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„Mondom,
valami nagy ünnep volt…”

A költészet napja a Bolyai iskolában

Megemelték
a támogatási
keretet

A marosvásárhelyi tanács márciusi
soros ülésén jelentősen megemelték az
összeget, amire az akkreditált civil
szervezetek pályázhatnak szociális
szolgáltatások biztosítása végett.

____________2.
Marosvásárhelyen
a vándorkiállítás

A megyei múzeum várbeli épületében
két hétig látható a Protestáns iskolatörténeti mozaik című vándorkiállítás,
amely a reformáció 500. évfordulójára
ez év végéig 15 helyszínen mutatja be
a Kárpát-medencei protestáns felekezeti iskolák történetét, értékteremtő
munkáját, neves oktatóit és hírnevet
szerzett diákjait.

____________4.
A második
félidőben
mutatkozott meg
a különbség

Az esélyesként játszó házigazdák nem
összpontosítottak kellőképpen a védelemben, így több könnyű gólt engedélyeztek az ellenfélnek, ráadásul a
kapusok sem remekeltek.

– írta József Attila jellegzetesen játékos, de
ugyanakkor szomorúan komoly versében,
amelyet 20. születésnapjára írt Április 11
címen. Születési évfordulóján, amelynek emlékére a magyar költészet napját ünnepeljük,
a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum udvarát is belengte az ünnep. A versé,
amelyet a nagyszünetben több mint száz diák
mondott egyszerre Köllő Magor Örs szavai
nyomán. Mondták kicsi másodikosok is, talán
nem is értve a szavak együttes jelentését, de

nagy-nagy lelkesedéssel, és mondták a nagyobbak, legnagyobbak, pedagógusok, és
éppen ott tartózkodó szülők, mert jó volt a
nagy kórusban annak az összetartó kapocsnak
az erejét megérezni, amit anyanyelvnek nevezünk, és amit „reménységnek és tulipánnak” születve mindnyájan útravalóul
kaptunk. Ahogy nagy költőink mellett a szívesen és szépen verselő Márai Sándor is, aki
szintén ezen a napon látta meg a napvilágot,
és elsősorban prózaíróként írta be a nevét a

Fotó: Nagy Tibor

magyar irodalomba. Szavait a szervező diákszövetség nevében Szabó Yvette idézte iskolatársainak. Élmény volt jelen lenni a Sikó
Olga magyartanárnő és a diákszövetség
közös ötletének a megvalósulásán, aminek lehetne folytatása is. Egy-egy szép verset kiosztva és közösen felolvasva talán azokat a
diákokat is megérintené a költészet varázsa,
akik őszintén bevallották, hogy a kötelező
tananyagon kívül nem szoktak verset olvasni.
(bodolai)

Garantálják
az anyanyelv használatát
az egészségügyben

Döntő házként szavazta meg a képviselőház tegnap az
RMDSZ által benyújtott törvénytervezetet, amely garantálja
az anyanyelv használatát az egészségügyben és a szociális
ellátást biztosító intézményekben azokon a településeken,
ahol a magyarok számaránya eléri a húsz százalékot vagy
az 5000 főt. „Az erdélyi magyarok jogos elvárása vált valóra, hiszen Románia még mindig nem ültette gyakorlatba a
Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában
foglaltakat, amelyet 1995-ben írt alá. Azonban ma tettünk
egy előrelépést az anyanyelv-használat tekintetében. Így
nemcsak azokon a településeken lesznek kötelesek magyar
nyelven beszélő személyzetet alkalmazni, ahol a magyarok
számaránya eléri a húsz százalékot, hanem azokon is, ahol
van legalább 5000 magyar lakos. Így számos erdélyi nagyvárosban is, mint például Arad, Kolozsvár, Brassó, Temesvár, magyarul fordulhatnak orvoshoz az érintettek” – mondta
el Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője
a szavazást követően. Korodi Attila emlékeztetett az olaszteleki magyar lány esetére, akit hiányos románnyelv-tudása
miatt aláztak meg a kolozsvári gyermekgyógyászaton azért,
mert nem tudott románul beszélni a kórház személyzetével.
„Az RMDSZ az esetet követően panaszt tett az Országos
Diszkriminációellenes Tanácsnál, amely ezer lejre bírságolta
(Folytatás a 3. oldalon)

____________9.
VIBE Fesztivál
Marosvásárhelyen

Négy nap, hatvan fellépő, háromszázötven szervező, kemping, egyetemi pavilon, közéleti pavilon, chill
zone, és a várakozások szerint húszharmincezer látogató – nagyszabású
fesztivál szervezésére készülnek a
nyár folyamán Marosvásárhelyen.

____________10.

Főzik a feketelevest

Benedek István

Háztartásokra kivetett adó bevezetése, illetve az egységes személyi jövedelemadó-kulcs eltörlése és a progresszív jövedelemadózáshoz való visszatérés szerepel a
kormány tervei között. Az egyik szavahihető hírportál
írta meg, névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva,
hogy a pénzügyminisztérium már elkezdte erről a tárgyalásokat az üzleti szférával és pénzügyi tanácsadókkal. Ha ez valóban így van, jövőtől komoly
adóváltozások jöhetnek. Kell a pénz az állami bérekre.
A szociáldemokraták sosem voltak nagy barátai az
egykulcsos személyi jövedelemadózásnak, melynek 12
évvel ezelőtti bevezetése mostani liberális kormánypartnerük leghatékonyabb gazdaságpolitikai intézkedése
volt. Azóta ahányszor a szocdemek kormányrúd-közelben jártak, mindig meg akarták ezt szüntetni, csak a
vállalkozói szférának a rendszerint erélyes tiltakozása
hatására eddig mindig elálltak tervüktől. A jelenlegi
kormányprogramjukban is utaltak már a személyi jövedelemadózás átalakítására, de nem túl konkrétan,
csak amennyire a választók beetetéséhez kellett.
Ami pedig a háztartásokra kivetett adót illeti, az ötletet az olyan, több nyugati országban is jól működő
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 41 perckor,
lenyugszik
20 óra 5 perckor.
Az év 102. napja,
hátravan 263 nap.

Ma GYULA,
holnap IDA napja.
IDA: germán eredetű női név,
jelentése: tevékeny, serény, valamint az Ida-, Idu- kezdetű,
többnyire már nem használt
nevek rövidülése is.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 160C
min. 20C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. április 11.

1 EUR

4,5133

100 HUF

1,4481

1 USD

1 g ARANY

4,2548
171,9687

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Nyílt nap a Manpel óvodában!

A Manpel óvoda (C. R. Vivu utca 2. szám) nyílt napot szervez április 13-án délelőtt 9.30 órától. Szeretettel várnak
minden érdeklődőt.

Módosul a Birău Mircea uszoda
programja

A húsvéti ünnepre való tekintettel április 15–17. között a
következőképpen változik a marosvásárhelyi Mircea Birău
uszoda programja: szombaton 12 óráig tart nyitva, vasárnap és hétfőn zárva lesz.

Húsvét az állatkertben

A szociális szolgáltatások csaknem 70 százalékát a civil szervezetek biztosítják

Megemelték a támogatási keretet

A marosvásárhelyi tanács márciusi soros ülésén jelentősen
megemelték az összeget, amire
az akkreditált civil szervezetek
pályázhatnak szociális szolgáltatások biztosítása végett. Míg
tavaly 350 ezer lejen kellett osztozniuk az elesetteket felkaroló
alapítványoknak, egyesületeknek, idén 1 millió 950 ezer lej áll
rendelkezésre.

Menyhárt Borbála

Annak ellenére, hogy valójában az
államra háruló feladatokat látják el, a
szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetektől idén drasztikusan megvonták az állami támogatást, és emiatt sok
esetben kérdésessé vált, hogy tudják-e
tovább segíteni a legrászorulóbb rétegeket: ágyhoz kötött betegeket, magukra maradt időseket, a létminimum
alatt tengődő családokat, hátrányos
helyzetű gyerekeket. A megyében elérhető szociális szolgáltatásoknak a
63, a Marosvásárhelyen pedig 72 százalékát a nemkormányzati szervezetek
biztosítják.
A megyeközpontbeli civil szervezetek által nyújtott, engedélyezett szociális szolgáltatások a következők: az
idősek ellátásra szakosodott nappali
központok, illetve otthoni gondozói
szolgálatok havonta 591 személyt képesek ellátni, a fogyatékkal élő személyek számára létrehozott öt nappali
központban pedig havonta 138 sérült
felkarolására nyílik lehetőség. Négy

nappali központban nyújtanak segítséget a nehéz anyagi helyzetben élő csahavonta
123-an
ládoknak,
részesülhetnek az itt nyújtott szolgáltatásokban. A hátrányos helyzetű gyerekek megsegítését öt központ
szolgálja, havonta közel száz kiskorút
karolnak fel ezúton. Mindemellett szintén civil szervezetek dolgoznak a családon belüli erőszak áldozatainak a
megsegítésén, menedéket nyújtanak
nekik, illetve jogi és pszichológiai tanácsadásban részesítik őket. Egy, szintén
egy egyesület által működtetett központban a hajléktalanokat karolják fel.
Hogy a legelesettebb rétegek ne maradjanak támogatás nélkül, az érintett
szervezetek összefogtak és a marosvásárhelyi, valamint a Maros Megyei Tanácshoz fordultak azzal a kéréssel,
hogy emeljék az idei költségvetésben a
szociális szolgáltatásokra szánt keretösszeget. A marosvásárhelyi tanácsban
Györfi Júlia önkormányzati képviselő
karolta fel ezt a kezdeményezést, és
végül kedvező döntés született. Míg tavaly összesen 350 ezer lejre pályázhattak a szociális szolgáltatásokat nyújtó,
akkreditációval rendelkező nemkormányzati szervezetek, az idei költségvetésben ennek több mint ötszörösét,
1 millió 950 ezer lejt hagyott jóvá erre
a célra a marosvásárhelyi tanács. A
megszavazott összegből jelenleg 1
millió lejre pályázhatnak a civil szervezetek, a fennmaradó részből utólag
támogatják majd az erre igényt tartó
egyesületeket, alapítványokat.

