vélekedett, hogy az (elmúlt
években szerb miniszterelnökként tevékenykedő) új elnök személye biztosíthatja
a
zökkenőmentességet
a
magyar-szerb kapcsolatokban, hiszen az
utóbbi néhány évben ez a viszony jelentősen javult, és várhatóan folytatódni
fog. A jó kapcsolat legnagyobb haszonélvezői a Szerbiában élő magyarok és a

Nőttek az ipari termelői árak

A hepatitisz-B oltás kivételével
minden vakcina elérhető lesz

Szerb elnökválasztás

Aleksandar Vucic győzelmével tovább javulhat a vajdasági magyarok helyzete – adott hangot
bizakodásának Pásztor István, a
Vajdasági Magyar Szövetség
(VMSZ) elnöke a szabadkai Pannon RTV-ben a vasárnapi szerb elnökválasztás
eredményét
értékelve.
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Magyarországon élő szerbek – tette
hozzá.
Emlékeztetett arra, hogy nincsenek
nyitott kérdések Belgrád és Budapest
között, majd úgy folytatta: bármennyire
összetett kérdésekkel találja is szembe
magát a két nemzet, azokat együttműködéssel meg tudják majd oldani.
Pásztor István felhívta a figyelmet
arra, hogy Aleksandar Vucic győzelme a
vajdasági magyar közösségnek is az előnyére válik, hiszen könnyebben lehet
megvalósítani azokat a célkitűzéseket,
amelyeket a VMSZ és a Vucic vezette
Szerb Haladó Párt koalíciós szerződésében fektettek le.
A pártelnök szerint a közeljövőben a
kisebbségi jogkörök kérdésében is javulás várható. Mint mondta: arra számít,
hogy a parlament hamarosan újra megkezdi a munkát, amelyet a kampány idejére felfüggesztett, és napirendre

„Örömhír”
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Románia folyamatosan megsérti a kisebbségi jogokat
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A szövetség hírlevelében közölte: a keretegyezmény négytagú
szakértői bizottsága április 3-án,
Kolozsváron találkozott az RMDSZ
ügyvezető elnökével és a szövetség
szakpolitikusaival, akik fenntartották és kiegészítették a szövetség tavaly benyújtott árnyékjelentésének
a megállapításait. Az árnyékjelentés
a román kormány két és fél év késéssel tavaly márciusban benyújtott
jelentésére reflektál.
„Országunk következetesen ideális képet fest a kisebbségek itthoni
helyzetéről, nem veszi komolyan
sem saját törvényeit, sem a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeit. Romániának a nemzeti
kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény alkalmazását bemutató jelentése sok pontatlanságot és
ferdítést tartalmaz, hamis képet sugall arról, hogy itthon a kisebbségi
jogokat hogyan tartják be. Ezt mi
nem tudtuk elfogadni, hiszen a valóság teljesen más, ezért készítettük
el egy évvel ezelőtt árnyékjelentésünket” – jelentette ki Porcsalmi
Bálint ügyvezető.
Az ügyvezető elnök felidézte,
Románia jelentése úgy készült el,
hogy a külügyminisztérium nem
konzultált a magyarság képviselőivel, nem vette figyelembe az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának

két évvel korábban benyújtott észrevételeit sem.
Szerinte a kisebbségi és nyelvi
jogok betartása fakultatív ebben az
országban, Románia pedig az alkotmánymódosítás után több mint egy
évtizeddel sem fogadta el a kisebbségek jogállására vonatkozó törvényt, amely tartalmazná az
identitás megőrzésének, kifejezésének és fejlődésének garanciáit. „Ezt
a megállapítást nemcsak a keretegyezmény, hanem a Kisebbségi
Nyelvek Európai Chartájának romániai alkalmazásáról szóló árnyékjelentésünk és az amerikai
külügy Romániáról összeállított
legutóbbi országjelentése is alátámasztja” – mondta, majd reményét
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy
a tájékozódni jött szakemberek a
helyszínen is meggyőződhetnek az
RMDSZ dokumentumában foglaltak hitelességéről.
Az oktatás területén az tapasztalható, hogy a tanfelügyelőségek
gyakran semmibe veszik a magyar
tannyelvű iskolák sajátos problémáit, hatályos törvényeket nem ültetnek gyakorlatba, a román nyelv
külön rendszer szerinti tanítása a
speciális tankönyvek és tantervek
hiányában pedig akadozik. Magyari
Tivadar oktatásért felelős ügyvezető alelnök bemutatójában a Marosvásárhelyi
Orvosi
és
Egyetem
Gyógyszerészeti
(MOGYE) helyzetét emelte ki, ahol
a mai napig nem indították el a magyar oktatási vonalat, annak ellenére, hogy 2012. január elsejétől
erre törvény kötelezi az intézményt.
„A marosvásárhelyi katolikus is-

(Folytatás az 1. oldalról)
tekintete kísért mindvégig. A pár
hónapos kölykök már igazi rafinériára tettek szert, közelharcot vívtak azért, hogy melyikük érintse
meg orrocskájával a kézfejünket,
vagy nyalja meg a simogató kezet,
illetve a rájuk fókuszáló fényképezőgép lencséjét. Kis kutya, nagy
kutya, fajtatiszta vagy keverék
nem ugatott hiába ottjártunkkor, területüket védték vagy épp igazi
gazdiban reménykedtek. A legcsendesebbek a frissen befogottak
voltak, illetve a nagy testűek. Ők
lomhán szunyókáltak és csak néhány kíváncsi pillantás erejéig
emelték fel bágyadt tekintetüket.
Amint a telepvezető elmondta, nagyon sok olyan kutya kerül hozzájuk,
amely
a
gazdájától
megszökött, vagy pedig szándékosan szélnek eresztették. Sajnos,
nem egy esetben örökbe fogadnak
egy-egy állatot, majd pár év múltán – valamilyen okra hivatkozva
– visszahozzák, ami igencsak megviseli az ebet, és már nehezen tud
újra beilleszkedni. Egy németországi civil szervezettel – amely
adományokkal segíti a menhelyet
– tartják a kapcsolatot, ők időközönként elvisznek egy-egy állat-

szállítmányt, és a világhálón viszonylag gyorsan találnak számukra örökbe fogadó családokat.
Emberi felelőtlenség
Magánszemélyektől nem fogadnak be kutyákat, amint az osztályvezető kifejtette, a kutyatartás
felelősséggel jár, és ezt mindenkinek időben kell mérlegelnie. „Volt
olyan eset, hogy valaki megunta a
tizenöt éves kutyáját, és afelől érdeklődött, hogy behozhatná-e,
mert már öreg és el kellene altatni.
Mi ilyesmivel nem foglalkozunk.
Aki annyi ideig családtagként tartotta a kutyáját, még igazán kibírhatna
egy
keveset,
hogy
méltósággal és a családban múljon
ki” – mondta Emília, akinek a kutyákhoz való közeledése arról is
meggyőzött, hogy számára ez nem
csupán munkahely, hanem szívvellélekkel végzett hivatás, amit
szombaton és vasárnap is éppúgy
folytatnia kell, mint munkanapokon.
A menhelyen lévő állatok gondozását, a kennelek takarítását
négy személy végzi – szerintünk ez
kevésnek tűnik, bár ottjártunkkor
gondoskodó kezek nyomát fedezhettük fel mindenütt –, és ugyancsak közülük kerülnek ki a
befogószolgálatot ellátó úgyneve-

Az RMDSZ a kisebbségvédelmi keretegyezmény ratifikálásakor vállalt romániai
kötelezettségek folyamatos
megsértéséről tájékoztatta
Kolozsváron az Európa Tanács (ET) szakértői küldöttségét.

Kutyanévre várók

kola esetében politikai döntést – az
óvodától az egyetemig való anyanyelven tanulás törvényes előírását
– érvénytelenítenek akkor, amikor
korrupciós vádakat és ügyészi eszközöket használva lehetetlenítik el
az iskola működését, és ezzel 400
gyermek sorsát pecsételik meg” –
jelentette ki az alelnök.
Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető
alelnöki tisztségének várományosa
a találkozón elmondta, „Romániában az anyanyelvhasználat korlátozásának kiemelt területei a
közszolgáltatások, az egészségügy,
az igazságszolgáltatás, de a helyi
közigazgatásban is súlyos problémák észlelhetőek: az intézményekről feliratokat távolítanak el,
hiányoznak a kétnyelvű utca- és
helységnévtáblák, formanyomtatványok, a közérdekű információkhoz magyarul nem lehet hozzáférni,
az ügyintézést sem lehet magyarul
végezni”. A bizottságnak a kolozsvári táblaügy aktualitását ismertetve
elmondta: bár két bírósági döntés
kötelezi a kétnyelvű várostábla kihelyezését, és a legtöbb helyi politikai párt, civil szervezet sürgeti a
megoldást, a polgármester továbbra
sem hajlandó lépéseket tenni.
A kultúra, a tömegtájékoztatás és
a visszaszolgáltatások terén észlelt
problémákat a találkozón Hegedüs
Csilla kultúráért felelős ügyvezető
alelnök mutatta be. Kiemelte, a
román állam nem ismeri el a magyar közösség épített örökségét,
erre például szolgál az, hogy „Románia ellenkampányának köszönhetően” a csíksomlyói búcsút nem

zett „sintérek” is. Kérdésünkre,
hogy legutóbb honnan riasztották
őket, megtudtuk, hogy a Tudor negyedben a Pandúrok útján, a Hadsereg téri piac környékén, de még
a főtéren is csatangoltak kóbor
ebek. Az Egyesülés negyedből lakossági bejelentés nyomán legutóbb egy kutyafalkát szállítottak a
telephelyre. Amint kiderült, az öt
kutya közül négynek csipje volt, az
azonosító alapján értesítették a tulajdonosokat, akik – egy kivételével – el is szállították az állataikat.
A kiváltási díj kétszáz lej, az étkeztetésre napi öt lejt számolnak fel.
Amint megtudtuk, visszatérő „vendégük” is van, amelyet már többször szedtek össze az úton
kóborolva, a gazdája pedig az állatot teszi felelőssé azért, hogy az
megszökik.
A marosvásárhelyi menhely
lakói között két Cane Corso vonta
magára a figyelmet. Büszke fejtartásuk, értelmes pofijuk, sima szőrzetük arról tanúskodott, hogy
fajtatiszták. Beszélgetésünk során
kiderült, a nyugodt, csendes ebek
épp azok a kutyák, amelyek egyik
megyeszékhely melletti településen ezelőtt két évvel, a hajnali
órákban halálra marcangoltak egy
férfit. A telepvezető szerint nem
tudni, mi lehetett hátborzongató
tettük kiváltó oka, mert a kutyamenhelyen az első napoktól bemehettek közéjük a gondozók
anélkül, hogy bárkinek bántódása
esett volna, és azóta is békésen elvannak.
Félrevezető az a híresztelés,
hogy a kutyamenhelyre bekerült
kutyákat két hét után elaltatják,
tudtuk meg az osztályvezetőtől.
Két hétig megfigyelés alatt tartják
az állatokat, amennyiben pedig
nem jelentkezik a gazda, ivartalanítják, féregtelenítik, beoltják, és
ezt követően várják az új gazdát.
Csak abban az esetben altatják el,
ha súlyos betegségben szenved
vagy rendkívül agresszív, kezelhetetlen egyeddel szembesülnek.

vették fel az UNESCO szellemi
kulturális örökségi listájára, ugyanakkor az is, hogy bár törvény írja
elő, a magyar műemlékek csupán
egy százalékán áll többnyelvű felirat. „A kommunista rezsim által
jogtalanul elkobozott ingatlanok
visszaszolgáltatása lelassult, majd
teljesen leállt, a kereskedelmi
média által generált gyűlöletbeszédet – amelyre az elmúlt hónapokban több alkalommal is feljelentés
útján felhívtuk a hatóságok figyelmét – továbbra sem szankcionálják
megfelelőképpen” – sorolta az alelnök, majd kiemelte: az állami költségvetésből aránytalanul kevés
támogatást kap a magyar közszolgálati média, míg a marosvásárhelyi
és kolozsvári közszolgálati rádiók
24 órás magyar nyelvű műsort közvetíthetnek, a televízió esetében
csak napi néhány órás a magyar tartalom.
A Székelyfölddel kiemelten foglalkozik a jelentés, itt tervszerűen
kivitelezett, folyamatos jogtiprásról
lehet beszámolni. Ezekről Benkő
Erika, az RMDSZ Kovászna megyei képviselője tartott rövid ismertetőt: „a Kovászna, Hargita és
Maros megyéből származó példák
etnikai alapú diszkriminációra vonatkoznak. Ha arra gondolunk,
hogy országszerte bátorítják és támogatják – és ezt nagyon jól teszik
– a regionális identitás megerősödését, akkor azt látjuk, hogy Romániának egyetlen olyan régiója van,
ahol ez nem történhet meg, és az a
Székelyföld, ahol mindezeket a jogokat megtagadják a magyar közösségtől” – jelentette ki, majd

példaként megjegyezte, míg Románia más régióiban, Moldvában és
Dobrudzsában használhatnak regionális szimbólumokat, a székely
zászló használata ellen folyamatos
hadjárat folyik.
Az ügyvezető elnök ismertette az
RMDSZ parlamentbe benyújtott
törvénytervezetét, amely március
15-ét hivatalos szabadnappá nyilvánítaná Romániában. Bemutatta a
szövetség által kidolgozott, hamarosan benyújtásra kerülő törvénymódosítást is, amely a jelentésben
megfogalmazott problémák egy részére megoldást nyújtana az anyanyelvhasználat kiterjesztése által. A
közigazgatásban alkalmazandó törvénymódosítás 20%-ról 10%-ra
csökkentené a küszöböt, a települések, utcanevek, intézmények, közterületek magyar feliratozását és a
közérdekű információkhoz való
magyar nyelvű hozzáférést, hivatali
magyar nyelvű írásos és szóbeli
kommunikációt írna elő, be nem
tartása esetén pedig szankciót róna
ki.
A román kormány 2016 márciusában, mintegy két és fél év késéssel nyújtott be az Európa Tanácshoz
jelentést arról, hogy miképpen teljesítette a kisebbségvédelmi keretegyezmény ratifikálásakor, 1996-ban
tett vállalásait. A 270 oldalas kormányjelentés a 2010 és 2013 közötti időszakot öleli fel, és a
nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak a kiterjesztéséről számol be. A
jelentéshez az RMDSZ és több erdélyi magyar jogvédő szervezet is
árnyékjelentést csatolt. (hírösszefoglaló)