Csata Éva, a Hifa Románia igazgatója lapunknak elmondta, ez a támogatás valójában csak alig 20 százalékát
fedi azon költségeknek, amelyeket
egy-egy adott szolgáltatás biztosítása
feltételez, a többit az egyesületek teremtik elő pályázatok útján vagy
egyéb forrásokból. Akadnak szervezetek, amelyek egy szociális központ
fenntartására, mások idősek, betegek
gondozására vagy nélkülöző családoknak élelmiszercsomagok összeállítására igényelnek támogatást. Az érintett
egyesületek, alapítványok már jó ideje
benyújtották a támogatási kérelmet, viszont a napokban kerül sor a helyszíni
ellenőrzésekre, ami az elbírálás része.
Egyelőre az érintettek nem tudják,
hogy a támogatási keret növelése nyomán az egy főre eső összeg emelkedik-e, vagy még több jogosult
megsegítésére nyílik lehetőségük.
Csata Éva elmondta, a Hifa Románia
is benyújtotta a pályázatát a marosvásárhelyi önkormányzathoz, és remélik,
hogy minél előbb sor kerül a szerződéskötésre, ugyanis a támogatás hiányában január óta nem tudják
biztosítani a havi, élelmet és tisztítószereket tartalmazó csomagokat 54
olyan nehéz sorsú családnak, akik
közül sokan a létminimum alatt élnek,
egyik napról a másikra. Vannak köztük
fogyatékkal élők, krónikus betegek,
akiknek a 70-80 lej értékű élelmiszercsomag létfontosságú. Az igazgató
szerint sajnos nem volt más forrásuk,
amiből ezt az űrt pótolni tudták volna.

Húsvéti tojásvadászatra várják a gyermekeket a marosvásárhelyi állatkertbe április 15-én, szombaton 11 és 15 óra
között. A foglalkozás a Trópusi Háztól indul.

Az ünnepen dolgoznak a RAR-nál

A marosvásárhelyi Dr. Bernády
György Általános
Iskola ötödikesei a
névadó szobránál
április 10-én, Bernády György születésének 153. évfordulóján

A húsvéti ünnepek alatt a gépkocsi-lajstromozási hivatal
(RAR) a megszokott program szerint fogadja az ügyfeleket. Április 14-én, pénteken 14 óráig lehet a hivatalhoz fordulni, legközelebb a RAR április 18-án 8 órakor nyit.

Jogi tanácsadás

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

Nagytakarítás a Maros-parton

Április 22-én, szombaton a Föld napja tiszteletére a Marosvásárhelyi Rádió kezdeményezésére takarítási akciót
szerveznek Marosvásárhelyen a Maros partján. A résztvevőket, természetjárókat és azokat, akik szívesen töltenének néhány órát a Maros partján, 11 órára várják a
kompnál, ahonnan indulva a Maros bal partján szedik
össze a szemetet.

Akadozott a forgalom
a Maros völgyében

Április 11-én, kedden reggel leállt a forgalom az egyik
sávon, mivel Andrenyászatelepen egy kamion árokba borult, a sofőr pedig beszorult a roncsok közé. A mentés több
órát tartott, ezt követően fokozatosan indították el a forgalmat az említett szakaszon.

Páncélszekrényt raboltak ki

A Maros Megyei Rendőrség bűnüldözési osztályának
munkatársai április 10-én kilenc marosvásárhelyi és kerelőszentpáli lakásban tartottak házkutatást. Három 19 és
20 éves fiatalt azzal gyanúsítanak, hogy március 19-én
éjjel betörtek egy marosvásárhelyi klubba, amelynek a
páncélszekrényéből 40.000 lejt loptak el. A házkutatások
során lefoglaltak 4500 lejt, valamint bűntárgyként egy
ATV-t, egy televíziókészüléket, kardot, fejszét és ruhákat.
Két személyt vizsgálati fogságba helyeztek; a kivizsgálást
folytatják, mivel a gyanú szerint szervezett bűnbandával
van dolguk.
Hírszerkesztő: Vajda György

Barátkozás
születésnapon...

RENDEZVÉNYEK

A kis hableány Szászrégenben

Április 13-án, csütörtökön 11 órától a szászrégeni
Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében lép fel a
marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház társulata A kis hableány című mesejátékkal. Jegyek a helyszínen kaphatók.

Műsoron: A szekrény titka…

Április 13-án 19 órától a Spectrum Színházban újra műsorra tűzik Heltai Jenő A szekrény titka, avagy a naftalin
illata című vígjátékot. Rendező: Kovács Levente.
Jegyek elővételben a www.biletmaster.ro-n vagy a helyszínen, a Rózsák tere 13. szám alatt.

Helyi termékek vására a Petrynél

Amint már megszoktuk, péntekenként várják az érdeklődőket a Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum udvarán megrendezett Local Farmers’
Market (helyi termelőket támogató) vásárra. A vásár bő
felhozatalt kínál a különböző hagyományos és helyi termékekből, úgymint: hústermékek, tejtermékek, sajt,
méz, lekvár, szörp, gyümölcslé, bor, pálinka, zöldség,
gyümölcs, tea, fűszerpaprika, olaj, valamint kézművestermékek (házi készítésű kencék, szappanok, táskák,
pénztárcák, ékszerek). Legközelebb április 21-én, pénteken 8 és 19 óra között lesz vásár.

Kövekkel a zsebében

Az András Lóránt Társulat vendégeként április 24-én,
hétfőn 19 órától a Brăila utcai teremben lép fel a gyer-

Fotó:
Nagy Miklós Kund

gyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Marie Jones Kövekkel a zsebében című kétszereplős darabjával. Marie
Jones művében a két szereplő tizenhat karaktert játszva
adja elő a történetet, mely egy amerikai filmstáb írországi filmforgatását meséli el. Szereplők: Jake – Kolozsi
Borsos Gábor, Charlie – Mosu Norbert-László, jelmeztervező: Török Réka, rendező: Csuja László. Helyfoglalás és információ 0720-936-613-as telefonszámon.

Micsoda utak! – újra közönség
előtt

Április 27-én 17 órától a Művészeti Egyetemen a Stúdió
terem halljában az oktatás és a színház kapcsolatáról
szóló színháztudományi konferencia keretében újra közönség elé viszik Kovács Levente–Vajda György: Micsoda utak! című kötetét, amely a marosvásárhelyi
diákszínjátszó mozgalom múltját és jelenét mutatja be.

Marosvásárhelyen
a Rejtélyes viszonyok

Újra Marosvásárhelyen látható Eric-Emmanuel Schmitt
Rejtélyes viszonyok című kétszereplős színdarabja,
amelyet a Csűrszínházi Egyesület produkciójaként
Nagy István (Abel Znorko) és Szélyes Ferenc (Erik Larsen) ad elő. Fordította: Nagy István, rendező: Szélyes
Ferenc, díszlet, jelmez: Szélyes Andrea-Natália. Az előadás május 4-én, csütörtökön 19 órától lesz az Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban. Jegyelővétel az Ariel
pénztárában, foglalás a 0740-566-454-es telefonszámon.
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Garantálják az anyanyelv használatát
az egészségügyben

(Folytatás az 1. oldalról)
a kórházat, illetve törvénytervezetet
nyújtott be annak érdekében, hogy a
Charta ezen előírásait törvényi szintre
emeljék mielőbb Romániában, amelyet
ma szavazott meg a parlament” –
mondta.
Vass Levente, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője, az egészségügyi bizottság tagja elmondta: „a
magyarok lakta vidékeken szükség van
arra, hogy a magyar betegekhez magyarul szóljanak, igazgatótól orvosig és
ápolószemélyzettől asszisztensekig. Az
arányos képviselet a vezetőségi és
egészségügyi asszisztensek számában is
megmaradásunk egyik feltétele. Maros

megyében mind a húsz százaléknak,
mind pedig az 5000-es értéknek kiemelt
jelentősége van, tekintettel arra, hogy a
megye magyarok összetételében vegyes
környezetnek minősül: egyaránt megtalálható a szórvány és tömbvidék is.”
Csép Andrea, az RMDSZ parlamenti
képviselője, a képviselőház munkaügyi
bizottságának titkára úgy fogalmazott:
„meg kell adnunk a lehetőséget azoknak
a személyeknek, akik kiszolgáltatott
helyzetben vannak egészségi állapotukból vagy szociális körülményeikből
adódóan, hogy hatékony ellátáshoz jussanak. Éppen ezért kötelességünk megteremteni minden olyan feltételt, amely
lehetővé teszi azt, hogy anyanyelvükön

Egymilliárd forintot szán idén a
Nemzetpolitikai Államtitkárság a
külhoni magyar családi vállalkozások megsegítésére – jelentette
be kedden egy nagyváradi fórumon Szilágyi Péter helyettes államtitkár.

mot, hiszen az a cél, hogy a pályázati lehetőségről minél több külhoni magyar
családi vállalkozás értesüljön.
A helyettes államtitkár egy felmérés
előzetes eredményeiről is beszámolt.
Ezek szerint a határon túli magyar vállalkozások számára a szakképzett munkaerő hiánya és a hitelekhez való
hozzájutás a legnehezebb feladat. Azt is
megjegyezte: a felmérés szerint a külhoni családi vállalkozások átlagosan 13
főt foglalkoztatnak, és az általuk foglalkoztatottak 57 százaléka magyar. Az átlaghoz képest az erdélyi magyar családi
vállalkozások kisebbek (átlagosan 7,3
személyt foglalkoztatnak) és magyarabbak (a foglalkoztatottak 72,4 százaléka
magyar).
Szilágyi Péter felidézte: a Nemzetpolitikai Államtitkárság a 2010-es megalakulásakor a határon túli magyar oktatást
és kultúrát támogatta, az elmúlt években
azonban hangsúlyossá váltak a gazdaságfejlesztési programok. Megemlítette:
a vajdasági magyar vállalkozásokat 50

szólalhassanak meg az érintettek ilyen
helyzetekben. A törvény előírja, hogy az
egészségügy mellett a szociális ellátást
biztosító intézményekben is, mint például gyerek- és öregotthonokban, alkalmazzanak az adott kisebbség nyelvén
beszélő alkalmazottat.”
Az RMDSZ parlamenti csoportja az
elmúlt parlamenti mandátumban iktatta
a törvénytervezetet, azt követően, hogy
egy olaszteleki lányt románnyelv-tudása
miatt megaláztak a kolozsvári gyermekkórházban. A törvénytervezetről kedden
döntő házként szavazott a képviselőház,
ezt követően államelnöki kihirdetésre
vár. (közlemény)

Egymilliárd forint
a külhoni családi vállalkozások segítésére

A politikus elmondta: a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) döntése alapján
2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve. E tematikus év keretében 600
millió forintot készülnek vissza nem térítendő támogatásként kiosztani a pályázó családi vállalkozásoknak, nyáron
pedig 200 külhoni vállalkozó számára
szerveznek szakmai képzést.
Hozzátette: a program keretében
olyan vállalkozásokat kívánnak megszólítani, amelyekben egy-egy család több
generációja dolgozik együtt, vagy amelyeket testvérek, házastársak hoztak létre
és működtetnek. Megjegyezte: Szabadka, Komárom és Beregszász után
kedden Nagyváradon, szerdán pedig
Csíkszeredában népszerűsíti a progra-

milliárd forintos gazdaságfejlesztési csomaggal, a kárpátaljai vállalkozásokat
pedig 34 milliárd forintos csomaggal segítették. Hozzátette: most a horvátországi és a szlovéniai, majd a felvidéki
magyar gazdasági szereplők következnek. „A cél az, hogy minél hamarabb elinduljon a gazdaságfejlesztési program
Erdélyben is. Mivel az erdélyi magyarság a legnagyobb külhoni nemzetrész,
ezt a gazdaságfejlesztési csomagot alaposan elő kell készíteni” – mondta az
MTI-nek a rendezvény után a helyettes
államtitkár.
Szilágyi Péter elmondta: nem zárult le
a 2016-os tematikus év programsorozata
sem. A külhoni magyar fiatal vállalkozók idén 230 millió forintos keretre pályázhatnak.
Hozzátette:
minden
nemzetpolitikai támogatásnak az a célja,
hogy ne az apadásról, az elvándorlásról,
hanem akár munkaerőhiányról, és a demográfiai mutatók pozitív alakulásáról
lehessen beszélni a Kárpát-medencében.
(MTI)

Moszkva a szíriai vegyifegyver-incidens
pártatlan kivizsgálását szorgalmazza

Az orosz külügyminisztérium reményét fejezte ki, hogy Szergej Lavrov
orosz és Rex Tillerson amerikai külügyminiszter eszmecseréje eredményes
lesz.
A tárca ugyanakkor hangot adott
Moszkva „rendkívüli aggodalmának”
amiatt, hogy Washington esetleg egyoldalú katonai lépésre szánná el magát
Észak-Koreával szemben. A közlemény

szerint „fontos megérteni, hogy ez hogyan egyeztethető össze a Koreai-félsziget
atomfegyver-mentesítésére
vonatkozó kollektív kötelezettségvállalásokkal”, amelyeket az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai támasztanak alá.
Az orosz külügy jelezte, hogy aggódik
Líbia, Jemen és Szíria miatt is, ugyanakkor kifejezte bizakodását, hogy az Egyesült Államok részt vesz majd az
afganisztáni rendezésről a hét második
felében Moszkvában rendezendő tanácskozáson.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
kedden ismételten kijelentette, nem tudja
megerősíteni, hogy Vlagyimir Putyin
orosz elnök fogadja majd Tillersont, viszont a Kommerszant napilap és az RBK
gazdasági szaklap saját forrásai alapján
biztosra vette, hogy a Kreml kapui meg-

nyílnak az amerikai diplomácia vezetője
előtt. A Kreml nem avatkozik bele más
országok vezetőinek családi ügyeibe –
jelentette ki Peszkov, amikor kikérték a
véleményét azzal az értesüléssel kapcsolatban, hogy Donald Trump amerikai
elnök a lánya, Ivanka hatására döntött
szíriai kormánycélpontok megtámadásáról. Hozzátette, hogy az orosz elnöki hivatal mindig hálás, ha az ilyen
kérdésekben – a beavatkozás ügyében –
kölcsönösség mutatkozik meg.
Az orosz védelmi minisztérium
egyébként kedden újabb két szerződéses
orosz katona haláláról és egy harmadik
súlyos sebesüléséről számolt be Szíriában. A kiképzőket aknavető-támadás
érte. Ezzel a hivatalos szíriai orosz veszteséglista 29 főre bővült. Moszkvának
három helikoptere és egy repülőgépe is
odaveszett az arab országban. (MTI)

Sok jel utal arra, hogy robbanás történt a 2010-es szmolenszki légi katasztrófa során, a gép még a levegőben esett
szét darabokra – közölték a lengyel kormánygép egykori tragédiájának körülményeit
vizsgáló,
a
lengyel
nemzetvédelmi tárca mellett működő bizottság hétfői varsói sajtóértekezletén.
A tájékoztatón egy dokumentumfilmet vetítettek, amelyben összefoglalták
a tavaly február óta működő vizsgálóbizottság által megállapított tényeket. A bizottság bejelentette: munkáját továbbra
is folytatja a tragédia okainak végleges
tisztázásáig. A katasztrófa folyamatát
animációk révén szemléltették. A dokumentumfilm narrátora úgy értékelte: az
orosz légiirányítók tudatosan hibásan tájékoztatták a lengyel pilótákat a gép el-

helyezéséről, nem közölték velük, hogy
a gép letért útvonaláról.
A fedélzeti műszerek olvasatai, a katasztrófa helyszínén végzett terepszemle,
valamint az utólagos tudományos kísérletek alapján készített animációk szemléltették:
a
repülés
utolsó
másodperceiben a repülőgép műszerei
több műszaki hibát jeleztek, és a gép
még a levegőben esett szét darabokra.
Anélkül, hogy akadályba ütközött
volna, levált többek között a bal szárny
egy része, ami azonban nem akadályozhatta volna a gépet abban, hogy tovább
repüljön – értékelte a bizottság. Több
érvet mutattak fel arra vonatkozóan,
hogy a pilóták közvetlenül a katasztrófa
előtt nem próbáltak leszállni, hanem észlelve a közeledő veszélyt, még a biztonságos magasságban fel akarták emelni a

gépet, amely azonban ismeretlen okokból irányíthatatlanná vált.
A roncsdarabok elhelyezkedése a földön, a holttestek sajátos sérülései „arra
késztették a bizottságot, hogy teljesen
valósnak tekintse a robbanás lehetőségét”. A bizottság által végzett kísérletek
eredményei szerint a robbanás „legvalószínűbb kiváltója egy termobarikus töltet
volt, amely erős lökéshullámot eredményezett” – hangzott el a filmben.
A bizottság szerint a robbanás a lezuhanás előtt a pilótafülkében, a gép szárnyán, valamint a törzs és a szárny
kapcsolódási pontjain történt. A robbanásra az is utalhat, hogy eddig négy
olyan holttestet azonosítottak, amely
nem a baleset okozta tüzek közelében feküdt, mégis súlyos égési sérüléseket fedeztek fel rajtuk. (MTI)

Oroszország bízik benne, hogy az
Egyesült Államok beleegyezik a
szíriai Idlíb tartományban történt
vegyifegyver-incidens pártatlan
kivizsgálásába – állapította meg
az orosz diplomáciai tárca a
moszkvai orosz-amerikai külügyminiszteri találkozó előtt egy
nappal, kedden kiadott közleményében.

Vélhetően robbanás történt a szmolenszki légi katasztrófa során

Ország – világ
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Márciusban stagnált
az éves inflációs ráta

Márciusban 0,2 százalék volt az éves inflációs ráta
Romániában, csakúgy, mint februárban – közölte
kedden az országos statisztikai intézet. A márciusi
éves inflációhoz főként az élelmiszerek járultak
hozzá, amelyek 1,67 százalékkal drágultak. Ugyanakkor a nem élelmiszerek 0,2 százalékkal lettek olcsóbbak, a szolgáltatások 1,4 százalékkal kerültek
kevesebbe. Az éves inflációs ráta az idén került
másfél év után ismét pozitív tartományba a hatóságok többlépcsős héacsökkentése után. A jegybank
az idén 1,7 százalékos, jövőre 3,4 százalékos fogyasztói árnövekedésre számít. (MTI)

Közvitán az oltási törvény tervezete

Közvitára bocsátotta az egészségügyi minisztérium
az oltási törvény tervezetét. A közzétett tervezet indoklásában az áll, hogy minden gyermek és fiatal
számára az állam garantálja az egészséghez és oktatáshoz való jogot, ennek biztosítása érdekében
pedig az oktatási intézményekbe való beíratás csak
azt követően lesz lehetséges, ha a gyermek megkapta a kötelező oltásokat, és erről bemutatták a
szülők a vakcinát igazoló dokumentumokat. A tervezet azt is előírja, hogy a beoltásokat végző egészségügyi szolgáltatók kötelesek lesznek kérni
felvételüket az Oltások Országos Elektronikus Jegyzékébe (RENV) – erre kétéves határidőt szab meg
a projekt, a törvény megjelenésének napjától számítva. Arra is megoldást kínál a tervezet, hogy a beoltások folyamatosan történjenek, a beszállítás
akadozásakor is: ezt úgy akarják elérni a jogszabály
kidolgozói, hogy legalább egy évre elegendő vakcinatartalékot különítenek el, amelyet különleges esetekben, járványok idején használnak fel. (Agerpres)

Hamisított tisztítószerek
ügyében nyomoznak

Tíz megyében tartottak házkutatást a rendőrök kedden olyan cégek székhelyén, illetve telephelyén,
amelyeket hamisított tisztítószerek értékesítésével
gyanúsítanak. A cégek tevékenységét irányító személyek otthonát is átkutatták. Kolozs, Maros, Suceava, Máramaros, Beszterce-Naszód, Hunyad,
Szeben, Szilágy, Brassó és Fehér megyében zajlottak a házkutatások. Az eddigi vizsgálatok során arra
derült fény, hogy egy kolozsvári székhelyű cég –
amelynek franchise rendszerben 25 boltja van országszerte – képviselői mind az interneten, mind
közvetlenül, ismert márkák neve alatt olyan tisztítószereket forgalmazott, amelyek kapcsán fennáll a
gyanú, hogy hamisítottak. Az akcióban Kolozs,
Maros, Suceava, Máramaros, Beszterce-Naszód,
Hunyad, Szeben, Szilágy, Brassó és Fehér megyei
rendőrök egyaránt részt vesznek. (Mediafax)