Április 1-2-án Debrecenben szervezték meg a XXXV. országos és
Kárpát-medencei disputavetélkedőt.
Az erdélyi disputázást újra csak a
marosvásárhelyi diákok képviselték. A Római Katolikus Teológiai
Líceum három csapattal vett részt a
vetélkedőn, kiutazásuk költségeinek
egy részét a Keresztelő Szent Jánosplébánia állta.
Az első korcsoportban két hatodikos csapat képviselte a Római Katolikus Líceumot: az Anonymus
(György Kata, Tamási András,
Nagy Kincső) és a Konkvisztádorok
(Cseh Boróka, Tekse Krisztina,
Nagy Anita). A második korcsoportban a hetedikes diákokból álló
RozEsztO csapat (Jitianu Rosemarie, Fábián Anna-Eszter, Giliga Or-

solya) mérte össze felkészültségét a
többnyire kilencedikes diákokból
álló csapatokkal.
A vetélkedő tételmondatát –
„mindig a többségnek van igaza” –
az Anonymus csapat mind állító,
mind tagadó pozícióból megnyerte
az elődöntő mindhárom fordulójában. A döntőben újra csak sikerült
megnyerniük a vitát, így az első
díjat hozhatták haza. Az egyéni teljesítmények esetében Tamási András egyéni első és György Kata
egyéni harmadik helyezéssel zárta a
vetélkedőt. A RozEsztO csapat egy
állító és egy tagadó győzelemmel az
ötödik helyen zárt, a csapatból
ugyanakkor Jitianu Rosemarie megszerezte az egyéni harmadik helyezést is. (t.i.)
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„Ilyen magas színvonalú TDK-t nem láttam!”

Kulcsszavak: hála és építkezés

Fiatalos lelkesedéssel, körültekintően, pontosan, zökkenőmentesen szervezett, jó
hangulatú rendezvény volt a
Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti
Egyetem
hallgatóinak 24. Tudományos
Diákköri Konferenciája, amit
az orvos-, fogorvos- és gyógyszerésztudomány ünnepének
nevezett a szervezőbizottság
nevében a múlt pénteki
nyitóünnepséget
bevezető
Munzlinger Noémi orvostanhallgató. A szombati zárónapon prof. dr. Koller Ákos pécsi
egyetemi tanár értékelte a
címben megfogalmazott szavakkal a rendezvényt.

Bodolai Gyöngyi

A Kultúrpalota nagytermében
tartott nyitóbeszédében Kerekes
Ákos hatodéves orvostanhallgató a
konferencia célját így foglalta
össze: lehetőséget biztosítani a
MOGYE magyar diákjainak, hogy
anyanyelven mutassák be tudományos munkájukat, amelyre értő kritikát és javaslatokat kapjanak a
szakbizottságok tagjaitól. Hangsúlyozta továbbá, hogy a rezidens orvosok, fiatal szakorvosok bevonása
érdekében négy éve akkreditált rendezvénynek számít a konferencia,
amelynek színvonalát az egyetem
tanárai mellett neves külföldi professzorok előadása emeli.
A hála a legfontosabb, amit érez,
mondta Kerekes Ákos, a főszerve-

A szervezők

zők egyike. Hálás az oktatóknak,
hisz tanár és diák közreműködésének az eredményeként jöhetett létre
a konferencia, amelyen a bírálóbizottság tagjai meglátásaikkal, javaslataikkal segíthetik a hallgatókat.
Hálás a nagynevű előadóknak, akik
sűrű teendőik ellenére időt tudtak
szakítani arra, hogy részt vegyenek
a TDK-n. Hálával tartozik továbbá
a 140 tagú szervező csoportnak,
amely szolgálatból, önkéntességből
jelesre vizsgázott.
A tudományos diákköri tevékenység lényege az építkezés – fogalmazott dr. Frigy Attila egyetemi
előadótanár, az Általános Orvosi
Kar dékánhelyettese. Egyéni szinten a tudományos diákköri tevékenység a személyes, emberi,
szakmai építkezést jelenti a diákok
számára. A rendezvény az építkezést jelenti a tagozat számára is, hiszen a diákkörösökből lehetnek a
MOGYE majdani oktatói. A menynyiség a garancia arra, hogy a sok
dolgozatból több a jó munka. Nagyon fontos a minőség: az adatok
összegyűjtése, feldolgozása, a téma
fontossága és a dolgozat mondanivalója. Továbbá hogy volt-e valós
együttműködés a tudományos diákköri vezető és diák között, a vezető
tudott-e modellt nyújtani, motivációt adni a diáknak arra, hogy érdemes tudományos tevékenységet
folytatni, egyetemi karriert építeni.
A TDK egy kisebb olimpia, amelyen a hallgatók megküzdenek egymással, ezért fontos, hogy az
olimpiák mintájára minden részt-

vevő a közösség érdekében tudjon
együttműködni – hangsúlyozta a
dékánhelyettes, ami a záróünnepség
tanúsága szerint meg is valósult.
A MOGYE vezetőtanácsa nevében prof. dr. Borda Angela rektorhelyettes is kiemelte, hogy a diákok
érdeklődése a tudományos tevékenység iránt a további sikerek kulcsa lehet, és az oktatók
támogatásáról biztosította a diákokat.
A Marosvásárhelyen képzett
hallgatók Magyarországon és európai szinten is megállják a helyüket
– mondta prof. dr. Merkely Béla
egyetemi tanár, a budapesti Semmelweis Egyetem rektorhelyettese,
az Európai Kardiológiai Társaság
alelnöke, majd hozzátette: azt kívánja, hogy a TDK-n bemutatott
dolgozatokból minél több jó munkát meghallgathasson a Semmelweis
Egyetem
Tudományos
Diákköri Konferenciáján és a Pécsett tartandó országos konferencián is.
Soós Zoltán, a megyei múzeum
igazgatója a magyar szecesszió
egyik legjelentősebb palotájában,
amely egy gyógyszerész polgármester elképzelése alapján Budapestről Marosvásárhelyig terjedő
összefogással épült, arra biztatta a
hallgatókat, hogy maradjanak itthon, vagy külföldi tanulmányaik
nyomán térjenek haza, hogy tapasztalataikat szülőföldjükön értékesíthessék.
A nyitóünnepséget megelőző
napon 24 munkaműhelyben szerezhettek gyakorlati ismereteket a hallgatók az orvoslás, fogorvoslás és
gyógyszerészet terén.
Csütörtöktől már megkezdődött
a diákok tudományos dolgozatainak
a bemutatása, ami a következő két
napon folytatódott összesen 24
szekcióban. A különböző témakörökben kifejtett munka színvonalát
a külföldi meghívottak és a belföldi
tanárok előadása emelte. A résztvevők meghallgathatták dr. Koller
Ákos pécsi egyetemi tanárt az agyi
vérkeringés önszabályozásának új
felfogásáról, dr. Khoor András társprofesszort az Egyesült Államokból, aki a tüdőtranszplantáció
patológiájáról értekezett, dr. Balási
Gábort, szintén az AEÁ-ból, a szintetikus biológia nyitotta új utakról,
dr. Garami Zsoltot Houstonból, aki

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége
mély megrendüléssel búcsúzik

TANAI BELLA

A megnyitón a Művészeti Szaklíceum diákjai zenéltek

Ultrahang a műtőben címmel tartott
előadást. Budapestről két előadó
jött el, prof dr. Merkely Béla Út
Rióba címmel értekezett, dr. Csukly
Gábor pedig szkizofréniás betegek
érzelemfeldolgozásának modern
képalkotó módszerekkel történő
vizsgálatáról számolt be. Nagy sikere volt a diákok körében a Svájcból érkezett prof. dr. Kulcsár Zsolt
előadásának az agyi ütőértágulatról
és a szegedi prof. dr. Molnár Zsoltnak, aki a szepszis és a szerelem hasonlóságából indult ki előadása
során.
A fogorvosi szekciónak három
külföldi vendége volt: dr. Bartha
Károly Budapestről, dr. Csák Csaba
és dr. Kónya János Győrből. A
gyógyszerészeti szekcióban a szegedi dr. Fülöp Ferenc professzor tanulságos előadását hallgathatták a
résztvevők a dizájner drogokról, a
debreceni prof. dr. Halmos Gábor a
biofarmacia új lehetőségeiről beszélt.
A MOGYE tanárait prof. dr.
Mártha Orsolya, dr. Dénes Loránd,
a fogorvosi szekcióban dr. Mártha
Krisztina előadótanár képviselte.
Két hőse van a 24. TDK-nak, Kerekes Ákos és Tóth Andrea-Noémi
hatodéves hallgatók, akik főszervezőként negyed- és harmadéves társaikkal, Munzlinger Noémival és
Gábor Mária-Henriettával a több
száz órás, több tucat éjszakát kitevő
munkát vállalták – jelentette ki a
szombati díjkiosztó ünnepségen
Ladányi Emmánuel, a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnöke. Kiváló szervezőmunkájukkal
azt bizonyították, hogy jó helyen
van a diákok kezében a tanácskozás
– tette hozzá.
Nagy Előd rektorhelyettes a szervezők mellett köszönetet mondott a
magyarországi vendégdiákoknak,
akik szép számban, 80-an vettek

színésznőtől,
a marosvásárhelyi színpad egykori ünnepelt művésznőjétől,
aki 87 éves korában az öröklétbe távozott.
Tanai Bella Csíkszeredában született 1930. március 15-én. Kolozsváron a Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben 1950-ben szerzett színészi oklevelet, és a Marosvásárhelyi Székely Színházhoz szerződött.
A Marosvásárhelyi Állami Színház vezető művészeként remekbe szabott alakítások sokaságában mutathatta meg tehetségét, színes egyéniségét. Pályakezdésétől fogva jobbnál jobb szerepei voltak a székely színházi nagy egyéniségek
oldalán. A Marosvásárhelyen töltött három évtized alatt nagyformátumú művész lett, precíz szakmaisággal, óriási empátiával és finom mívű árnyaltsággal adott színpadi életet a megjelenített hősnőknek.
Dorina – Molière: TARTUFFE, rendező Tompa Miklós, Zilia Duca – Heltai Jenő: A NÉMA LEVENTE, rendező: Kovács György, Gergely Géza, Vivie – G. B. Shaw: WARRENNÉ MESTERSÉGE, rendező: Kőmíves Nagy Lajos, Lohinszky Loránd, Lizzie – R. Nash: AZ ESŐHOZÓ EMBER, rendező: Tompa Miklós, Rappaport Ottó, Gianina – Carlo
Goldoni: KÜLÖNÖS TÖRTÉNET, rendező: Gergely Géza, Blanche – Tennessee Williams: A VÁGY VILLAMOSA,
rendező: Tompa Miklós, Farkas István, Lady Macbeth – William Shakespeare: MACBETH, rendező: Harag György,
Nemes Levente, Erzsi – Örkény István: MACSKAJÁTÉK, rendező: Kovács György, Madeleine Béjart – Mihail Bulgakov: KÉPMUTATÓK CSELSZÖVÉSE, rendező: Dan Micu, Éva – Madách Imre: AZ EMBER TRAGÉDIÁJA, rendező:
Harag György, Kovács Levente, Kincses Elemér, Campbell – Jerome Kilty: KEDVES HAZUG, rendező: Mihai Raicu
– csak néhány az emlékezetes alakításai közül, melyekkel az erdélyi közönség és a színházi szakma elismerését egyaránt
kivívta. Szekernyés László TRÓN ALATT A KIRÁLY című mesejátékának színrevitelével 1969-ben rendezőként is bemutatkozott.
1977-ben családjával áttelepült Magyarországra, ahol előbb Miskolcon, majd Győrben játszott, végül Budapesten lett
a Vígszínház társulatának tagja.
Filmszerepek is gazdagították pályafutását, többek között a Szindbád (1971), Az erőd (1978), a Cserepek (1980), A
gyilkos köztünk van (1980), az Egy kicsit én, egy kicsit te (1984), a Tüske a köröm alatt (1988) és a Mansfeld (2006)
című filmekben játszott.
Az erődben nyújtott alakításáért a római Fantafilm fesztiválon a legjobb női főszereplő díját nyerte el. Jelentős vígszínházi szerepeiért 2007-ben Aase-díjjal tüntették ki.
Tanai Bella emléke előtt kegyelettel hajt fejet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház.
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Fotó: Bodolai Gyöngyi