Újabb terrorsejtekre csaptak le
a szentpétervári robbantás után

Titkos terrorsejtek tagjai voltak a szentpétervári metrórobbantás nyomán őrizetbe vett személyek – közölte Alekszandr Bortnyikov, az orosz Szövetségi
Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója a Nemzeti
Terrorelhárítási Bizottság keddi moszkvai tanácskozásán. Bortnyikov elmondta, hogy a merényletet követően nyolc közép-ázsiai származású embert
vettek őrizetbe, hatot Szentpéterváron, kettőt pedig
Moszkvában. A gyanúsítottaktól nagy mennyiségű
fegyvert és robbanóanyagot foglaltak le, és folytatódik a terrortámadás szervezőinek és a lehetséges
további cinkosoknak a felkutatása. (MTI)

Főzik a feketelevest

(Folytatás az 1. oldalról)
adórendszer adhatta, amelyeknél a nagy adókulccsal
terhelt magas jövedelmű családoknak lehetőségük van
számos költségtételt leírni az adóalapjukból. Ehhez hasonló ismerős nálunk az egyéni kisvállalkozóként élők
számára is, csakhogy ennek az adózási rendszernek a
teljes társadalomra való kiterjesztése alighanem feltörhetetlenül kemény dió lenne a regáti intézményrendszernek. Mert azoknak a nyugati országoknak az
államgépezete klasszisokkal jobban működik az itteninél. Azokon a tájakon nem szavazatért, hanem teljesítményért fizetnek inkább. Ahogy erre működnek a
hatóságok, talán a Mátyás király idejében kivetett
füstadó lenne hatásosan működőképes adóreform, az is
elsősorban télen.
Ha jövőtől több pénzt akarnak kicsalogatni az adófizetők zsebéből, akkor hamarosan valamilyen konkrét ötlettel is elő kell állnia a kormánynak. Mert pénzre
nagyon nagy szükségük lesz, ha legalább az új törvénnyel szabályozott állami béreket tartósan fizetni is
akarják, az évente egymagában 25 milliárd lejes tételt
jelent. Ez a pénzügyi tanácsnak a kérdésben tegnap nyilatkozó elnöke szerint csak a jövő évre vonatkozóan
közel duplájára vinné fel a költségvetési hiányt a maastrichti kritériumokban rögzített szinthez képest. Ami
már – az uniós büntetőintézkedésekről nem is beszélve
– a görög csődhöz hasonló állapotokat hozna magával
nálunk is.
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Öt nyugati országból vesznek mintákat
a román hatóságok

Élelmiszerek minőségét ellenőrzik

A bukaresti hatóságok azért kértek engedélyt a mintavételre, hogy összehasonlíthassák a Nyugat-Európában árult
termékeket a Romániában forgalmazottakkal, és megállapíthassák, van-e minőségbeli különbség az azonos márkájú
termékek esetében.
A miniszter közölte, pénteken Németország, Olaszország, Belgium, Hollandia
és Franciaország mezőgazdasági minisztereinek küldött levelet. Arra kért engedélyt, hogy a román hatóság szakemberei
az illető országbeli kollégáikkal együtt
vehessenek mintát.
A tárcavezető szerint csak hivatalosan
történhet ez, nem mehetnek turistaként
bevásárlószatyorral, hogy megvegyék a
termékeket a nyugat-európai üzletekből.
„Nem vagyunk kalandorok” – szögezte

le a miniszter, aki szerint kerülni kell az
érzelmileg túlfűtött válaszokat és a túlzásokat ebben a témában.
Hozzátette: Románia is be fogja mutatni a nagy nemzetközi üzletláncok által
Nyugat-Európában és Romániában forgalmazott termékek összevetésének eredményeit, ahogyan más környező
országok is tették.
A román hatóságok március elején jelentették be, hogy vizsgálóbizottságot állítottak fel az élelmiszerek minőségének
ellenőrzésére. Az akkor indított vizsgálat
eredményeit hétfőn ismertették a fogyasztóvédelem és az élelmiszerbiztonsági hatóság szakemberei.
Azt vizsgálták, hogy a különböző külföldi termékek milyen mértékben felelnek meg a termékleírásnak. Közölték,
mindössze egy francia méz esetében találtak rendellenességet.
Daea a vizsgálat céljáról elmondta:
meg akarták nyugtatni a román állampolgárokat, hogy fogyasztható termékek találhatók az üzletekben. (MTI)

A környezetvédelmi felügyelőség
százezer lejes bírságot rótt ki a Cupru
Min bányavállalatra, amelynek a szászalvinci zagytározójából április 3-án mintegy hatezer köbméter szürke iszap került
a Sesei-patakba és az Aranyos folyóba –
jelentette kedden az Agerpres hírügynökség.
Dorin Zdranc, a Fehér megyei környezetvédelmi felügyelőség vezetője a hírügynökségnek elmondta: a bányavállalat
a környezetvédelmi engedélyben szá-

mára megszabott feltételek megszegése
miatt kapta a bírságot.
A hírügynökség Olimpia Negru erdőés vízügyi minisztériumi államtitkárt
idézte, aki a múlt csütörtökön az illetékes
hatóságok képviselőivel és szakértőkkel
együtt vette szemügyre a szennyezés helyét.
Az államtitkár kijelentette: nem történt
vegyi szennyezés, és fel sem merül, hogy
a történteknek határon átnyúló hatásai
lennének. (MTI)

Románia öt nyugat-európai országtól kért engedélyt, hogy mintát vegyen az ottani élelmiszerekből – jelentette be hétfőn
Petre Daea mezőgazdasági miniszter.

Megbírságolták az Aranyos szennyezését
előidéző bányavállalatot

A protestáns oktatás ötszáz éves története

Marosvásárhelyen a vándorkiállítás

A megyei múzeum várbeli
épületében két hétig látható a
Protestáns iskolatörténeti mozaik
című vándorkiállítás, amely a
reformáció 500. évfordulójára
ez év végéig 15 helyszínen
mutatja be a Kárpát-medencei protestáns felekezeti iskolák történetét, értékteremtő
munkáját, neves oktatóit és
hírnevet szerzett diákjait.
Megvalósítója a Református
Tehetséggondozó Alapítvány
az iskolák számára kiírt
Rejtőzködő kincseink pályázat
révén.

Bodolai Gyöngyi

A nagyalakú színes molinók képeken és rövid szövegeken át érzékeltetik a reformáció hatását az
oktatásra. Azt a folyamatot, ahogy
a nemzeti nyelvű prédikáció,
nyomda és az iskola a társadalmi
megújulás eszközeivé váltak, és „a
reformáció a nemzeti kultúrák kibontakozásának a táplálója lett”. A
molinók közötti térképeken a 16.
század végétől kezdve minden században a közép- és felsőfokú protestáns – református, evangélikus,
unitárius – iskolák eloszlását láthatjuk a korabeli Magyarországon.
Az április 8-i nyitóünnepség igei
köszöntőjét Jakab István, a MarosMezőségi Református Egyházmegye esperese és Kecskés Csaba, a
Marosi Egyházkör unitárius esperese mondta.
„Fel kell mutatnunk a múltunkat,
a jelenünket a kibontakozni látszó
jövő reményében. Sőt, ennél is többet, mert mi tudjuk azt, hogy protestáns hívőnek lenni nem
tiltakozást jelent, hanem azt, hogy
valaki, valami mellett kiállunk, ta-

núskodunk. Aki Isten igazsága
mellé áll, önmaga is világosság
lesz, és továbbadja az igazi fényt,
amit maga is kapott kegyelemből –
hangzott el Jakab István igei köszöntőjében. A kősziklára épített
ház példázatából kiindulva Kecskés
Csaba hangsúlyozta, hogy a felekezeti iskolák is kősziklára épített
házak voltak. A hit, a tudomány, az
erkölcsi tartás, az anyanyelv nemzeti kultúrkincsünk megőrzésének
várai és bástyái, és azoknak kell
lenniük a mában és a jövendőben is.
Sok mindenért lehetünk hálásak az
előttünk járóknak, a reformátoroknak, fejedelmeknek, nagyszerű tanároknak, diákoknak, akik az
örökséget, amit a kiállítás bemutat
számunkra, megőrizték. Ezt az
örökséget kell tovább éltetni, megharcolni érte, ha kell, nap mint nap,
hiszen sokan próbálják megfojtani
azt, ami újra él.
Novák Csaba Zoltán RMDSZszenátor Péter Ferenc megyei tanácselnök üdvözletét tolmácsolta,
majd Illyés Gyula verséből (A reformáció genfi emlékműve előtt) kiindulva igennel erősítette meg a
költői kérdést, hogy szükség volt-e
a reformációra. Amint a kiállítás
pannói igazolják, az anyanyelvű oktatás alappilléreit, a felekezeti iskolákat adta, a bibliafordításokat és az
ösztönzést a katolikus egyház megújulására és egy újabb felekezeti iskolahálózat kialakulására, amelyért
ma nehéz küzdelmet vívunk Marosvásárhelyen.
Dr. Papp Kornél, a Református
Tehetséggondozó Alapítvány kuratóriumának titkára beszámolt arról,
hogy Marosvásárhely a vándorkiállítás nyolcadik helyszíne a Kárpátmedencében.

Erről jut eszembe

A költészet napja mindent visz ilyenkor, legalábbis tájainkon. A hét első felében egymást
érték, érik a verses rendezvények. Igaz, nem
csak József Attila született április 11-én, de számunkra valahogy ő testesíti meg a költészetet,
és személyében a líra egészének kijár a főhajtás.
Rá koncentrálnak a megemlékezők, a naphoz
köthető más fontos személyiségek jelentősége elhomályosulni látszik. Éppen ezért ma pótolni
szeretnénk, hangsúlyozni azt, ami tegnap a honi
magyar köztudatban kissé igazságtalanul háttérbe szorult. Április 11-én hunyt el Kőrösi
Csoma Sándor, 175 évvel ezelőtt. Ő nem volt
költő, noha kiolthatatlanul élt benne a poétákra
jellemző lelkesedés, álmodozóképesség, rajongani tudás, és sok lírikust meg is ihletett. Álmait,
vágyait a realitás talajára lehozva, a tudományok szikár nyelvére tudta fordítani. A tudós,
nagy utazó a szó szoros értelmében a földön
járó ember volt. Ki tudja, hány lépést tett meg,
amíg Nagyenyedtől gyalogosan eljutott Tibetig.
De az ilyesmi nem okozott nála problémát. Amit
eldöntött magában, azt mindenképpen igyekezett
megvalósítani. „Elhatároztam, hogy elhagyom
hazámat, s Keletre jövök, s ahogy csak lehet,
biztosítván mindennapi kenyeremet, egész életemet oly tudományoknak szentelem, melyek a
jövőben hasznára lehetnek az európai tudós világnak általában, és különös világot vethetnek
bizonyos, még homályban lévő adatokra nemzetem történetében” – írta egyik levelében. Nem
mélyedek világszerte csodált életműve taglalásába, elég sokat tudunk róla. Azt viszont nem árt
újra nyomatékosítani, hogy mindaz, amin végigment, amit a legnagyobb nehézségek között is
végigcsinált, egy valós egyéniség cselekedete
volt, tűnjék bármennyire is fikciós hősnek.
Apropó, láthatjuk-e vajon valaha egy nagyszerű
film főalakjaként? Példás élete, pályája régóta
filmvászonra kívánkozik.
Marosvásárhely a Kőrösi Csoma Sándor emlékét tiszteletben tartó városok közé sorolható.
Amikor ezt a jegyzetet írom, még nem tudhatom,
kerültek-e friss virágok, koszorúk a szobra talapzatára. Bizonyára, hiszen évente vannak,
akik elmennek hozzá tisztelegni. A Dabóczi Mihály alkotta kőalkotást, amelynek köztérre állí-

Az 500 esztendő 15 nemzedék
munkásságának mozaikszerű bemutatását öleli fel. Teszi ezt 37 molinóval, hét térképpel, régi oktatási
segédeszközökkel, fotófallal, felpróbálható tógával, a peregrinációt,
a diákok külföldi egyetemre járását
bemutató rajzfilmmel, érintőképernyőn megtekinthető adatokkal, játékkal, hogy élményt jelenthessen a
látogatók számára.
A kiállítás választ ad az 1990-es
évek óta gyakran elhangzó kérdésre, hogy miért foglalkozik az
egyház a nevelő-oktató munkával.
A protestáns, keresztyén értékadó
köznevelés fél évezredes hagyománya mögött szilárd nevelési tapasztalatok állnak. A protestáns iskola
nem egy reformpedagógia a sok
közül. Ötszáz év alatt sikeresen integrálta Comeniusnak a 17. században újszerűnek ható pedagógiai
elveit, a 18. századtól bevezette a
természettudományos
oktatást,
majd a tehetséggondozás és a nőnevelés referenciaiskolájává vált a 20.

tását hetvenöt éve döntötték el, és avatására
1943-ban került sor, a Kőrösi Csomának szentelt első egész alakos köztéri műként tartják számon. Az más lapra tartozik, hogy amint errefelé
lenni szokott, 1944 végén az újonnan hatalomra
kerülők ledöntötték. A szobor feje letört, testét a
közüzemek udvarára vitték. De a Maros Magyar
Autonóm Tartomány egykori vezetői újraállíttatták. Kulcsár Béla szobrászművész újrafaragta a
fejet, az emlékművet pedig nem eredeti helyén,
a Kádárok bástyája mellett, hanem a Mészárosok bástyája közelében, a Vár sétányon avatták
újra ötvenöt esztendővel ezelőtt. Azóta egyre
újabb nemzedékek tekinthetik a magukénak. A
mű alkotójáról nem sokat tudnak a vásárhelyiek.
Dabóczi Mihály 1905-ben született Marosszentkirályon, Budapesten végezte a képzőművészeti
főiskolát Kisfaludi Stróbl Zsigmond tanítványaként. Rómában is tanult két évig. Elismert szobrász lett, több mint félszáz köztéri munkája áll,
az érmekkel, plakettekkel együtt mintegy félezer
alkotásáról tudnak. Műterme a Várkert bazárban volt, ahol pár évig együtt dolgozott unokaöccsével, az ugyancsak Marosvásárhelyhez
kötődő Péterfy Lászlóval, aki az idei március
15-én vehette át a Kossuth-díjat, és városunknak
a jövőbeli felállítás reményében mellszobrot
adományozott. Dabóczi, akit vásárhelyiként kiváló vívóként is ismertek, 1980-ban hunyt el. Vívómestere, a nemzetközi hírű Italo Santelli
Michelangelo de Transylvaniae néven becézte.
Róla se kellene megfeledkeznünk. De most alanya, a gödemesterházi trachitba faragott Kőrösi
Csoma Sándor az, aki számot tart figyelmünkre.
A tibetiek is igen nagy becsben tartják. A dalai
láma uniós képviselője, Tashi Puntsok, aki részt
vett a múlt hét végi Kőrösi Csoma Sándor Napokon, Csomakőrösön így nyilatkozott róla:
„Céltudatossága, áldozata, kitartása inspiráció
számomra a munkámban, ő utat próbált nyitni
Tibethez, a tiltott területhez”. És sok máshoz,
ami fontos számunkra – tegyük hozzá a méltató
szavakhoz. Úgy volt hű nemzetéhez, hogy hasznára lehessen az egész emberiségnek. Ez is egy
magasra szárnyaló, megszívlelendő gondolat.
Ma egyébként az űrhajózás világnapját ünnepeljük. (N.M.K. )

század első felében. Az 1920-as
évektől az államosításig, ahogy az
újraindulástól napjainkig, a hagyományos és az újonnan fellelt értékek felmutatása és megtartása a
magyar protestáns iskola célja, függetlenül attól, hogy mely állam területén végzi szolgálatát. Erkölcsi
útmutatást ad egy erkölcsvesztett
világban, ezért áll a támadások kereszttüzében – mondta dr. Papp
Kornél, majd hozzátette: ha Isten
velünk, ki lehet ellenünk? Bizonynyal senki, itt, Marosvásárhelyen
sem.
Beszéde végén köszönetet mondott mindazoknak, akik nélkül nem
jöhetett volna létre a kiállítás. A
pannókon olvasható szöveg nagy
része a bemutatott iskoláktól származik, Ősz Sándor Előd az erdélyi
anyag összeállításában nyújtott segítséget. Gáborjáni Szabó Botond
debreceni gyűjteményi igazgató
egységes szemléletre fűzte fel a
protestáns oktatás fél évezredéről
szóló háttéranyagot. A történeti tartalomhoz szervesen kapcsolódó térképek Nagy Károly Zsolt, az MTA
tudományos kutatójának munkáját
dicsérik, a kiállítás anyagát Czenthe
Miklós, az evangélikus levéltár

Fotó: Bodolai Gyöngyi

igazgatója lektorálta. A kiállítás a
Református Emlékbizottság anyagi
támogatásával jött létre. Rajtuk
kívül dr. Papp Kornél köszönetet
mondott a megyei múzeumnak,
amiért helyet adott a kiállításnak.
Végül Benedek Zsolt történelemtanár, a marosvásárhelyi Református Kollégium igazgatója beszélt
erdélyi szemmel a kiállításról,
amely a reformáció kezdetétől századokra felbontva mutatja be az iskolák megjelenését. Számunkra
azért is fontos a tárlat, mert a református iskolákról szólva már tíz jut
eszünkbe Erdélyben, és a többi
közül csak néhányról van tudomásunk. A tárlatot bejárva tudatosul
bennünk az is, hogy nemcsak Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Szatmáron, Nagyenyeden stb. voltak
református intézmények, hanem
olyan városokban is, mint például
Nyíregyháza vagy Mezőtúr, s ez
utóbbit korábban alapították, mint
például a debrecenit. Érdemes végigolvasni a molinókon levő szövegeket,
amelyek
a
rövid
iskolatörténet mellett felsorolják az
adott intézményekben végzett híres
személyiségeket, és érdekes mozzanatokat emelnek ki a felekezeti iskolák történetéből. Akinek nem volt
türelme végigolvasni a pannókon
levő szöveget, gazdag, szép színes
prospektust kapott ajándékba,
amelyben a kiállításon szereplő
minden információ megtalálható.
A beszédek közötti szünetekben
a marosvásárhelyi Református Kollégium kisebb és nagyobb diákjainak műsora hangzott el Enyedi
Csaba lelkész vezényletével.
Szép, tartalmas kiállítás érkezett
az elmúlt hét végén Marosvásárhelyre, és csak sajnálni tudjuk, hogy
kettő kivételével az erdélyi református kollégiumok, amelyek a magyarság jelentős személyiségeit
nevelték, nem szerepelnek közöttük.
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Turné után, bemutató előtt

Nézd, ki van itt!

Imádság háború után – felújítva

Első alkalommal tartott bemutató előadást „házon
kívül” a Maros Művészegyüttes. A Szép Palkó című, népmeséből
született
táncszínházi produkciót márciusi magyarországi turnéja
során elsőként a zalaegerszegi nagyérdeműnek játszta
az együttes. A vendégszereplésekről és az áprilisra,
májusra tervezett eseményekről Barabási Attilával, a
Maros Művészegyüttes igazgatójával beszélgettünk.

Nagy Székely Ildikó

– Az, hogy bemutatóval mentünk a hagyományos tavaszi turnénkra, nagy izgalmat keltett a
társulatban, és ennek a produkciókra is jótékony hatása volt. Állíthatom, hogy mióta intézményvezető vagyok, ez volt a leggördülékenyebb turnénk. Összesen
nyolc fellépésünk volt, a Szép Palkót és a Most múlik című felnőttelőadást
négyszer-négyszer
mutattuk be. Zalaegerszeg mellett
Gyálon is közönség elé léptünk, ott
a gyermekelőadást kétszer játsztuk
nagy sikerrel. Gyálnak Kibéd az
első testvértelepülése. Ebben a főváros melletti városban az emberek szomjaznak a népi kultúrára,
erről a tavaly és az idén is meggyőződhettünk. De a további helyszíneken, Celldömölkön, Zalalövőn
és Maglódon is telt házunk volt.
Ismét megtapasztalhattuk, hogy érdeklődnek az erdélyi kultúra iránt
és szeretnek, visszavárnak minket
az ottani emberek.
– Mikor láthatja az itthoni közönség a Szép Palkót?