részt a konferencián. A díjakat kiosztó tanárok sem fogytak ki a dicséretből,
tanulságosnak,
érdekesnek, színvonalasnak tartották a diákok kutatómunkáját és
annak bemutatását. Olyan jelentős
dolgozatok hangzottak el, hogy a
rendezvény felért egy közepes mé
retű nemzetközi konferenciával –
ilyen értékelést is hallhattunk az ünnepségen.
Rendkívül pontosan és körültekintően összeállított pontozási rendszer alapján értékelték a 24
szekcióban bemutatott dolgozatokat. A bizottsági elnökök felolvasták a belföldi díjazottak és a
különdíjjal jutalmazott legjobb
anyaországi diákok nevét, illetve
azokét, akik az országos TDK-n
fogják képviselni a MOGYE-t. Értékes különdíjakat is kiosztottak a
Gedeon Richter gyógyszergyár, a
Clinilab cég részéről. A Gecse Dániel Református Orvosi és Egészségügyi Szakkollégium értékes
pénzjutalmat adott a diákok mellett
egy témavezető tanárnak is. Végül,
miután gratuláltunk a szervezőknek
a pontosságért és az idővel való kitűnő gazdálkodásért, felsoroljuk a
24 szekcióban elhangzott több mint
300 dolgozatot bemutató diák közül
az első helyen végzettek nevét:
Jakab-Péter Kinga, Kelemen Krisztina, Köllő Zoltán, Pászkán EvelynKatalin, Benedek Ildikó Annabella,
Komsa Tamás, Bartha Borbála-Gizella, Szabó Ágota, Kis Adél, Kiss
Róbert-László, Forró B. Tímea,
László Ágota, Kónya Klára, Frunda
Edva Anna, Szőllősi Krisztina-Ibolya, Ugron Eszter, Szatmáry Mónika, Romfeld Adam, Ádám
Andrea, Csomay Károly, Fodor
Emőke, Veress Emőke, Tolnai
Imola, Szőke Beáta, Lungu Victor
Előd.
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Pillangó, Napocska, Napraforgó

Szeretettel várunk! – ez a felirat
fogad az óvodába lépve. Régi épületről van szó, Erdély egyik első
Szerkeszti: Mózes Edith óvodája volt, az 1800-as évek elején épült. Az önkormányzat új
óvoda építésére nyert pályázatot.
Az új épület a jelenlegi óvoda mönek a fűtőtestek is. Tavaly még
götti udvarban épül fel, a régit le
gázzal fűtöttek, ősztől áttérnek a
kell
bontani, mert szükség van a tefafűtésre.
rületre. Ott lesz az új udvar és játAbodban felújították a régi kulszótér.
túrotthont, Szolokmában, amelyAz óvodában három csoport műnek legnagyobb problémája az út,
ködik, tudtuk meg Felméri Emília
újrakészítették a terveket az aszfalóvónőtől: a nagycsoport a Pillangó
tozás folytatására. A szolokmai
csoport, a középcsoport a Napocska
útból 2 kilométer van leaszfalés a kicsiké a Napraforgó. 66 gyetozva, a községvezető szerint a
rek van beíratva. Az óvónő szerint
nyár végén, ősz elején fogják megnagyon lelkes gyerekek vannak
tudni, mi lesz a sorsa.
minden
csoportban, nagyon szeretEzenkívül pályázatot készítettek
nek
óvodába
járni. Ahogy körbea polgármesteri hivatal felújítására,
a hármasfalui iskola felújítására,
szigetelésre, ajtó-, ablak- és tetőcserére. Elkészültek a csatorna- és
az ivóvízhálózat meghosszabbításának tervei is, és benyújtanak egy
pályázatot Makfalva és Hármasfalu összes utcájának a leaszfaltozására. Mindkét faluban 7-8
utcáról van szó. Nagyon fontos
lenne a járdásítás mind Makfalván,
mind Hármasfaluban. A lakosok
szerint is ez az egyik legnagyobb
probléma. Főleg Hármasfaluban
vannak olyan szakaszok, hogy nagyon veszélyes a gyalogosközlekedés. Az önkormányzat az idén
elkészíti a terveket, jövőre hozzákezdenek a kivitelezéshez.
Szintén pályázati pénzekből tervezik a polgármesteri hivatal felújítását, manzárdosítást, oda
A makfalvi múzeum épületét
költöztetnék az igazgatóságok egy
1812-13-ban építette Dósa Dániel.
részét a lakosság zökkenőmentes
A fia, aki már Dózsának nevezte
kiszolgálása érdekében. „Fontos,
magát, újságíró, író volt, részt vett
hogy minél több pályázatot nyera 48-as forradalomban. A szabadjünk meg, hogy tudjuk ezeket a
ságharc idején a hadügyminisztermunkálatokat befejezni” – somnek volt a titkára. Jó barátja volt
mázta Vass Imre.
Orbán Balázsnak, aki, amikor ezen
a vidéken gyűjtött, nála szállt meg.
Az ingatlan jelenleg az önkormányzat tulajdonát képezi, mivel az
utolsó gazdája, Dósa Zoltán elkárszervezésére. 1990-ben megalakult
tyázta, és hogy ne menjen tönkre, és
a Wesselényi Művelődési Egylet,
ne legyen elidegeníthető, a harminegyüttműködve a református egycas években a falu kiváltotta. Közházzal, felvállalta többek között a
ben volt szolgálati lakás is, és
helyi néprajzi múzeum gondozáamikor 72-ben a tömbházat építetsát, a helytörténeti kutatás folytaték eléje, le akarták bontani, és
tását és közlését, az évente
akkor Fülöp Dénes, akinek volt már
megszervezendő képzőművészeti
egy szép gyűjteménye a művelődési
alkotótáborokat, a hagyományok
ápolását.
Így 1992-től rendszeresen megszervezték alkotótáborokat.
A táborokat rendszeresen kiállításokkal zárták. A művészek egykét alkotást hagytak itt. Lassan
gyarapodott a képállomány. Kezdetben nem kaptak semmiféle támogatást, kénytelenek voltak a
képek eladásából fenntartani a tábort. 1998-tól pályázhattak. 2004től lassan bezárultak a pályázati
források, a magyarországiak és az
itteniek is. 1999-ben, halálának 20.
évfordulóján az alkotótábor felvette Nagy Pál nevét – tudtuk meg
Fülöp Irén tanárnőtől.

néztünk, sok-sok pillangót láthattunk szanaszét, hiszen ez a csoport
neve és a jele. Ám ezen belül is
minden gyereknek van jele, ami a
neve kezdőbetűjével indul. Pl. Gergőnek a gomba, Zsófinak a zsák,
Szabinának a szék stb.
Nemsokára húsvét van, ottjártunkkor a nagycsoportosok már készültek az ünnepre. Tanulták a
tojásfestés titkait, „technikáit”, a
hagyományost, a hagymahéjast, karcolgattak, viaszoztak, tapétával,
szalvétával vonták be. A fiúk hoztak
már locsolót, elmondták a locsolóverseket, megöntözték a kislányokat,
vagyis már megtartották a „főpróbát”. Somodi Erika óvónő irányításával a Napsugár csoportban is épp
foglalkozásra készültek.

Idén május 20-án tartják a hagyományos székely majálist. Szintén
hagyományosan jelen lesznek a
testvértelepülések, megtartják a hagyományos felvonulást is. Az önkormányzat vezetője állítja, a
majális nemcsak Makfalva, de a
térség egyik legnagyobb és legnépszerűbb eseménye, ünnepe.
Makfalva községnek sok testvértelepülése van:
Püspökladány,
Csákvár, Kőtelek, Tiszasüly, Berzét
(Felvidék), Alattyán, Berectelke.
Kérdésünkre, hogy mi a haszna a
községnek ezekből, a község első
embere azt mondta: a gyerekeink
elmennek hozzájuk, mi is fogadjuk
a testvértelepülések gyerekeit. Fon-

tos a kapcsolattartás, így megismerjük egymás kultúráját, szokásait, hagyományait, sok személyes
kapcsolat jön létre, sőt gazdasági
együttműködés is kialakul. Kinyílik
a világ, részt veszünk egymás kulturális rendezvényein, barátságok
és üzleti kapcsolatok is kialakulhatnak.
Vass Imre azt is elmondta, hogy
az idén augusztusban is megszervezésre kerül az alkotó-festő tábor.
Tavaly első ízben tartottak képzőművészeti tábort gyerekeknek, akik
itt festettek, faragtak Sándor János
nyugalmazott tanár felügyelete
alatt. Ezt a tábort az idén is szeretnék megszervezni.

A tavalyinál jobb az idei költségvetés

– Az új törvényekkel jobb az
idei költségvetés, mint a tavalyi, a leosztásból több
pénzt kapunk. A megyei tanács is figyelembe veszi a realitásokat, nem a hasára ütve
adja a pénzt, hanem tekintettel volt arra például, hogy
kinek hány kilométer utat
kell javítania. Régebb ugyanannyit kapott az is, akinek
nem volt egy kilométer útja
sem, és az is, akinek sok volt
– mondta beszélgetésünk
elején Vass Imre polgármester.

Az egyik legnagyobb beruházásuk a roma központ volt. Az ősszel
fogtak hozzá, és kicsit kínlódva,
egy kicsit késve, sikerült mostanra
befejezniük. Megvolt a hivatalos
átadás is. Emellett sikerült egy
közel 25 ezer eurós mikrobuszt
vásárolnia az önkormányzatnak.
Ez volt a haszna, úgymond, hogy

nem sikerült időben lezárni a projektet. Aki lezárta a projektet, az
már nem kapta meg.
Jelenleg folyamatban van a közvilágítás megoldása és a térfigyelő
kamerák felszerelése. A kamerázást nem tudták befejezni, mivel a
szolgáltató új rendszert telepít.
Várják, hogy befejezze, hogy ne
kelljen később cserélniük, és új tervet készíteniük. Minden oszlopra
új LED-es lámpákat szerelnek, ez
a művelet még nincs befejezve a
község egész területén.
Tavaly Makfalván két pályázatot
nyertek meg: az egyik egy új
óvoda építése, a másik a kultúrotthon felújítása. Mindkettő 500-500
ezer eurós beruházást jelent. Az
idén elkezdik a közbeszerzést, és a
tervek szerint az ősszel hozzáfognak az építéshez.
Hármasfaluban befejezték az iskola hőközpontjának felszerelését,
és a vakáció alatt helyükre kerül-

Szőttesekkel gazdagodott a múzeum

Gyarapodó képanyag a pincegalériában
Fotó: Nagy Tibor

A pincegalériában a tavalyi alkotótábor anyaga még nem került
a helyére, de így is van látnivaló.
1979-ben született az elhatározás néhai Fülöp Dénes makfalvi
tanár, Nagy Pál és Kusztos Endre
képzőművészek
részvételével,
hogy Makfalván is szervezzenek
képzőművészeti alkotótábort. Az

elsőre 1979. június 16-án került
volna sor, de közbelépett a sors. A
táborba igyekvő Nagy Pál közúti
balesetet szenvedett, és halála beárnyékolta a kezdeményezést.
1980-ban egy emlékkiállításra került sor csupán. A 80-as években
bekeményedő diktatúrában már
nem is gondolhattak a tábor meg-

Képkiállítás Makfalva elhunyt elöljáróiról

Az önkormányzat állandó képkiállítást rendezett
be a kultúrotthonban Makfalva volt elöljáróiról, a
székelyek nagy meneteléséről és a székely majálisról. „Tavaly, amikor az elhunyt polgármesterek emlékére állítottuk a kopjafákat, arra gondoltunk, hogy
egy képgalériát is létrehozunk – mondta a polgármester – hozzátéve, hogy a családoktól gyűjtötték
össze a képeket azokról a volt polgármesterekről,
akik mandátumuk idején haltak meg.
Vass Imre időrendi sorrendben mutatta a képeket:
itt látható Szőcs Pál, aki a rendszerváltás előtt volt a
néptanács elnöke. Az első választott polgármester
Zsigmond Kálmán, a következő Kutasi Zoltán, majd
Márton Zoltán volt.
– Ön miért vállalta?
– Azt mondják, veszélyes Makfalván polgármes– Jó kérdés. Remélem, túlélem a mandátumot – váternek lenni…
laszolta
félig komolyan, félig viccesen Vass Imre.
– Ezek szerint igen.

házban, felajánlotta, hogy múzeumot rendez be az épületben. Így
mentették meg az épületet. A múzeum a most húsz éve elhunyt
Fülöp Dénes nevét viseli.
– Azóta a szövőszobával bővült a
múzeum, amelyet régi szokás szerint rendeztek be, a mestergerendára
akasztott ruhákkal, szőttesekkel.
Mindig hoznak valamit. Most kaptam ezt a dagasztótálat, ezt a katonaládát, csak már nem nagyon van
hova tenni. A tárgyak száma állandóan bővül. Kezdünk lassan nem
férni, és a képtárral is így vagyunk
– magyarázta Fülöp Irén tanárnő.
A múzeumban agyagszobrokat is
láttunk. A népi agyagszobrászat
Molnár Dani nevéhez kötődik, a
képe is itt látható 1913-ból.
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Kettős emberhátrányban, Boroş-duplával nyert az ASA női csapata