B

– Június elsején Mikházán ez
lesz a gyermeknapi előadásunk.
Ezt az előadást visszük az erdélyi
hivatásos táncegyüttesek találkozójára is. A marosvásárhelyi nagyérdeműnek
szeptemberben
mutatjuk be, addig még érik, formálódik az előadás.
– Lesz-e új bemutató áprilisban a kövesdombi székházban?
– Az Imádság háború után című,
nagy sikerű táncszínházi előadásunkat újítjuk fel. A doberdói katonadalokat, illetve Ady- és Gyóni
Géza-verseket is megszólaltató
előadást 2014-ben vittük színre az
első világháború századik évfordulója alkalmából Varga János (bokszos) rendezésében. A felújított
változatnak is ő a rendezője. A zenéjét Bonczó István szerezte, a jelmezek Bandi Kati és Széllyes
Andrea munkái. Három évvel ezelőtt a hivatásos táncosok találkozóján a legjobb előadásnak járó
kitüntetésben részesült a produkció. Az volt az eredeti cél, hogy
2014-től 2018-ig játsszuk, de
mivel színészfüggő darab, számos
egyeztetést igényel, így lekerült
műsorról. A közönség kérésére
vettük újra elő.
– Milyen változásokra számíthat a korábbi előadás közönsége?
– Mivel nemzedékváltás volt az
együttesnél, a táncosok között hétnyolc új arc jelenik meg. A színész
főszereplő továbbra is Tollas
Gábor lesz. A bemutatóra április
26-án kerül sor, ezt követően
május elején még többször
játsszuk a székházban, 17-én pedig
a budapesti Hagyományok Házában mutatjuk be.

alázs megszállottja volt az apróhirdetéseknek. Órákon át böngészte az eladásra vagy cserére kínált tárgyakat, a
munkalehetőségeket és az ingatlanpiac
ajánlatait. Leginkább mégis a régi bútorok,
hetvenes, nyolcvanas évekbeli kredencek,
kanapék érdekelték, de komolyabban sohasem fontolgatta a vásárlást. Könnyedén
utazgatott tekintetével a két-három sorba
rejtett sorsok között, mint az új világ Robinsonja, akit vonzanak, de rabul nem ejtenek
a parányi szövegszigetek. Egy alkalommal
mégis belekerült egy hirdetés bűvkörébe.
– Régóta szerettem volna elköltözni a nővéreméktől, és a ház, amire az újságban ráakadtam, valósággal megszólított – kezdte
történetét az ötvenes évei végén járó férfi.
Aztán az előzményekről mesélt. – Volt egy
garzonom, de hat évvel ezelőtt, amikor kiderült, hogy baj van a szívemmel, a nővérem
meggyőzött, hogy adjam bérbe, és lakjam
nála. Elvált asszonyként egyedül nevelte a
lányát, tudtam, hogy a háromszobás lakásában bőven jut hely nekem is. Kezdetben jó
is volt ott, megvolt a saját életterem, jöhettem-mehettem, ahogy jólesett. De aztán
kezdtem érezni, hogy terhére vagyok a testvéremnek. Pedig első perctől bepótoltam a
fogyasztásba, ha javítanivaló volt a házban,

– Ezt megelőzően viszont április végén is lesz még egy fontos
esemény.
– Április 29-e a tánc világnapja,
ezt évek óta megünnepeljük. Idén
kétnaposra tervezzük a rendezvénysorozatot. A lassan hagyományossá váló villámcsődületre
(flashmob) 28-án kerítünk sort, 29én pedig az erdőcsinádi Gyöngykoszorú-találkozón,
az
esti
műsorban lép közönség elé a
Maros Művészegyüttes.
Erősebb jelenlét
a Székely Fesztiválon
– Hoz-e még valamilyen fontosabb eseményt a művészegyüttes életébe az idei tavasz?
– Májusban kerül megrendezésre Budapesten, a Millenáris
rendezvényközpontban a Székely
Fesztivál, amelyen Maros megye
az eddigi éveknél hangsúlyosabban képviseltetik. Székelyföld, és
különösképpen Marosszék legszebb táncait visszük el oda, illetve
népviseletkiállítással és néptáncoktatással is várjuk az érdeklődőket. A Maros Művészegyüttes
csapatához ez alkalommal dr. Barabás László néprajzkutató és
Szolláth Hunor helytörténész is
csatlakozik, ők érdekfeszítő előadásokkal gazdagítják kínálatunkat. Ami a további terveinket illeti,
májusban és júniusban szeretnénk
a megye, illetve Erdély minél több
kisebb településén bemutatni előadásainkat.
– Beszéljünk egy kicsit prózaibb dolgokról is. Milyen a művészegyüttes idei költségvetése?
– Elfogadható, a hiányosságokat
pedig igyekszünk pályázati úton pótolni. A Forradalom utcai termünket érintő problémák
továbbra sem oldódtak meg.
Mivel nem a miénk a terem,
nem áll módunkban befektetéseket eszközölni a felújítására,
így, bár használható, fennáll a
lelakás veszélye. Az együttes
autóbusza is javításra szorul,
ez már folyamatban van. A
béremeléssel, úgy tűnik, a személyzethiány lassan rendeződik. Voltak és a közeljövőben
is lesznek versenyvizsgák a
társulatnál, és állíthatom, hogy
nagyobb az érdeklődés, mint a
korábbi években. Úgy tűnik,
hogy új zenészeink is lesznek,
így remélhetőleg ősszel erős
zenekarral kezdhetjük az új
Fotó: Barabási Attila évadot.

Robinson álma

szívesen segítettem. Azt nem állítom, hogy
bennem nem volt hiba. Hanyag vagyok, elismerem, sokszor szanaszét hagyom a ruháim, és elfelejtek magam után elmosogatni.
Sosem voltam nős, talán ezért nem zavar a
rendetlenség... Vagy
egyszerűen csak ilyen
vagyok. Mindenesetre
egy éve olyan gyakorivá váltak a veszekedéseink, hogy elhatároztam, visszamegyek a
garzonomba.
– Az akkor még ki volt adva?
– Igen. A bérlők, egy fiatal házaspár, mindig a bankkártyámra utalták a pénzt. Elég
rendesen fizettek, így nem jártam a nyakukra. Amikor elhatároztam, hogy hazaköltözöm, felhívtam őket. A férfi vette fel a
telefont, nagyon zavartnak tűnt a hangja, és
amikor rákérdeztem, hogy mikor mehetek fel
hozzájuk, kibúvót keresett. Így végül váratlanul érkeztem. Volt is részem akkora meglepetésben, hogy azt hittem, meghasad
alattam a föld. Nem tudom, mióta nem fizettek egy banit sem a közköltségbe, de a látogatásomkor már 4000 lejes volt az
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Új bemutató Marosvásárhelyen

Újabb kistermi bemutató előkészületei zajlanak a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. A
Tompa Miklós Társulat művészei Theodor Cristian Popescu
rendezésében viszik színre
Timur Vermes Nézd, ki van itt!
című regényének színpadi változatát. Színpadra alkalmazta
Mihai Ignat, a színpadi változatot fordította Demény Péter.
Timur Vermes magyar származású német író, újságíró, műfordító 1967-ben született
Nürnbergben. A 2012-ben megjelent Nézd, ki van itt! című regényét,
melyet
„Hitler-szatíraként” tartanak
nyilván, 28 nyelvre fordították
le és a 2013-as év legjelentősebb európai könyvsikere lett,
csak Németországban egymillió
példány kelt el belőle. A sikerkönyvből készült film, melynek
maga Vermes írta a forgatókönyvét,
2015-től látható a mozikban.
Theodor Cristian Popescu
szakmai pályafutása lenyűgöző,
több mint ötven – az ő meghatározása szerint „provokatív megfogalmazású” – rendezés áll mögötte
itthon és külföldön egyaránt, köztük
több, a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház két társulatával megvalósított produkció (Martin Crimp: Piesă
cu repetiţii, Arthur Kopit: Szárnyak,
John Osborne: Priveşte înapoi cu
mânie, William Shakespeare: Măsură pentru măsură, Andreea Vălean: Eu când vreau să fluier,
fluier..., Radu Macrinici: Ping Body,
Dorota Masłovska: Két lengyelül
beszélő szegény román, Maria
Goos: Cloaca, Marius von Mayenburg: Martiri.)
2017 áprilisában a Tompa Miklós
Társulat művészeivel a Nézd, ki
van itt című szatírát viszi színre,
melyben Hitlert a kétezres évekbe
helyezi a szerző, és arra a kérdésre
próbál választ keresni, hogy megtörténhet-e ma bárhol a világon,
hogy egy Adolf Hitler kaliberű diktátor újra hatalomra kerüljön, népszerű legyen?
Az előadás főszereplője, aki
magát a Führert alakítja, Bíró József Jászai Mari-díjas színművész
már több előadásból is ismerőse a
marosvásárhelyi közönségnek. Imponáló színházi és filmes pályafutásába beletartoznak a Tompa
Miklós Társulat jelentős előadásaiban megvalósított alakításai: PUCK
– William Shakespeare: Szentivánéji álom, rendező: Novák Eszter (2000), LORD CHESWICK –

elmaradás. Nem voltak otthon, és mivel
kulcs nélkül mentem, a lépcsőn vártam meg,
amíg hazaértek. Akkor már sejtettem, hogy
elúszott a lakás. Egy hét haladékot adtam a
bérlőknek, hogy az adósságot törlesszék, és
elköltözzenek. A nő
sírt, a férfi próbált
a lelkemre beszélni.
Végül két héten
belül kihurcolkodtak a lakásból, de pénzt többet nem láttam
tőlük. Az esedékes lakbért sem törlesztették,
nemhogy a felhalmozott adósságot. Tudtam,
hogy két lehetőségem van: vagy eladom a
lakást, vagy megvárom, hogy elvegyék
tőlem. Meghirdettem, hogy vevőt keresek, és
rövid időn belül jelentkezett is egy fiatalember. Megnézte a lakást, tetszett is neki. Azt
mondta, bankkölcsönt próbál felvenni, ha
megkapja, megkötjük az üzletet. Úgy terveztem, hogy a pénzből veszek magamnak egy
kicsi „lyukat” a városban. Aztán olvastam
egy hirdetést, ami teljesen átírta a terveimet.
A szülőfalumban árult valaki egy régi házat.
Azonnal felhívtam az illetőt, találkoztunk.
Akkor igazolódott be a sejtésem: a ház a

3:1 a szerelem javára, rendező:
Novák Eszter (2001), ORGON –
Molière: Tartuffe, rendező: Keresztes Attila (2015), DORN – A. P.
Csehov: Sirály, rendező Keresztes
Attila (2015), HAMM – Samuel
Beckett: A játszma vége, rendező:
Tompa Gábor (2016).
A szereposztás további tagjai:
Benő Kinga, Korpos András, Bokor
Barna, Varga Balázs, Ördög Miklós
Levente, Moldován Orsolya, B.
Fülöp Erzsébet, Tollas Gábor, Varga
Andrea, Kovács Botond, László
Csaba, Fülöp Bea, Szabadi Nóra,
Csíki Szabolcs, Ruszuly Ervin,
Henn János, Nagy Dorottya színművészek, valamint Máthé Zsolt,
Tóth Jess és Demeter Márk
Christopher, a Művészeti Egyetem
színész szakos hallgatói, gyerekszereplők: Harsányi Simon, Henn Domahidi Sámuel és Ördög Magor
Levente.
Rendező: Theodor Cristian Popescu, dramaturg: Mihai Ignat, fordító: Demény Péter, díszlet- és
jelmeztervező: Mihai Păcurar, zeneszerző: Sebastian Androne.
A premierre 2017. április 18-án,
kedden 19.30-tól kerül sor a Kisteremben. Érvényesek a Bernády
György-mecénásbérletek. Következő előadás: április 23., vasárnap
19.30 – Kisterem.
Az előadás román nyelvű feliratozással követhető.
Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (hétköznap 12-17.30 óra között,
telefon: 0372 951 251), a színházban működő jegypénztárban (hétköznap 9-15 óra között és előadás
előtt egy órával, telefon: 0365/806865), továbbá online, a www.biletmaster.ro honlapon. (pr-titkárság)

gyermekkori játszótársam családjáé volt,
azé a fiúé, akivel annak idején együtt is konfirmáltunk. Egyszerre törtek rám az emlékek.
Magam előtt láttam, ahogy fehér ingben bevonulunk a templomba. Ugyanaz az izgatottság lett úrrá rajtam, amit akkor, az
istentisztelet végén, az úrasztala előtt várakozva éreztem. Régóta tudtam, hogy egykori
barátom már nem él, de amikor a lányával
a ház megvételéről beszéltünk, mintha ő is
jelen lett volna. Az elkövetkező hetekben
olyan voltam, mint egy álomkóros. Álló nap
csak azt lestem, mikor hív a vásárlóm a jó
hírrel, hogy én is léphessek a ház megvétele
ügyében. De nagyon elhúzódott a dolog, és
mire a fiatalember megkapta a pénzt a banktól, és kifizette a garzon árát, a falusi ház is
elkelt. Tudtam, hogy sürgősen keresnek rá
vevőt, mert rossz állapotban volt az épület,
egy éjszaka be is törtek oda, és elvittek mindent, ami mozdítható volt. Azt is beláttam,
hogy az én egészségi állapotommal lehetetlen
lett volna felújítani, lakhatóvá tenni. Mégis
sokáig fájt, hogy nem lehetett az enyém.
– Végül vett magának lakást?
– Igen, egy városszéli garzont. Ott nem
zavar senki, a magam ura vagyok. De a falumbeli házat most is gyakran látom álmomban. Olyankor mintha hazamennék.
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Projekt indult a Kárpát-medence
termálvizének hasznosítására

Gázolaj-támogatást fizet az APIA
Szerkesztette: Benedek István

A Mezőgazdasági Kifizetési és
Intervenciós
Ügynökség
(APIA) tájékoztatott, hogy
kedden kezdték meg a 2016os év utolsó negyedévéhez
tartozó megvásárolt és felhasznált gázolaj-mennyiségekre a támogatás kifizetését. A hét végéig 8.836
gazda megkapja a támogatást, ennek összértéke 78,15
millió lej – írja az APIA közleménye.

„Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
a folyó év május 2-áig be kell nyújtani a 2017-es év első negyedévéhez
(január 1 – március 31.) tartozó megvásárolt és felhasznált gázolaj-menynyiségek támogatásának kifizetési

kérelmeit” – írja az ügynökség. Az állami támogatás a mezőgazdaságban
levő gépesített munkálatok elvégzéséhez felhasznált gázolaj szabványos
jövedéki adója és a csökkentett jövedéki adója közötti különbség visszafizetése formájában történik, vagyis
idén 1,4185 lej/1 liter gázolaj.
Az állami támogatás a mezőgazdasági termelők részére kerül odaítélésre, a folytatott tevékenységük
területének függvényében, azaz növénytermesztés,
állattenyésztés
és/vagy földterületi javítások.
A megvásárolt és felhasznált gázolaj-mennyiségek utáni támogatás
kifizetési kérelmeit a megyei vagy
Bukarest APIA-központjaihoz lehet
leadni. (Agerpres)

Egy hónap múlva indul
az idei roncsautóprogram

Fotó: Iszlai A. (archív)

Május 10. körül indulhat a
roncsautó- és a roncsautó
plusz program – nyilatkozta
hétfőn Graţiela Gavrilescu
környezetvédelmi miniszter.

A tárcavezető az Antena 3 televízió műsorában elmondta, a roncsautóprogram pályázati útmutatója
jelenleg közvitán van, ami április
24-én zárul le, ezt követően pedig
aláírja a program beindításáról
szóló miniszteri rendeletet. „Egyszerre fogjuk meghirdetni a roncsautó-, valamint a roncsautó plusz
programot, valamikor május 10.
körül” – fogalmazott Gavrilescu.
A miniszter megerősítette, hogy
2017-ben 180 millió lejt szán a
tárca a Környezetvédelmi Alapból
finanszírozott roncsautóprogramra,
és akárcsak az elmúlt évben, idén is

6.500 lejes értékjegy jár a lecserélt
használt autókért.
A közvitára bocsátott pályázati
kiírás újdonsága, hogy 2017-ben
legtöbb 130 g/km-es, 2018-ban legtöbb 120 g/km-es, 2019-ben pedig
legtöbb 110 g/km-es szén-dioxidkibocsátású autót lehet vásárolni az
értékjegy felhasználásával. A program emellett 1.500 lejes plusztámogatást nyújt azoknak a pályázóknak,
akik hibrid járműre cserélik le gépkocsijukat. A roncsautó plusz programban azok, akik elektromos autót
kívánnak vásárolni, 45.000 lejes támogatásban részesülhetnek, az
olyan hibrid meghajtású járművek
beszerzését, amelyek kilométerenként 50 g-nál kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki, 20.000 lejjel
támogatják. (Agerpres)

Románia 1,1 százalékkal járul
hozzá az EU GDP-jéhez

Románia 1,1 százalékkal járul
hozzá az Európai Unió bruttó
hazai termékéhez (GDP), ez
az egyik legkisebb arány. A
GDP
felét
Németország,
Nagy-Britannia és Franciaország adja – közölte hétfőn az
Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat.

2016-ban 14 800 milliárd euró
volt az EU GDP-je. Ennek több
mint felét három tagállam, Németország, Nagy-Britannia és Franciaország adta.
A maga 3100 milliárd eurós
GDP-jével Németország a listavezető, ő adja az EU bruttó hazai termékének több mint egyötödét

(21,1%). A második Nagy-Britannia 16 százalékkal, majd Franciaország következik 15 százalékkal.
Olaszország az UNIÓ GDP-jének
11,3 százalékát, Spanyolország a
7,5 százalékát, míg Hollandia a 4,7
százalékát termeli meg.
Az ellenkező póluson 11 olyan
tagállamot találunk, amelyek még 1
százalékkal sem járulnak hozzá az
Unió GDP-jéhez: Málta, Ciprus,
Észtország, Lettország, Litvánia,
Szlovénia, Horvátország, Bulgária,
Luxemburg, Szlovákia és Magyarország. Románia 1,1 százalékkal
járul hozzá, Csehország, Görögország és Portugália pedig 1,2-1,2
százalékkal. (Mediafax)

zajló program megvalósulását az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz összesen 2 millió
147 ezer euróval támogatja.
A közel 95 000 négyzetkilométer nagyságú projektterület Marészeit,
déli
gyarország
Északkelet-Szlovéniát, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és
Szerbia északi részeit, valamint
Románia nyugati tartományait foglalja magában. Ezen a területen –
ahogy a Duna Régió más térségeiben is – a primer energiafelhasználás megközelítőleg 40 százalékát
teszi ki a főként oroszországi imAz MFGI hétfőn közleményben portgáz, amelyet fűtésre használtájékoztatta az MTI-t arról, hogy a nak. A felhasználás nagyrészt a
2017 januárjától 2019 júniusáig hagyományos, fosszilis alapú táv-

fűtő rendszerekhez kapcsolódik, de
az egyedi épületfűtések, a mezőgazdasági szektor és az ipari felhasználók is fontos hőpiaci
szereplők.
A közlemény szerint a DARLINGe projekttel a termálvíz kedvezőbb és gazdaságosabb felhasználását szeretnék elősegíteni a
geotermikus táv- és városfűtési
rendszerek, egyedi épületfűtések,
mezőgazdasági alkalmazások és a
kaszkádrendszerek (csökkenő hőigényű felhasználások sorba kötése) számára, illetve, hogy a
balneológiai hasznosítások során
az elfolyó víz maradék hőenergiáját hatékonyabban használják fel.
(MTI)