Farczádi Attila
Fontos győzelmet aratott a Marosvásárhelyi ASA női labdarúgócsapata a Szuperliga 12. fordulójában, az eddig a találkozóig
egy ponttal kevesebbet gyűjtő Real Craiova
elleni mérkőzésen, így megőrizte helyét a
tabellán – kudarc esetén nemcsak a vasárnapi rivális, de a Borgóprundon diadalmaskodó Jászvásári Navobi is megelőzte volna
a Székes Károly irányította alakulatot.
Erősen tartalékosan állt ki a marosvásárhelyi csapat, mindösszesen tizenegy játékost tudott nevezni a találkozóra, közöttük
kezdőket, miután az anyagi gondok miatt
amúgy is erősen foghíjas keretet három labdarúgó sérülése és egy negyedik eltiltása is
tizedelte. Ilyen körülmények között sem játszott azonban alárendelt szerepet az ASA,
bár a máskor megszokott nyomás helyett
ezúttal szolid labdatartásra rendezkedtek be
a helyi lányok, és csak alkalomadtán veszélyeztették riválisuk kapuját. A taktika nyerőnek bizonyult, hiszen míg például az első
félidőben a vendégek egyetlen gólszerzési
lehetőséget sem alakítottak ki, ők több
ízben is közel kerültek a vezető találat megszerzéséhez, mígnem Alina Boroş előnyhöz
nem juttatta őket. Szünet után sem sokat
változott a játék képe, mert bár a craiovaiak
rájöttek, hogy ennyire szorult helyzetben
még nem találkoztak vendéglátójukkal,
ebből következően pedig lehetne keresivalójuk Drăguş Kinga kapujánál, mégsem
tudták a maguk javára fordítani az állást –
még akkor sem, amikor a találkozó vége

fele az ASA sérülések miatt kettős ember- prundi Heniu – Jászvásári Navobi 1-4, Buhátrányba kényszerült, a játékképtelenné karesti Fair Play – Temesvári CFR 3-5, Szévált futballistákat ugyanis nem volt akivel kelyudvarhelyi Vasas Femina – CSS
helyettesíteni. A craiovaiak egyenlítő talá- Târgovişte 3-0, Nagybányai Independenţa
lata helyett azonban a marosvásárhelyi – Kolozsvári Olimpia 0-11.
előny megkettőzését jelentő gólt fújhatta be Mircea
Salomir kolozsvári
játékvezető, amikor az Andrada
Hosu sérülését jelentő szabálytalanságot követően az
első félidőben is
eredményes Alina
Boroş mesterien
ívelte a labdát a pipába.
Az ASA összetétele:
Drăguş
Kinga – Camela
Vîga, Rus Orso- A sárga mezes craiovaiak nem tudtak fogást találni a szolid labdatartásra berendezkeFotó: Nagy Tibor
lya, Lucia Mele- dett házigazdájukon.
acă,
Anamaria
Ranglista
Gorea, Adorján 1. Kolozsvár
12
12
0
0
100-4
36
Szidónia, Alina 2. Temesvár
11
8
1
2
46-24
25
Boroş, Mădălina 3. ASA
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7
1
3
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Boroş,
Denisa 4. Jászvásár
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6
2
3
34-18
20
Năznean, Balázs 5. Craiova
12
6
0
6
23-37
18
Csilla, Andrada 6. Târgovişte
12
4
2
6
21-35
14
Hosu.
7. Sz.udvarhely 11
3
1
7
14-40
10
További ered- 8. Borgóprund
12
3
0
9
22-44
9
mények a 12. for- 9. Bukarest
12
3
0
9
25-67
9
dulóban: Borgó- 10. Nagybánya 12
2
1
9
11-57
7

Sima győzelem
a női röplabdázóknál,
de messze a 7. hely

7

Papírforma-győzelmet aratott a Marosvásárhelyi
Medicina CSU a bajnokság leggyengébb csapata,
a sereghajtó SCM U Craiova ellen, a női röplabda
A1 osztály alsóházi 5. fordulójában. A házigazdák
egyetlen játszmát sem engedtek át ellenfelüknek,
az eredmény 3:0 (25-14, 25-20, 25-21).
További eredmények az alsóházban: Galaci
CSU – Karácsonkői Unic 0:3 (18:25, 17:25,
16:25), SCM Piteşti – Jászvásári Penicilina 3:0
(25:20, 25:23, 25:19); a felsőházban: CSM Târgovişte – Lugosi CSM 3:0 (25:20, 25:13, 25:14),
Bukaresti Dinamo – Balázsfalvi Volei Alba 0:3
(21:25, 13:25, 16:25), Bákói Ştiinţa – Bukaresti
CSM 2:3 (20:25, 15:25, 25:16, 27:25, 13:15).
A bajnokság második szakasza ezzel félidejéhez érkezett, a pontvadászat szünet nélkül folytatódik a 6. forduló mérkőzéseivel, amelyeket
egyaránt szerdán játszanak. A hétközi fordulóban a marosvásárhelyi csapat a SCM Piteşti vendége lesz, a találkozó 18 órakor kezdődik. (F.A.)

A bajnokság állása

* felsőház: 1. Balázsfalva 75 pont
(77:10), 2. Bukaresti CSM 67 (72:28), 3.
Târgovişte 62 (67:25), 4. Bákó 52 (58:37),
5. Dinamo 43 (52:44), 6. Lugos 32 (41:59);
* alsóház: 7. Jászvásár 41 (46:44), 8.
Medicina CSU 36 (41:50), 9. Karácsonkő
35 (45:50), 10. Piteşti 32 (36:54), 11. Galac
6 (10:79), 12. Craiova 5 (14:79).

Gólzáporos győzelemmel ünnepelte Király születésnapját a Haladás
(a magyar labdarúgó NB I 24. fordulójának összefoglalója)
zőnyben folyt a játék, a hajrában
azonban a Videoton beszorította a
Paksot, de képtelen volt gólt szerezni, így pontosztozkodással zárult
a mérkőzés.

Éppen szombaton ünnepelte 41. születésnapját Király Gábor, aki múlt héten két évvel, 2019ig meghosszabbította a szerződését a Haladással.
Fotó: 24.hu

Budapest Honvéd – Ferencvárosi
TC 2-1 (2-1)
Gólszerzők: Zsótér (20.), Eppel
(32.), illetve Moutari (39.).
Eleinte szinte kizárólag a há-zigazda kispestiek veszélyeztettek, és
a 20. percben meg is szerezték a vezetést, miután Zsótér Donát a felezővonaltól indulva lövőhelyzetig
jutott, és 15 méterről a hálóba bombázott. A folytatásban sem változott
a játék képe, így nem volt meglepő,
hogy Eppel Márton találatával növelte előnyét a Honvéd. A hazaiak
ezután több ígéretes helyzetet is kihagytak, majd a Ferencváros nigeri
középpályása, Amadou Moutari némileg váratlanul szépített, így a szünetben csak egy gól volt a
különbség. A második felvonásban
javult a Ferencváros teljesítménye,
több lehetőséget is kidolgozott, a
hajrában szinte össztűz alatt tartotta

ellenfele kapuját, de nem tudott
egyenlíteni.

Paksi FC – Videoton FC 0-0
A Videoton lépett fel kezdeményezőleg, az első félidő első felében
lényegesen többet birtokolta a labdát, de a paksiak – akik különösen
saját közönségük előtt akadályozzák meg hatékonyan az ellenfeleket
a gólszerzésben – ezúttal is stabilan
védekeztek. Aztán némileg kiegyenlítettebbé vált a játék, s a hazaiak is vezettek támadásokat.
Ezzel együtt a vendégek álltak közelebb a gólszerzéshez, amikor a
30. percben a kapufán csattant a
labda egy szabadrúgást követő fejes
nyomán. A pihenő után aktívabbá
vált a Paks, többször jutott el az ellenfél kapujáig, de nem alakított ki
veszélyes helyzetet. A második félidő nagy részében többnyire a me-

Thomas Doll, a Ferencváros vezetőedzője századik alkalommal
vezényelte csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójában játszott Budapest Honvéd – Ferencváros mérkőzésen a Bozsik Stadionban 2017. április 1-jén. A Honvéd 2-1-re nyert.
MTI Fotó: Kovács Tamás

Swietelsky Haladás – Mezőkövesd
Zsóry FC 4-2 (1-1)
Gólszerzők: Wils (16.), Iszlai
(48., 11-esből), Kovács L. (62.),
Williams (66.), illetve Molnár G.
(38.), Baracskai (90.).
Öt perc késéssel kezdődött a
mérkőzés, amely előtt köszöntötték
a 41. születésnapját éppen szombaton ünneplő Király Gábort, aki ezen
a héten két évvel, 2019-ig meghosszabbította a szerződését a Haladással. Az első félidőben egyenlő
erők küzdelmét láthatta a közönség,
jó volt az iram, bár helyzetek nem
igazán alakultak ki, mégis két fejesgól született. A fordulást követően
nem sokkal Vági felrúgta Williamset a 16-oson belül, a megítélt 11est
Iszlai
magabiztosan
értékesítette. A folytatásban kontratámadásokra rendezkedett be a Haladás, s egy ilyen végén előbb
Kovács növelte az előnyt, majd
Williams is betalált, ezzel el is dőlt
a három pont sorsa, a Mezőkövesd
erejéből már csak a szépítésre futotta.

megszerezte a vezetést. Az Újpest
kicsit meg is zavarodott ettől, a vendéglátók pedig a félidő közepére
növelték előnyüket. Az, hogy a
három pont sorsa nem dőlt el már
az első játékrészben, Balajcza Szabolcsnak, a vendégek veterán kapusának volt köszönhető, aki nem
sokkal a szünet előtt egy hatalmas
bravúrt mutatott be. A fordulást követően az Újpestnek gyors gólra
volt szüksége, Lázok János pedig
meg is szerezte ezt, így teljesen
nyílt lett az összecsapás. A lilák kisebb fölénybe kerültek, ám egy
szöglet után az előre húzódó Dejan
Karan visszaállította a kétgólos különbséget. A hajrában ugyan megvoltak az Újpest lehetőségei, de az
eredmény nem változott.

helyzetet pedig gólra is váltotta:
Simon András lőtte ki a jobb felső
sarkot. A vezető találat ellenére az
újonc együttes maradt aktívabb, az
MTK hiába próbált kettős cserével
változtatni, a játéka továbbra is veszélytelen volt, így több mint hat
hónap után nyert bajnoki meccset a
Gyirmót.

Vasas – Debreceni VSC 2-3 (1-2)
Gólszerző: Ádám (45., 11-esből),
Vaskó (77.), illetve Tőzsér (26.),
Burmeister (43., öngól), Könyves
(88.).
A kiegyenlített kezdés után a
vendégek szereztek vezetést a 26.
percben, miután Tőzsér Dániel 22
méterről rendkívül pontosan, a kapufa segítségével lőtt a bal alsó sarokba. A találat érezhetően jót tett a
hajdúságiak játékkedvének, s bár
mindkét együttes előtt adódott egyegy nagy lehetőség, a Debrecen növelte előnyét Felix Burmeister
öngóljával. A Vasas villámgyorsan,
még a szünet előtt szépített Ádám
Martin büntetőjével. A fordulás
után a hazaiak futballoztak fölényben, ez a 77. percben érett góllá,
amikor Vaskó Tamás egy szögletet
követően csúsztatott a kapuba. Már
úgy tűnt, kétgólos hátrányból pontot tud menteni az angyalföldi
együttes, ám a csereként beállt
Könyves Norbert megszerezte a
győztes találatot korábbi csapata
ellen.

Gyirmót FC – MTK Budapest 1-0
(0-0)
Gólszerző: Simon A. (57.).
Elég óvatosan kezdte mindkét
csapat a találkozót, valamelyest a
hazaiak voltak kezdeményezőbbek,
de a nézők jószerivel egyetlen lehetőséget sem láthattak az első harminc percben. Az első komolyabb
lövés a Gyirmóté volt, amely eltalálta a kaput, de Petkovic szépen
védett, így a felek gól nélküli félidőt követően vonulhattak az öltözőbe. A folytatásban a Gyirmót
Diósgyőri VTK – Újpest FC 3-1 (2-0) nagyobb sebességi fokozatba kapGólszerzők: Makrai (18.), Ugrai csolt, néhány percen belül három(33., 11-esből), Karan (70.), illetve szor is komolyan veszélyeztette a
Lázok (53.).
fővárosiak kapuját. A negyedik
Nagy lendülettel kezdett a DiósRanglista
győr, ennek köszönhetően korán
1. Videoton
24
13
6
5
49-20 45
2. Honvéd
24
13
5
6
38-23 44
3. Vasas
24
11
5
8
37-26 38
4. Ferencváros 24
10
8
6
39-30 38
5. Szombathely 24
10
5
9
32-33 35
6. Paks
24
8
10
6
28-26 34
A nemzetközi kupaszerepléstől függetlenül Thomas
7.
Újpest
24
7
10
7
35-36 31
Doll marad a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőed8.
Mezőkövesd
24
8
7
9
27-34 31
zője. A Digisport televízió pénteki, Reggeli start című mű9. Debrecen
24
7
6
11
27-32 27
sorában az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója, Orosz Pál
10. MTK
24
6
8
10
18-28 26
kijelentette, hogy Thomas Doll nincs nyomás alatt, az ál11. Diósgyőr
24
7
3
14
29-48 24
lása nem függ attól, hogy csapata bejut-e a csoportkörbe
12. Gyirmót
24
4
7
13
12-35 19
valamelyik nemzetközi kupában. A sportvezető nyomatékosította, hogy a Ferencváros változatlanul bajnok szeretne
lenni, de egy ilyen szintű és költségvetésű klub számára
az igazi terep és a realitás az Európa-liga csoportköre.
Házigazdasiker született a fővárosi rangadón, a román labdarúgó 1.
„Oda lehet érni, a keretünk is alkalmas rá, de ha megint
liga felsőházi, 3. fordulójában: a FCSB 2-1-re legyőzte a Dinamót vanem sikerülne a nyári selejtező, a vezetőedzőnk állása
sárnap este. Sikerével a FCSB kiegyenlítette pontszámban az éllovas
akkor is biztos. Nem kérdés, hogy ősztől is ő lesz a Fradi
Viitorult, amely tegnap este, lapzárta után az Astrával játszott Giurgiun.
vezetőedzője” – szögezte le.
A Dinamo maradt a 6. helyen.

Thomas Doll marad
a Ferencváros vezetőedzője

Legyőzte a FCSB a Dinamót
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Piros rózsa – könyvbemutató

Március 30-án a marosszentgyörgyi római katolikus plébánia tanácsSzerkesztette: Mezey Sarolta termében mutatták be Radványi
Hajnal Piros rózsa című verseskötetét. Délután 6 órára már zsúfolásig
megtelt a helyiség. A rendezvényt a
Az írás egyike a legdemokratihelyi plébános, Baricz Lajos pap
kusabb foglalatosságoknak, az invezette, aki három szál piros
költő
ternetnek köszönhetően pedig ma
rózsát helyezett az asztalra, utalva a
már mindenki kipróbálhatja magát.
könyv címére.
Sosem volt ennyi „tollatlan tollforElmondta, hogy Radványi Hajnal
gatója”, vagyis billentyűzetsanyarnémileg ismert az olvasóközönség
gató alkotója a világnak, mint
előtt, mivel a Népújságban és a Vamanapság. Természetesen a fiatasárnapban megjelent cikkeiben folok uralják a „terepet”, zsenidömlyamatosan ismertette mind a máltai
ping várható. Hol van már a
proletkult idején olyannyira felkaközösség, mind a Magányosok
pott „munkás-paraszt írók” divatja,
Klubjának a tevékenységét, a klubamely szintén hozott meglepetésenak 18 évig volt a krónikása. Ezket, hiszen csak tájainkon is olyan
után röviden bemutatta a szerzőt,
(ős)tehetségek emelkedtek ki a
valamint
irodalmi tevékenységét.
pártiskolázott tömkelegből, mint a Márton Károly és Szombatfalvi László
szavai nyomán bepilKiértékelő
„három István”: Nagy István, Asz- gatjuk. Hasonló a hatás az Urna „Mikor nekiláttam ‘áskálni’ a prólanthattunk Radványi Hajnal lelkicímű
kroki
esetében.
Szombatfalvi
zaírással
kapcsolatos
szaktárban,
talos István vagy Horváth István…
világába, melynek rezdüléseiből
Mégis-mégis, időnként jelentke- László remek „rendezésben” bizonyos determinációkkal nem
megszülettek a versek. A kérdésre,
nyújtja
át
nekünk
írásait,
felvezeti
voltam
eléggé
tisztában.
Csak
kézik egy-egy olyan szerző, aki (fihogy mi készteti a versírásra, a
noman
fogalmazva)
nem a témát, „elvisz” bennünket, majd sőbb vándorolt az agyamba a toszerző elmondta, hogy a gondolatértelmiségi pályán keresi a kenye- egy jól időzített „csavarral” vissza- vábbolvasás és még több példázat
ban megjelent képek ellenállhatathoz
a
jelenbe,
oldva
a
drámaiságot.
árán,
hogy
mi
is
rejtőzik
mögöttük.
rét. A marosvásárhelyi Vár-lak
Kötetlen beszélgetéssel folytató- Elsőnek említeném a legegyszelan erővel papírra kívánkoznak, de
vendégei közül két olyan alkotó is
dott
a
találkozó,
a
szerző
figyelmerűbbet,
de
talán
a
legfontosabbat,
a
hogy ez mennyire jó és hasznos, azt
bemutatkozott, akiket a szó legneaz olvasó dönti el.
mesebb értelmében (de nem ki- sen és jó szívvel hallgatta az mondanivalót. Szerintem nem sok
A résztvevők közül Sz. M. A. kimondottan a megjelenített valóság, észrevételeket, a biztató, baráti ta- embernek van mondanivalója, és
emelte, hogy Radványi Hajnal vera tematika szerint) munkás írónak nácsokat, hogy bízzon önmagában, azoknak is csak ritkábban. A hétseinek hangulatát a gyakran
ismerünk. Ilyen a költő Márton írásai szükségességében, merje ki- köznapokban inkább megbeszéKároly és a prózaíró Szombatfalvi írni magából a jelen témáit, ne csu- lünk valamit… A mondanivaló
használt metaforák, jelzők, a megLászló. Mindkettejüknél céltudatos pán a múltba fordulás legyen a cél, szerintem indulatból fakad. Onnan
személyesítések teszik színessé,
az önművelés, kellő kitartással pá- hiszen a ma emberének a mai tör- belülről. Indulat az is, ha valamit
mondanivalójuk pedig gondolkorosul az örökös tanulás; rég túllép- ténések az igazán érdekesek. A szépnek találunk, és el akarjuk
dásra készteti az olvasót. A versek
szerző így vélekedik: „Érdekel – mondani… Egy történetet, egy törték a műkedvelői státus határait.
témái igen változatosak és gazdaKedei Zoltán és Bölöni Domo- de nagyon – a mások véleménye, ténést kell írjunk, attól a ponttól,
gok, jelen vannak mind a köznapi
mert
időnként
elakadok,
és
jó,
ha
ahol
beindul
a
történet,
addig
a
kos meghívására március utolsó
tárgyak, mind a lélek rezdülései.
napján Szombatfalvi László (Ma- valaki irányt mutat… Van, hogy pontig, ahol bezárul a történet (és
A kötetben megjelent versekből
egy
témát
több
változatban
is
felmindenki
hazamegy).
rosvásárhely, 1961) volt a Vár-lak
Pataki Ágnes műkedvelő szavaló,
dolgozok,
míg
megtalálom
a
leginKezdőktől,
mint
amilyen
jómavendége. Az írás mesterségét a
Dendea Mária, Pollák Erzsébet
rövid műfajokban próbálja, célja kább megfelelő megjelenítést… Az gam is vagyok, sokszor olvasok
máltai
tagok, Baranka Kati, a
idő
érleli
az
írót…
de
nem
önmakarcolatokat,
amiknek
nincs
monmégis a nagyobb lélegzetű próza, a
gában.
Szerintem,
ha
az
író
nem
danivalója.
Vagy
legalábbis
én
nem
regény. Kilyén Ilka színművésznő
előadásában hallhattuk két írását. A tesz semmit közben, nem jut sok- találom. Persze majd’ mindenhez
jelen lévő irodalomkedvelők sze- kal előbbre. Törekedni kell, s fon- hozzá lehet tenni egy ‘mondanivarint a művészi előadásmód hatá- tos, hogy az irány is helyes lót’… Lehet, tévúton járok, szerinA történet úgy kezdődött, hogy
sára a történet megélénkül, szinte legyen… Az emberekre való hatás tem a széppróza egy köntös, ami
meghívást
kaptam a Vadasdról Buma
egy
mesterség…
A
leleményestanulható,
egy-két
mondat
után
fel„kivirul”: csüggünk a témán, hodapestre
áttelepedett
Rózsa Judittól,
ség
az
írónak
is
lehet
jó
barátja…
ismerhető.
A
mondanivaló
az
maga
gyan hoz létre műkedvelőként egy
vegyek
részt
egy
megemlékezésen,
Szavakkal
közel
hozni
az
olvasót
az
író,
a
személye.
És
a
kettő
festményt, amely majdhogynem
amelyet Budapesten, a Fiumei sírremekmű lesz, egy kiváló bútor- nehéz. Ecsetelésre van szükség. együtt az irodalmi alkotás, a meskertben szeretne megszervezni.
Kerülendő
a
magyarázás,
a
túlíterség.”
asztalos mesterember… Vallomás
Erre
március 5-én, Jakab Ödön, Varás…”
Szombatfalvi
László
saját
blogot
című írásával sem vagyunk másdasdon
született költő halálának 86.
Folyamatosan
kutat,
tanul,
olvas
vezet,
írásaival
a
Káfé
Főnix
iroként. Az idős Karcsi bácsi, látszóévfordulóján
kerülne sor. Hozzáés
ír.
Az
írással
kapcsolatos
tanádalmi
és
fotóművészeti
internetes
lag egykedvűen, minden érzelem
tette:
ez
jó
alkalom
arra, hogy a Vacsokat
csokorba
szedi,
mint
lap
„hasábjain”
is
találkozhatunk.
nélkül könnyít lelkén, amikor bedasdról
Magyarországra
elszármazotmondja,
az
„alapszabályokat”
karÉs
írjon
is
Szombatfalvi
László,
vallja, hogyan vett elégtételt a hátak
találkozzanak,
s
megbeszéljék
a
tonlapokra
írja,
hogy
folyamatosan
mert
jó
úton
halad!
ború idején aljasul meggyilkolt
2010-ben
felállított
Jakab
Ödönszem
előtt
legyenek.
Autodidakta.
Doszlop
Lídia
bátyja haláláért. Döbbenten hallsírkő rendbetételének kérdését.
Arról van szó ugyanis, hogy az
MTA által 1931-ben felállított sírkő
a közel 80 év alatt megrongálódott,
Nemcsak a csa- hogy a műsor még színesebbé tételéért színpadra
összetöredezett, újat kellett állítani.
ládját, hanem egész küldjék.
Ezt vállalta fel dr. Sipos Béla ny.
Mivel Széllyes Sándor betegsége miatt konferálzenésztársadalmunpécsi egyetemi tanár és Dóra testkat megrázta a fia- nom kellett, így született meg a kis bemondó szövevére – mint oldalági leszármazottak
tal,
sokoldalú gem, amivel a kilencéves Kálmit a színpadra hívtam:
–, akik saját költségükön egy új sírkövet csináltattak 2010-ben. Erre
Koszorus Kálmánka most érkezett ide,
művész, xilofonista,
azonban nem került fel az MTA
Hogy a tudományát itt is színre vigye.
dobos, cimbalmos,
által eredetileg felvésetett négysoTréfás mondókáit sokfelé hallották,
brácsás, a klasszikus
ros szöveg, amely így hangzik:
Táncos figuráit sokan megtapsolták:
és népzene táncos
„Ott születtem a hegyvidéken,
Kilencéves legény, s úgy ropja a táncot,
lábú szerelmesének
Oda köt minden jó emlékem;
Ilyent itt maguknál még senki nem látott.
viharos távozása e
A hegyi dalt még most is hallom
No de nem dicsérem, mindjárt meggyőződnek,
földi életből.
Vándorolni a hűs fuvalmon.”
Tapsos kezeikre azért ügyeljenek.
Igazi művész faA vadasdi kis csapat a temető beMost mondja az elnök, sok munka van hátra,
mília sarja, édesjáratánál
gyülekezett. Felemelő
S hólyagos tenyérrel ki megy a határba?
anyjától,
Eötvös
érzés volt látni a régi, kedves arcoÉn most ki is megyek, s küldöm a gyermeket,
Marikától, a Maros
kat, akikkel 30 éve nem találkozTúl sokat beszéltem, nehogy megverjenek.
Művészegyüttes szólótáncosától a néptánc szeretetét,
tam. Nagy volt az izgalom, amikor
Jó, hogy észrevettem, szedem is a sátram,
édesapjától, id. Koszorus Kálmántól, aki az együtteskörbeálltuk Jakab Ödön sírját, kiA többit rábízom, gyere, Kálmi, bátran!
nek a leghosszabb ideig volt prímása és ma is aktív
bontottuk a székely zászlót, és
Volt is vastaps a fiatal tehetségnek, pályája attól erzenész, a zene iránti elkötelezettségét hozta magával.
Jutka köszöntötte az egybegyűlteTíz évvel idősebb nővére is az együttes szólótán- refelé csak felfele ívelt, mígnem egy gyógyíthatatlan
ket. A sírra helyezett csokron ez a
cosaként ment nyugdíjba, míg 10 évvel fiatalabb húga betegség hatalmába nem kerítette. Szülei mindent
szöveg állt: Kegyelettel emlékea konzervatórium hegedű szakosaként végzett, megtettek azért, hogy legyőzze betegségét. Többször
zünk! Szülőfalud, Vadasd nem fekönnyűzenei énekesnőként gyűjti pódiumos helyezé- elkísértem édesapjával együtt egy neves természetlejt! Rózsa Judit beszédéből idézve:
seit és az Erdély TV képernyőjén is naponta látjuk.
gyógyászhoz, hogy enyhítsenek állapotán.
„Jakab Ödön Vadasdon született
1854. július 26-án, Jakab István
Kálmi is zsenge gyerek korában kezdte zenei taIdeig-óráig sikerült is, de egy idő óta minden reföldbirtokos és Nagy Mária gyerenulmányait, szorgalma már középiskolás korában az mény szertefoszlott.
keként. Egy testvére volt, Jakab
Egyesült Államokba is eljuttatta.
Isten veled, Kálmi! Emlékedet örökre szívünkbe
Árpád. Édesapját korán, 11 éves
Kisgyerekként sokszor elkísérte szüleit az együttes zárjuk, és megőrizzük, mert nagy voltál. Rövidke
korában elveszti, édesanyja egyedül
kiszállásaira és turnéira, úgyhogy volt alkalma ma- életed alatt annyi embernek tudtál örömet szerezni,
neveli fel két fiát.
gába szívni, megszeretni a néptáncot, a népzenét. ami csak keveseknek adatott meg. Ne hagyd abba,
Jakab Ödön termékeny író volt,
Csupa szem és fül volt a színpad jobb vagy bal olda- folytasd a muzsikádat, táncolj, hogy az angyalok is
akiről
Gyökössy Endre azt írja,
lán, ahonnan a zenét hallgatta és leste a táncos figu- láthassák, hogy ma itt miért hullatjuk könnyeinket
hogy csak magvetőnek tartja
rákat. De nemcsak hallgatta, nézte, hanem a színfalak ilyen sokan a sírhantod mellett! Nyugodj békében!
magát, aki nehéz munka közben is
mögött járta is olyan jól, hogy a kollégák jónak látták,
Szász Károly

A mondanivaló a szerző maga

Római Katolikus Teológiai Líceum
X. osztályos tanulója szavalt.
A rendezvény zárásaként a kötetben közölt kis jelenetet, a Kamaszlázadást Baranka Kati, Pollák
Erzsébet és Dendea Mária adták
elő. A helyi Kolping család énekkara Szántó Árpád gitáros kíséretében, valamint az egyházközség
citerásainak közreműködése Orbán
Balázs és Vass Lajos vezetésével
szakrális jelleget adott a rendezvénynek, és kedves meglepetésként
köszöntötte a szerzőt közelgő sokadik születésnapja alkalmából.
Említésre méltó a könyv címlapjának szép kivitelezése, a Garaboncia kiadó alkotása.
Örvendünk, hogy Radványi Hajnal társai és barátai lehetünk a máltai közösségben.
Szász Anna

Jakab Ödön sírjánál

Ifj. Koszorus Kálmán emlékére – nekrológ helyett

dalol: »mert jólesik énekelnie, aki
előtt nyitva áll minden jó magyar
szív kis szobácskája, hová ő kopogtatás nélkül beléphet, aki csak anynyit vár a világtól, elég, ha
elmondják rólam, becsületes munkás voltam s megbecsülik vetésemet.« Régi újságokban találkoztam
Jakab Ödön verseivel, novelláival –
folytatta beszédét Rózsa Judit –
amit szépen gyűjtögettem, de sehol
nem találkoztam azzal a szöveggel,
ahol gyerekeit említené, csak édesanyját meg szerelmét, Rózát. Nagy
késztetést éreztem, hogy megismerjem életútját, munkásságát, s nem
utolsósorban bebizonyítsam állításomat: Jakab Ödönnek nem voltak
gyerekei.”
Egy verssel készültem a megemlékezésre, amit erre az alkalomra
írtam. Dr. Sipos Béla a rokoni kapcsolatokról, a sír megtalálásáról és
gondozásáról beszélt.
A megemlékezést élőben nézték
az otthon maradt vadasdiak a Vadasd otthonunk Facebook-oldalon.
A temetőbeni megemlékezésről
egy étterembe vezetett utunk, ahol
– a Rózsa család jóvoltából – egy
külön helyiségben, meghitt baráti
hangulatban beszélgettünk Vadasdról és gyermekkori éveink szép emlékeiről. Közben a boríték is
körbejárt, s így összegyűlt az az
összeg, amely lehetővé teszi a sírkő
teljes befejezését.
E nagyszerű esemény példája
annak, hogy összefogással sok mindent meg lehet tenni, ha egy kicsiny
falu szülötteiben van hazaszeretet,
ősök iránti hálaadás és tisztelet.
Köszönet Rózsa Juditnak és dr.
Sipos Béla pécsi professzor úrnak,
akik korábban jelentős könyv- és
kéziratcsomagot vittek Vadasdra, a
református parókiára. Ennek kiállítására és közhelyen való elhelyezésére – a Havadi Polgármesteri
Hivatalnak köszönhetően – nemsokára sor kerül.
Török Stenczer Enikő,
Pécs-Újhegy
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Stúdió(k) áprilisban

Hétfői lapszámunkban a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa
Miklós
Társulatának áprilisi műsorrendjét közöltük, ezúttal a
Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Stúdió Színházában,
valamint a Levél utcai Stúdió
2-ben e hónapban sorra kerülő előadásokról olvashatnak. A produkciókban az
intézmény hallgatói lépnek fel
tanáraik, illetve meghívott
vendégek rendezésében.

Kaáli Nagy Botond

Április 4-én, ma 17 órától a
Levél utcai Stúdió 2-ben a Sebestyén Aba által színre vitt Papírrepülők című előadás látható. A Yorick
Stúdióval közösen létrehozott előadás az Interkulturális párbeszéd a
kortárs dráma tükrében című projekt IX. kiadásának a keretében kebemutatásra,
célja
a
rült
nemzetiségek és a kultúrák közti
párbeszéd kezdeményezése és elősegítése. Elise Wilk román drámaíró szövege fiatalokról szól,
fiataloknak. A történet az áldozatról
szól, a zsarnokokról, akik maguk is
áldozatok egy olyan társadalomban,
ami elszakítja a szülőt gyermekétől.
Hat kamasz küszködik a világgal,
belülről emészti őket a felnőtté
válás lassú és elkerülhetetlen bekövetkezte. Felhalmozódó problémáikat nem mondhatják el senkinek,
hiszen a példaképeik, a szüleik kül-

földön dolgoznak. Az őket érő
külső hatásokat és a bennük egyre
növekvő feszültséget mindannyian
másképp próbálják feldolgozni.
Egyedül maradtak, miközben mind
együtt vannak. Beszélhetnének egymással a gondjaikról, de nem teszik,
hanem papírrepülőként sodródnak a
szélben. A kettős szereposztásban
Szilágyi Míra, Bajkó Edina, Mesés
Gáspár, Szabó J. Viktor, Nagy Norbert, Jáger Simon, Fekete Róbert,
Erőss Brigitta, Lukács Andrea és
Zsenák Lilla elsőéves magiszteris
hallgatók játszanak. A díszletet
Szőke Zsuzsa, a jelmezt Czirják Beatrix harmadéves látványtervező
szakos hallgató tervezte. Sebestyén
Aba asszisztense Markó Orsolya
másodéves teatrológia szakos hallgató. Elise Wilk drámáját Albert
Mária fordította, és Kis-Luca Kinga
koreográfusként irányította a hallgatók munkáját. A fiatalok körében
Trailaként ismert Trabalka Cecília
felelős az előadás zenei világáért.
A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem báb szakos hallgatói április 5-én, szerdán 11 órától játsszák
az Anya, mesélj Mazsolát! című
előadást a Levél utcai Stúdió 2-ben.
A Máthé Rozália rendezte produkció Bálint Ágnes népszerű regénye,
a Mazsola mesefiguráit eleveníti
meg. A generációk által ismert bábokat Bródy Vera eredeti tervei
alapján Gavril Siriteanu készítette.
Bálint Ágnes Mazsola-történetei
gyerekekhez és felnőttekhez egyaránt szólnak, céljuk a fiatalok meg-

szólítása és szüleik szórakoztatása.
A két előadás a hétköznapokat mutatja be gyermekszemmel, ugyanakkor
humorosan
beszél
a
gyereknevelés problematikájáról.
Elszakad a nevelési kliséktől, megmutatva a felnőttben bujkáló gyermeket. Az előadásban Rácz Mihály,
Köllő Andrea, Bugnár Szidónia
Erika, Erdős Orsolya másodéves
bábszínész szakos hallgatók játszanak.
Április 11-én 19 órától a Kiadjamagát című produkció van műsoron. Rendezője Forgács Péter, a
budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem színészmesterség-tanára, 2009-ig a Vígszínház
rendezője. A marosvásárhelyi végzős színészosztállyal különleges
előadáson dolgozott a Köteles utcai
Stúdió Színházban. Kötetlen rögtönzésekre alapozva, saját történetekből, élményekből, helyzetekből
merítve jeleneteket vittek színre.
Család, gyerekkor, első szerelem,
első személyes tapasztalatok. A történeteket szaggatottság, dinamikusság jellemzi. Képeit sem az
időrendi sorrendhez, sem a folytonossághoz való ragaszkodás nem
határozza meg; részleteikben sokrétűek, helyenként homályosak, helyenként
élesek,
játékosan
szubjektív teret és időt alkotva. A
történetmozaikból lassan állnak
össze a képek, míg végül a rendszerváltás generációja mutatkozik
meg, kiadjamagát. Az előadásban
Bálint Örs Hunor, Dunai Júlia Veronika, Gaál Attila Csaba, Gyarmati
Éva, Hollai-Heiser Anna, Illés
Alexa, Kozma Gábor Viktor, Tóth

Szilvia Lilla, Wessely Zsófia Anna
másodéves magiszteris színészhallgatók játszanak; jelmeztervező
Nagy Eszter harmadéves látványtervező szakos hallgató. Dramaturg:
Faragó Zsuzsa; osztályvezető tanár:
Gáspárik Attila.
Április 12-én 11 órától ismét az
Anya, mesélj Mazsolát! című előadás van műsoron, míg 13-án 19
órától a Mikve című produkciót tekintheti meg az érdeklődő közönség. Utóbbi szerzője, Hadar Galron
színésznő, forgatókönyv- és drámaíró Londonban született, majd családjával a nyolcvanas évektől
Izraelben telepedett le. A Tel-avivi
Egyetemen töltött évei alatt kezdett
el írni és játszani, az ortodox zsidó
hagyományokkal élcelődő művei
gyorsan felkeltették a közönség figyelmét. A Mikve 2005-ben jelent
meg, és az ortodox zsidó nők legszemélyesebb szertartásába, a mikvébe nyújt bepillantást, mindezt
úgy, hogy tágabb szociális, emberi
kérdéseket feszeget. Mindennapi
hazugságokkal, titkolózással, hatalomvággyal átitatott kapcsolatok
szemlélői lehetünk egy olyan történetben, mely bárhol a világon előfordulhat. A közönséget megosztó
darab számos kitüntetésben részesült. Romániában első alkalommal
látható, Gáspárik Attila rendezésében, a Levél utcai Stúdió 2-ben. Az
előadásban Hollai-Heiser Anna,
Wessely Zsófia Anna, Dunai Júlia
Veronika, Gyarmati Éva, Illés
Alexa, Tóth Szilvia Lilla végzős
magiszteris és Vadász Bernadett
másodéves színész szakos hallgató,
valamint Simon Boglárka Katalin

színművésznő játszik. Díszlet-jelmez: I. éves látványtervező osztály
– Hatházi Rebeka, Kis Kriszta, Mihály Katalin-Sára, Papp Gyopár,
Sós Beáta, Szemerei Zsolt, Székely
Timea. Irányító tanár: Jeremias Bianca Imelda és Bartha József.
Április 20-án 19 órakor Vinnai
András Valaminek a második része
című vígjátéka van műsoron Keresztes Attila rendezésében. A színpadi helyzeteket legkomolyabban
felépítő, majd ugyanolyan gyorsan
lebontó vígjáték, melyet a szerző dr.
Sivián Anna álnéven írt, a bibliai
tízparancsolat egyikét fekteti boncasztalra: ne ölj! Egy olyan szürreális történet várja a nézőt, ami csak a
színpadon fordulhat elő, vagy legalábbis egy narrátor fejében, a publikum szeme láttára. Az előadásban
durva nyelvhasználat, esetenként
humoros és semmilyen korosztálynak nem ajánlott jelenetek is előfordulnak. A produkcióban a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős színészosztálya látható.
Fellép Barabás Hunor, Bálint Örs
Hunor, Dunai Júlia Veronika, Gaál
Attila Csaba, Gyarmati Éva, HollaiHeiser Anna, Illés Alexa, Kádár
Noémi, Kozma Gábor Viktor, Tóth
Szilvia Lilla, Wessely Zsófia Anna
másodéves magiszteris színészhallgatók. A díszletet Lokodi Aletta, a
jelmezt Szőke Zsuzsa harmadéves
látványtervező szakos hallgatók tervezték.
A hónap sorrendben utolsó előadására április 25-én 17 órakor
kerül sor. Ekkor ismét a Papírrepülők című produkciót láthatják az érdeklődők.

olvasható durva részleteket ellensúlyozza a költemény szociális értéke.
Az új költészet alapműve milliókhoz jutott el, s miközben megkezdte világhódító útját, a szerző is
útnak indult. Orlovskyval előbb Párizsban töltöttek hosszabb időt,
majd rövid New York-i tartózkodás
után Dél-Amerikát, Európát, Marokkót, Indiát és Japánt kóborolták
be. Ginsberg 1965-ben hírlapi tudósítóként Kubába utazott, de mivel
meglehetősen nyíltan bírálta az ottani drogellenes törvényt, a homoszexuálisok
elnyomását
és
üldözését, hamarosan kitoloncolták.
Nem járt jobban Csehszlovákiában
sem, ahol hatalmas tömeg előtt szavalta a Május királyát, de a hatóságok itt is távozásra kényszerítették
a laza erkölcsűnek tartott költőt. A
hatvanas évek elejétől belevetette
magát a hippimozgalomba (tőle
származik a „flower power” jelszó
is), ekkor már ő maga is komolyan
foglalkozott a meditációval, a zen
buddhizmussal, az erőszakmentes

élet megvalósításával. Szerepe volt
a vietnami háború elleni tiltakozás
megszervezésében, Chicagóban a
rendőrök által szétvert Grant Park-i
tüntetésen az első sorban menetelt.
1971-ben találkozott a tibeti származású buddhista meditációs mesterrel,
Csögyam
Trungpa
Rinpócséval, aki az elkövetkező
években legfőbb szellemi guruja
lett, segítségével sikerült létrehoznia a boulderi Naropa Intézetet,
ahol Ginsberg is tartott költői stúdiumokat. Közben fáradhatatlanul
járta az Egyesült Államokat és a világot, előadó- és felolvasóestjei
sokszor kavartak botrányt.
Elmaradhatatlan hordozható harmóniumával kísérte áradó ritmikájú, képekben, látomásokban
tobzódó verseit, amelyeket sokszor
üvöltve adott elő, majd többnyire
meztelenre vetkőzött, ilyenkor
rendőrök vezették el. Megnyilvánulásaira lehetetlen volt nem figyelni,
s noha komikusnak tetsző előadásai
sokakat megbotránkoztattak, szá-

mosan támogatták, amikor az emberi jogok, különösen a melegek
jogai, a szólásszabadság teljesebbé
tétele érdekében, a drogfogyasztás
korlátozása ellen szólalt fel. Csípős
nyelvű kirohanásaiban nem kímélte
a politikusokat sem, az igazságtalan
kormányzati intézkedések, az amerikai külpolitika ellen is felemelte
szavát.
Nyers és szókimondó költészetét
egyre inkább elfogadták, The Fall
of America (Amerika bukása) című
kötetét 1974-ben Nemzeti Könyvdíjjal jutalmazták. Magyarországon
1980-ban és 1993-ban járt, és több
kötete is megjelent magyarul
(Nagyáruház Kaliforniában, A leples bitang, Május királya, Halál Van
Gogh fülére), fordítói között Eörsi
István és Orbán Ottó nevét kell kiemelni.
A „beatnemzedék pápája”, a
„szabad szerelem Buddhája” New
York-i otthonában halt meg májrákban 1997. április 5-én.

Allen Ginsberg, a „beatnemzedék pápája” 20 éve halt meg

Húsz éve, 1997. április 5-én
halt meg Allen Ginsberg amerikai költő, a „beatnemzedék
pápája”.

Egy baloldali newarki zsidó család második gyermekeként született
1926. június 3-án. Apja angoltanár
és költő, orosz származású anyja
gyógypedagógus, a kommunista
mozgalom lelkes híve volt, aki fiait
gyakran magával vitte a politikai
gyűlésekre. Az asszonyt epilepszia
és paranoia gyötörte, 1941-ben elmegyógyintézetbe került, ahol
elektrosokkal „kezelték”, majd
homloklebenyműtétet
hajtottak
végre rajta. Teljesen eltompulva
halt meg 1956-ban. Ginsberg egyik
legismertebb műve, a megrázó
erejű Kaddis című elégia neki állít
emléket.
Kamaszéveiben leveleket küldözgetett a The New York Timesnak, időszerű politikai kérdésekről,
a második világháborúról és a munkások jogairól fejtette ki nézeteit.
Középiskolásként az irodalom érdekelte elsősorban, Whitman és Poe
voltak vezérlő csillagai. A középiskola elvégzése után a Columbia
Egyetemre iratkozott be, előbb

jogot, majd irodalmat tanult.
Az egyetemi évek
alatt került barátságba
(és szoros testi kapcsolatba) a későbbi beatmozgalom legendássá
vált alakjaival, William
S. Burroughs-zal és Jack
Kerouackal,
akikkel
együtt élvezte a kábítószer, a szabad szerelem
és az alkotás gyönyöreit.
1948-ban drogos hallucinációban William Blake
hangját hallotta, amint a
napraforgóról verselt, s
ez az élmény indította el
a költői pályán. Kezdetben a hagyományos,
klasszikus verselést választotta, később sorai
egyre áradóbbá váltak,
verselése felszabadultabb lett.
1949-ben orgazdaság vádjával letartóztatták, de vádalkuval börtön
helyett pszichiátriai kezelésre kötelezték. Itt ismerte meg az ifjú írót,
Carl Solomont, akinek később az
Üvöltés című versét ajánlotta.
Szabadulása után Mexikóba utazott, ahol különféle drogokkal kísérletezett, majd 1955-ben San
Franciscóba költözött, ahol piackutatóként is dolgozott. Itt ismerte
meg élete nagy szerelmét, Peter Orlovskyt, a fiatal modellt, akivel haláláig együtt élt, igaz, számos
alkalmi szeretője is volt. Az Üvöltést San Francisco bohémnegyedének egyik üzletében alkalmi
hallgatóság előtt olvasta fel először,
viharos sikerrel. A kéziratot azonnal elkérte Lawrence Ferlinghetti,
a beatnemzedék áttörésében kulcsszerepet játszó City Lights kiadó
vezetője, aki 1956 májusában jelentette meg az Üvöltést és más
verseket tartalmazó kötetet. A hatóság azonnal lecsapott, obszcenitással és trágársággal vádolták a
valóban nyers és szokatlanul szókimondó művet, de 1957-ben a bíróság kimondta, hogy az Üvöltésben
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Sajtónyilatkozat

Az új kollektív munkaszerződésre vonatkozó tárgyalásokkal kapcsolatban az Azomureş sajtóirodája
meghatalmazást kapott a következők pontosítására:
Az Azomureş alkalmazottai képviselőjeként megnevezett Alternativa 2002 szakszervezet által kifejezett jövedelemnövekedésre vonatkozó elvárások akár
jogosnak is tekinthetők. Azonban a jelenlegi gazdasági kontextusban, amikor különbségek mutatkoznak
a magán- és közszféra között a bérek tekintetében,
legalábbis érzelmi szinten, az elvárások nem teljesíthetők a követelt mértékben.
Emlékeztetőül, a köz- és magánszféra közötti gazdasági kontextusból adódó különbségek ellenére a
munkáltató felvázolta jövedelemnövelő ajánlatát, ami
nagyon közel áll a követelésekhez, s aminek alapjául
egy pár olyan elv szolgál, amely a tevékenység stabil
folytonosságát biztosítja teljesítményhatékony feltételek között. Javasolták, hogy csatoljanak kiegészítő
iratot az egyéni munkaszerződésekhez, ami egyetlen
megoldás mindaddig, amíg megkötik a kollektív
munkaszerződést, s amely révén az Azomureş alkalmazottai megőrizhettek bizonyos juttatásokat: az
ebédjegyeket, a védelmi intézkedéseket és szociális
segélyeket (pl. temetkezési, szülési és nyugdíjazási
segély), vakációs prémium, beleértve a szakszervezet
vezetőségének nyújtott járandóságokat (szabadnapok
a szakszervezeti tevékenységekhez). Ezt azért, mert
a 2011. évi 62-es számú, társadalmi párbeszédre vonatkozó törvény 141. cikkelyének 21. bekezdése értelmében „a felek a kollektív munkaszerződés
meghosszabbításáról egy alkalommal dönthetnek, s a
hosszabbítás legtöbb 12 hónapra terjedhet”. Az Azomureşben a kollektív munkaszerződést 2017. március
9-étől március 20-ig hosszabbították meg, a két fél

egyezségének megfelelően, s ezzel a törvényes hoszszabbítás lehetősége kimerült.
Annak ellenére, hogy a szakszervezet képviselői
eredetileg fenntartották, hogy a kollektív munkaszerződést több alkalommal meghosszabbíthatták volna,
ez a kijelentés, ahogyan a fentiekben kijelentettük, ellentmond a törvényes előírásoknak.
A munkaadó ajánlata: egyénileg a bruttó bér 3,5
százalékos emelése, havi 3 százalékos teljesítménybónusz, jelenléti bónusz, amelyet a 2016. évihez képest megkétszereznek, bruttó 650 lejről 1300 lejre, az
ételjegyek nominális értéke 9,57 lejről 15 lejre nő,
nettó 600 lej egyéni bónusz a kiegészítő irat aláírásakor, további 1,5 százalékos havi bónusz, 12 hónapra
összeadva, abban az esetben, ha a cég eléri a 2017-es
évre betervezett gazdasági teljesítményt, új bérezési
rács bevezetése.
A jövedelem emelését az Azomureş alkalmazottainak 98 százaléka elfogadta, és aláírták az egyéni
munkaszerződéshez csatolandó kiegészítő iratot is,
így az üzemi platformon biztonságos körülmények
között folyik a tevékenység.
Nem tekinthetünk el azonban attól, hogy a tárgyalások során a szakszervezet nem vázolt fel helytálló
érveket. Ellenben a párbeszédnek nevezett megbeszélésen bántások, sértések, becsmérlések és személyi támadások hangzottak el. Egy menedzsert hazugsággal,
hozzá nem értéssel vádolni, s szándékosan valótlanul
beállítani egyes tárgyalások eredményeit, a szakszervezet jóhiszeműségének hiányára vall. Léteznek törvényes eljárások arra, hogy a szakszervezet kifejezze
a munkaadó intézkedésével szembeni elégedetlenségét, de meggyőződésünk, hogy a bérezési alkuban a
gyalázkodás múltbéli módszernek számít. A munkaadó minden törvényes eszközt megragad, ami rendelkezésére áll, hogy megakadályozza az efféle
eljárásokat. Leszögezzük, hogy a jövőben a két fél, a
munkaadó és a szakszervezet közötti tárgyalásokat a
civilizált hangnem megtartásának feltételéhez kötik.
Marosvásárhely, 2017. április 3.
Az Azomureş sajtóirodája

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ tűzifa. Tel. 0754-886-182. (29)

ELADÓ 3 szobás ház a Remeteszeg
utcában, vagy elcserélem tömbházlakással az Uniriiban + különbözet.
Tel. 0746-685-057. (64-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(59909-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(59909-I)

BÉRBE ADÓ központi kereskedelmi
helyiség. Tel. 0745-824-161. (59916)
ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745386-089. (48-I)

ELADÓ ház Nyárádmagyaróson, a 176.
szám alatt, 43 ár kert, 30 ár szántó és 13
ár az udvar, gyümölcsfákkal, szőlővel.
Van jó vizű kút, 2 szoba, konyha, kamra,
tároló, terasz és pince, csűr, pajták, kas,
fa- és szénatároló. Az iratok rendben
vannak. Beköltözhető. Ára: 71.000 lej.
Tel. 0365/739-936, 0265/587-177. (96)

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744474-863. (59293)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj,
valamint nagy kapacitású fejtőgép. Tel.
0747-480-255, 0746-090-353. (19)
BUDAPESTEN, a VII. kerületben, a
Keleti pályaudvar közelében eladó
egy 55 m2-es lakás: két szoba, nagy
kamra, fürdőszoba, előtér, hall amerikai konyhával, csendes utcában, jó
közlekedés mellett, szinte minden
könnyen megközelíthető. Irányár:
23.500.000 Ft. Tel. 0036-30-3657738. (sz.-I)

Rendőrségi hírek

Bűnözés elleni hét
Ezen a héten, hétfőtől péntekig
zajlik a bűnözés elleni hét országos
programsorozata, amelybe a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség is
évről évre bekapcsolódik. A tájékoztató jellegű rendezvények minden nap más témára – a vagyon
elleni bűncselekmények megelőzése, biztonságos internethasználat,
családi erőszak, biztonságos közlekedés – irányítják a lakosság figyelmét.
Megszegte a távoltartási végzést
A segesvári bíróság március 3-án
távoltartást rendelt el egy nő és családja védelmében, akikkel egy helyi
lakosnak minden érintkezést meg
kellett szakítania. Az illetőt a lakásból is eltávolították, ahol a nővel élt.
A férfi megszegte a végzést, így a

rendőrök a múlt hónap végén ott találták a lakásban, ahol tilos volt tartózkodnia. Az illetőt 24 órára
őrizetbe vették.
Fiatalok raboltak
Vasárnap a mezőzáhi rendőrőrsön arról tett bejelentést egy mezőszengyeli férfi, hogy rablás áldozata
lett. Az illetőt útban hazafele ismeretlen személyek támadták meg, és
80 lejt, a mobiltelefonját, illetve
egyéb javakat vettek el tőle, összesen 300 lejes kárt okozva. A rendőrök azonosították a három
gyanúsítottat egy 17, egy 18 és egy
20 éves fiatal személyében, akiket
24 órára őrizetbe vettek, majd
ügyüket az illetékes hatóság elé terjesztették, előzetes letartóztatásukat
kérve. Az elrabolt javakat visszaszolgáltatták a jogos tulajdonosnak.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

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

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

FODRÁSZT és MANIKŰRÖST keresünk, előnyben a szakmai tapasztalattal rendelkezők. Érdeklődni a
0744-996-845-ös telefonszámon. (-I)

AKKREDITÁLT MANIKŰRÖS és FODRÁSZ SZAKKÉPESÍTŐ TANFOLYAMOK! Jelentkezni, érdeklődni a 0744-996-845-ös telefonszámon. (-I)

EXKAVÁLÁS (FÖLDKOTRÁS), BONTÁS, VÍZVEZETÉK- ÉS CSATORNAÉPÍTÉS, GÉPKÖLCSÖNZÉS. Tel. 0743-311-505. (18724)
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET alkalmazunk. Tel. 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (18729-I)

FŐTÉRI VENDÉGLŐ Marosvásárhelyen alkalmaz PINCÉRT, PINCÉRNŐT. Tel. 0723-003-110.
(18755-I)

SZÉPSÉGSZALONBA MANIKŰRÖST alkalmazunk. Tel. 0745-968-589. (143-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT.
Tel. 0722-268-866. (59609)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT. Tel. 0758-674-329. (18754-I)

TAPASZTALATTAL rendelkező AUTÓSZERELŐT keresünk marosvásárhelyi SZERVIZBE. Tel. 0744164-340. (-)

MAGÁNCÉG fiatal, jól képzett FINOMMECHANIKUST vagy érettségivel rendelkező, jó kézügyességű
FÉRFIMUNKAERŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8–16 óra között: 0265/211127. (sz.-I)
A Tudor lakótelepi RED-CORNER bárba BÁROSNŐT alkalmazok. Tel. 0740-284-468. (18760-I)

FAHÁZ- és BÚTORGYÁRTÓ CÉG tapasztalattal rendelkező ASZTALOSOKAT alkalmaz franciaországi
munkára. Követelmények: B kategóriás jogosítvány, a francia nyelv ismerete előny. Az önéletrajzokat várjuk
a ramurasrl2005@gmail.com e-mail-címre. Tel. 0774-002-041, 9-18 óra között. (18761-I)

A ROHID CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ MUNKÁSOKAT
budapesti munkára április 20-i kezdéssel, magas kereseti lehetőséggel. A szállás, utazás ingyenes. Tel. 0773391-682, 0758-376-732, 15-19 óra között. (173-I)

A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe, szerencsébe. Minden
problémáját megoldja, eseteit diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások Klára asszonynak: a vásárhelyi
Marina köszöni Klarának, hogy férjét kigyógyította az
alkoholizmusból, Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült kedvesével;
Németországban Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember lett; Ferenc
Olaszországban kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült; Constantin
Kolozsváron újból családjával van; Cristian Nagyváradon összeházasodhatott
szerelmével; az amerikai George sikeres vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett
állások betöltésére a marosludasi neuropszichiátriai rehabilitációs és
rekuperációs központban: ÁPOLÓ – hat állás, ÁLTALÁNOS ORVOSI
ASSZISZTENS – egy állás és GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENS – egy
állás
Sajátos követelmények:
ÁPOLÓ: általános végzettség, illetve otthoni idősgondozói vagy
vöröskeresztes tanfolyam, egyévi szolgálati idő.
ÁLTALÁNOS
ORVOSI
ASSZISZTENS:
diplomával
igazolt
egészségügyi posztliceális vagy ezzel egyenértékű végzettség általános
orvosi asszisztensi szakosodással, legalább 3 év régiséggel a
szakterületen, és az ehhez szükséges, a Romániai Általános Orvosi
Asszisztensek, Szülésznők és Orvosi Asszisztensek Rendje által
kibocsátott működési engedély.
GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENS: diplomával igazolt egészségügyi
posztliceális vagy ezzel egyenértékű végzettség gyógyszerészasszisztensi szakosodással, legalább 3 év régiséggel a szakterületen,
és az ehhez szükséges, a Romániai Általános Orvosi Asszisztensek,
Szülésznők és Orvosi Asszisztensek Rendje által kibocsátott működési
engedély.
Az írásbeli vizsga 2017. április 26-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat április 18-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)
ELADÓ két darab terrakottakályha
minden
alkatrésszel
együtt
(45,5x68x200 cm, 45,5x68x200 cm).
A vevő kell lebontsa és a helyét tisztán hagyja. Tel. 0723-620-089.
(1488-I)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (142)
ELADÓ 5 ár beltelek Udvarfalván, 19
ár Nyomáton. Tel. 0747-105-425.
(93-I)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0740-530278. (97)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (17)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0740-910-651. (16)
VENNÉK kis termetű kiskutyát 11
éves mozgássérült kislánynak, valamint aktív tolókocsit. Tel. 0744-583916. (sz.-I)
MEGBÍZHATÓ HÖLGY kiadó garzont
keres reális áron. Tel. 0756-607-969.
(159)

ELADÓ ház Marosvásárhelyen a
törvényszék környékén, 110 m2: 3 szoba,
kamra, konyha, pince, garázs, közös
udvar, 1200 m2 terület. Tel. 0770-171153. (164-I)
TANÁROKNAK és diákoknak román
nyelvű kémia szakkönyvek eladók.
Tel. 0365/431-160. (175-I)
ELADÓ 100 család méh. Tel. 0741-158038. (183)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Demeter Károly névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (163)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(59714)
VÁLLALUNK tetőkészítést fémcserépből, bármilyen tetőjavítást, csatorna,
lefolyó
és
fateraszok
készítését, szigetelést. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0758639-258. (104-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (59691)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (58651-I)
TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (68)
SZOBAFESTÉST, lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalok előnyös
áron. Tel. 0745-407-840. www.zugrav-faiantar.ro (59847-I)
VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(59835)
TERMOPÁN ablakok, redőnyök, szalagfüggönyök szerelése és javítása.
Tel. 0744-504-536. (18645)
AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (71-I)
HŰTŐK javítása lakásán garanciával.
Tel. 0748-020-050. (144)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722846-011. (59698)
KERESEK
E
kategóriás
sofőrt
méhészszezonra,
május-július
időszakra. Gyakorlott sofőrt szeretnénk.
Tel. 0741-158-038. (183)

MEGEMLÉKEZÉS

„A szeretet soha el nem
fogy…” (1. Kor 13,8.)
Kegyelettel és szeretettel
emlékezünk
április
4-én
ZONDA ATTILÁRA halálának
20. évfordulóján.
Az emlékező család. (-I)

Kinézek az ablakon, látom az
arcodat ragyogni, érzem a
könnycseppet az arcomon
lefolyni.
Ha
itt
lennél,
megkérdeznéd, mi bajom,
annyit
mondanék,
hogy
hiányzol nagyon.
Fájó
szívvel
emlékezünk
LÁSZLÓ SÁNDORRA halálának
2.
évfordulóján.
Felesége, Ádi, lánya, Kati és
vőlegénye, Dragoş. (-I)

Hogy egy édesanya milyen

drága kincs, azt csak az tudja,
akinek már nincs. Mindent

adhat az ég kétszer, márványt,
kincset, palotát, csak egyet

nem adhat kétszer: szerető

édesanyát.

Fájó szívvel és soha el nem

múló szeretettel gondolunk és
emlékezünk

április

4-ére,

amikor már 2 éve örökre

eltávozott

közülünk

özv.

MOLNÁR JÓZSEFNÉ született
SIMON

ROZÁLIA

kereskedő.

volt

Emlékét

őrzi

bánatos lánya, Ildikó, veje,
Csaba,

egyetlen

unokája,

imádott

Betike,

testvére,

Annuska és sógora, Sándor.
Emléke

legyen

áldott

nyugalma csendes! (90)

és

Szívünkben örök fájdalommal
emlékeztünk április 3-án a

nagyteremi TAKÁCS SÁNDOR-

RA halálának 25. évfordulóján.
Őt soha el nem feledő, örökké

bánatos szívű unokái, Erzsi és
Lilla családjukkal. (161)

Az idő múlhat, szállnak az
évek, míg élünk, velünk lesz
szeretett emléked.

Soha el nem múló szeretettel

emlékezünk április 4-én a
nyárádandrásfalvi
KÁROLYRA

évfordulóján.
Örök

álmod

nyugalom,

id.

halálának
őrizze

szívünkben

ÁCS

5.

béke,

élni

fogsz, mert szerettünk, és

hiányzol nagyon. Te ott örök
álmod

alszod,

mi:

hitvestársad és szeretteid, itt

őrizzük a nekünk hagyott szép
emlékedet. (189-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
SOMODI MATILDA
szül. Jakab

április 2-án elhalálozott. Temetése április 4-én 12 órától lesz a

marosvásárhelyi református te-

metőben.

Búcsúznak tőle lányai: Ildikó

és Melinda, veje, unokái
és dédunokái. (165-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem
vásárhelyi

Karának

Maros-

munka-

közössége

őszinte

részvétét

Ferencnek

ÉDESANYJA

fejezi ki kollégájának, Domokos
hunyta alkalmával. (sz.-I)

el-

11

2017. április 2-án elhunyt

TANAI BELLA

a Vígszínház művésznője.
Tanai Bella a székelyföldi Csíkszeredán született. 1950-től
1977-ig a marosvásárhelyi Székely Színház, illetve Nemzeti
Színház művésze volt. Magyarországra történt áttelepülését
követően a miskolci, majd a Győri Nemzeti Színházban, végül –
nyugdíjazásáig – Budapesten, a Vígszínházban játszott. Az
Aase-díjas színésznő számtalan színpadi, tv- és filmszerepe
közül kiemelendő Az erőd című filmben nyújtott alakítása,
mellyel 1979-ben a római Fantafilm fesztiválon a legjobb női
főszereplő díját nyerte el. Tanai Bella 87 éves volt.
Gyászolói. (sz.-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, anyatárs, rokon, jó
barátnő
és
jó
szomszéd,
a
marosvásárhelyi születésű
özv. VERESS IMRÉNÉ
szül. MAKKAI ILONA
az Unitatea szövetkezet
volt bőrdíszművese
életének 88. évében rövid szenvedés
után örökre megpihent. Földi
maradványait, református szertartás
szerint, folyó hó 4-én 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi református
temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1486-I)

Megrendült
szívvel,
mély
fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa,
NAGY SÁNDOR
életének 63. évében hirtelen halál
következtében
eltávozott
közülünk. Temetési szertartására
2017. április 5-én, szerdán 13
órakor kerül sor a Jeddi úti
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Búcsúzunk tőle: felesége, Linci, leánya, Erika és veje, Gabriel,
leánya, Mónika, fia, Szabolcs-József és barátnője, Brigitta.
Nyugodjál békében, drága Apukánk! (192-I)

Megrendülten értesültünk ifj.
KOSZORUS KÁLMÁN korai
távozásáról
az
öröklétbe.
Kálmánka kivételes tehetségét,
zenész-táncos
varázslatait
lelkünkben őrizzük. A család
mély
fájdalmában
őszinte
együttérzéssel
osztozunk.
Kelemen Ferenc és Ágnes,
Demeter József és családja.
(v.-I)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Ogleja Enikő szomszédunknak
és családjának a szeretett
ÉDESAPA elhunyta alkalmából.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Az 1848.
sugárút
29.
szám
alatti
szomszédok. (188-I)

Őszinte részvétemet fejezem ki a
Nagy család minden tagjának a
szeretett
apatárs,
NAGY
SÁNDOR elhunyta alkalmából.
Vigasztalódást
kívánok
a
gyászoló családnak. Anyatársa,
Radu Lenuţa. (193)

Mély együttérzésünket fejezzük

ki Erika Radu sógornőnknek és

családjának szeretett ÉDESAPJA
korai

elvesztése

miatt.

Vigasztalódást kíván sógora és

sógornője: Narcis és Olimpia
Gherasim. (192)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik részt vettek drága

halottunk, TRUŢA ÁGNES szül.
Puskás temetésén, sírjára virágot
helyeztek

és

fájdalmunkban

osztoztak. A gyászoló család.
(167-I)

Köszönetet

mondunk

mind-

azoknak, akik drága halottunk,
FEKETE

GYULA

(Gyuszi)

temetésén részt vettek, sírjára
virágot

helyeztek

és

fájdal-

munkban osztoztak. A gyászoló
család. (181-I)
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Új bisztró nyílik Marosvásárhelyen, egy igazi
belevaló borbár-étterem.
Az alábbi állásokba keresünk munkatársat:
• PULTOS
• PINCÉR

• FŐSZAKÁCS

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

• SZAKÁCSSEGÉD

• KONYHAI KISEGÍTŐ

Jelentkezz, ha van vendéglátós tapasztalatod,
és ha nincs, akkor is!
Segítünk neked az alapoktól a betanulásban.

Fényképes önéletrajzodat
a cv@petry.ro e-mail-címre várjuk.
Tüntesd fel jelentkezésedben a megpályázott állást, mi
pedig rövid időn belül felvesszük veled a kapcsolatot.

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.
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