Pénteken megszületett az elvi
megállapodás Görögország és hitelezői között a mentőcsomag következő részletének átutalásáért
cserébe végrehajtandó reformokról. Több hónapig tartó kemény
munka eredményeként sikerült elérni, hogy a görög kormány elfogadja azokat a gazdasági
intézkedéseket, amelyeket 2019ben és 2020-ban kell megvalósítania. Ahhoz, hogy a görög gazdaság
versenyképesebbé váljon, a nemzetközi hitelezők egyebek között
azt kérték Athéntól, hogy csökkentse tovább a nyugdíjakat és az
adómentesség küszöbét, valamint
hajtson végre újabb deregulációkat
az energia- és a munkaerőpiacon.
A nyugdíjrendszer és a jövedelemadózás reformjáért cserébe a hitelezők beleegyeztek abba, hogy a
kormány növelje a szociális célú
költségvetési kiadásokat, így például többet fordíthat a gyermekszegénység elleni küzdelemre, vagy
éppen a lakhatásnak és a nyugdíjasok egészségügyi költségeinek támogatására.
Csak hónapokra oldódik meg
Görögország helyzete
A Századvég gazdaságkutatója
szerint Görögország helyzete csupán hónapokra oldódhat meg a hi-

telezőkkel történt elvi megállapodással.
Regős Gábor, a Századvég kutatója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában kifejtette: csak
a következő hitelrészlet visszafizetéséig oldják meg az ország helyzetét, mivel a hiteleket arra veszik
fel, hogy a korábbiakat vissza tudják fizetni.
Most a kiadások visszafogásával
próbálkoznak: 2019-re adóemelést
terveznek, 2020-tól pedig nyugdíjcsökkentést, de ezek az intézkedések csak a pénzügyi mutatókat
javítják, gazdasági növekedést nem
fognak hozni.
A hitelezők deregulációt várnak
el az országtól, ami azt jelenti,
hogy a külföldi tőke beáramlását
segítik és könnyítik az elbocsátásokat.
Regős Gábor szerint a Nemzetközi Valutaalap (IMF) felvetette az
adósság leírását, de felmerült az
eurozónából való kilépés is, amely
szerinte kockázatos, de a drachma
visszavezetésével a fizetőeszköz
azonnal leértékelődne, így versenyképesebb lenne a gazdaság, de
a hiteleket változatlanul euróban
kellene törleszteni és ennek mértéke a leértékelődéssel emelkedne.
(MTI)

lyettese, Paul Tucker is. Ennek jelentőségét az adja, hogy a Liborután,
kirobbanása
botrány
2012-ben Diamondot és Tuckert is
meghallgatta a brit parlament pénzügyi bizottsága, és mindketten azt
mondták, hogy csak nem sokkal
korábban értesültek a manipulációs
botrányról.
A pénzügyi bizottság egyik tagja
azt mondta a BBC-nek: úgy tűnik,
hogy Diamond és Tucker is félrevezette annak idején a parlamentet,
ami „rendkívül súlyos ügy”. Bob
Diamond ugyanakkor a műsornak
nyilatkozva határozottan cáfolta,
hogy félrevezető nyilatkozatot tett
volna az alsóházi bizottság előtt.
Az azóta nemzetközivé duzzadt,
hatalmas bírságokhoz vezető ügy
2012 nyarán robbant ki, amikor a
súlyos csalási bűncselekmények
felderítésére szakosodott brit nyomozóhatóság (Serious Fraud Office, SFO) és a brit pénzügyi
felügyelet feltárta, hogy a Barclays
és más nagybankok egyes kereskedői a globális pénzügyi válság előtt
és alatt haszonszerzés céljából manipulálták a Libort.
A Libor (London interbank offered rate) – amelyet naponta rögzí-

tenek a kialakításában részes bankok által saját bankközi hitelköltségeikről beterjesztett becslések
alapján – a globális nagybani likviditáspiac legfontosabb irányadó
kamatlába, amely 360 ezer milliárd
dollár összértékű globális pénzügyi
tranzakcióhoz szolgál referenciakamatként. Ez a teljes világgazdaság éves hazai össztermékének
(GDP) több mint az ötszöröse.
A Barclayst már a botrány kirobbanásának évében 290 millió font
bírsággal sújtották a brit és az amerikai piacfelügyeleti hatóságok. Az
ügy nyilvánosságra kerülése után
nem sokkal távozott Bob Diamond
és a bank akkori elnöke, Marcus
Agius is.
A vizsgálat azóta kiterjedt számos más bankcsoportra is, hasonló
kamatmanipulációs tevékenység
gyanújával, és a felügyeleti hatóságok eddig összesen 6 milliárd font
bírságot szabtak ki.
A botrány óta a Libor addig gyakorlatilag szabályozatlan megállapítási mechanizmusának ellenőrzését és eljárásrendjét is rendkívüli mértékben megszigorították.
(MTI)

A Kárpát-medence déli térségének gazdag, de még kihasználatlan, mély geotermikus forrásainak fenntartható és energiahatékony
felhasználását szolgáló projekt indult, a Duna Transznaáltal
Program
cionális
DARLINGe
finanszírozott
(Danube Region Leading Geothermal Energy) projekt
nyitórendezvényét a Magyar
Földtani és Geofizikai Intézet
(MFGI) székházában tartották meg hat ország mintegy
100 képviselőjének részvételével.

Egymilliárd eurót különítene el Görögországnak
az osztrák pénzügyminiszter

Az Európai Beruházási Bank
(EBB) infrastruktúrafejlesztési projektjeiből egymilliárd
eurót különítene el Görögországnak Hans Jörg Schelling
osztrák pénzügyminiszter,
aki minderről a Der Standard
című osztrák lap hétfőn megjelent interjújában beszélt.

„Amennyiben Görögországban
feláll a szervezeti rendszer, hosszú
távon is garantálható, hogy az ország ismét tőkepiacképes legyen”
– mondta a tárcavezető a lapnak.
Úgy vélte, hogy az eurócsoportnak
mindezt közvetlenül kellene előmozdítania, és csalogatnia a befektetőket. Schelling meglátása szerint
öt fontos infrastrukturális projekt
valósulhatna meg, példaként az ország energiaimportját említette.
Schelling javaslata szerint a befektetők például szélerőművek építésébe invesztálnának, így Görögország függetlenebbé válhatna az
energiaimporttól.
„Amennyiben az egész euróövezetben és az unióban ismét pozitív
a hangulat, úgy megindulhat a növekedés, visszaszorulhat a munkanélküliség” – mondta a miniszter
és hozzátette: mindez ugyan nem a
javulás fő oka, azonban segíthet a
helyzeten.

A Bank of England is belekeveredhetett
a Libor-botrányba

Hétfői médiaértesülések szerint a Bank of England – a brit
jegybank – is belekeveredhetett az öt évvel ezelőtt kirobLibor-manipulációs
bant
botrányba.

A BBC televízió Panorama című
oknyomozó riportműsorának birtokába jutott egy hangfelvétel, amelyen a Barclays brit bankóriás
egyik magas rangú illetékese,
Mark Dearlove arra utasítja a cég
napi Libor-becsléséért felelős vezetőt, Peter Johnsont, hogy minél
alacsonyabb becslést adjon a globális piaci ügyletek számára
irányadó bankközi kamatra.
Amikor Johnson kifogásait hangoztatja, Dearlove a felvétel tanúsága szerint azzal győzködi, hogy
a Bank of England részéről komoly
nyomás nehezedik a Barclaysra a
minél alacsonyabb Libor-becslés
végett.
A felvett beszélgetés 2008 októberében, a globális pénzügyi válság elhatalmasodásának idején
zajlott. A BBC szerint az ügyről
ugyanaznap tárgyalt a Barclays akkori vezérigazgatója, Bob Diamond és a Bank of England azóta
nyugdíjba vonult kormányzóhe-
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500 éves a reformáció

„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”

Nincs megrendítőbb annál, mint amikor valaki életét adja barátaiért. Törez
felfoghatatlanul
ténhet
egyszerűen, emléke, üzenete azonban
mindig magasztos, felemelő marad.
Ettől kezdve a leghétköznapibb dolgok is erről beszélnek: a napfelkelte,
egy kézfogás, falat kenyér, korty bor.
Az élet úrvacsora lesz.

Domahidi Béla

Az úrvacsora a keresztyén egyház sajátos,
páratlanul gazdag tartalommal töltött sákramentuma (szentsége). Krisztus golgotai áldozatának tényszerűségét hirdeti, és annak
áldásait közli velünk. „Szent lakoma”, ahol a
vendéglátó maga az Isten Báránya, aki halált,
kárhozatot legyőző Úrként kínálja megváltó
áldozatának drága jegyeit hitünk erősítésére,
reménységünk élesztésére és szeretetben való
elköteleződésünkre.
Az úrvacsora, az eucharisztia – görög eredetű szó, (egyik) jelentése: hálaadás – kiinduló eseménye az utolsó vacsora. Jézus
Krisztus együtt van tanítványaival „azon az
éjszakán, amelyen elárultatott”. Tudja, hogy
nemsokára vállalnia kell a kereszt megaláztatását, kínját, rettenetes magányát. Erről előzőleg három alkalommal is beszél a
tanítványainak. Aztán felgyorsulnak az események, és a besűrűsödő idő elérkezik a kegyelem, a megváltás eleve elrendelt, örök
üdv-esetének (vö. bűneset), az ígéretek megvalósulásának nagy fordulópontjához. A bűnt
eltörlő, életet szerző áldozat bemutatásának
az alkalma jött el. Jézus maga válik a megváltás történetévé. Abban is, ahogyan veszi a
kenyeret, a poharat.
Amit Jézus tesz, az az ószövetségi páska
átértelmezése. Valójában a páska megünneplésére gyűlnek össze a tanítványok, de a régi,
az egyiptomi szabadulásra emlékeztető szertartásból a megváltásról szóló élő bizonyságtétel lesz. „Ez az én testem”, és „e pohár az
újszövetség az én vérem által”. Misztikus átlényegülésről szóló kijelentés ez, vagy egy
nagyon reális, hús-vér áldozat hiteles, kézzel-

fogható módon kifejezésre juttatott, egyszer
s mindenkorra érvényes kihirdetése? Hit nélküli, tudálékos, okoskodó vizsgálatunkra
Jézus szavainak lelki jelentéstartalma, akár a
hullámfüggvény a fizika világában, összeomlik, és a szemmel látható elemek puszta valóságának az állapotába zuhan vissza. Az
úrvacsorában a kettő együtt van jelen: a külső
jegyek és a belső, lelki üzenet, az egyik erősítvén a másikat. A kereszthalál tényszerűségét hirdető szent jegyek a megváltás mennyei
áldását rejtik magukban: mi pedig „mind testestől, mind lelkestől” részesülhetünk benne.
Az úrvacsora mindenképpen Krisztusról
szól, az ő megfeszíttetésének üzenetét és annak
bizonyságait (régi református szóhasználatban:
zálogait) foglalja magában. Jézus a tanítványainak osztja ki először. Mindenik tanítvány részesül belőle. Júdás, az áruló is. Az áldozat
megváltó hatása mindenkire kiterjed. Annak áldásköréből csak magunk zárhatjuk ki magunkat. A Krisztus parancsa az, hogy az ő követői
visszajöveteléig gyakorolják ezt a szeretetvacsorát. Az ő emlékezetére és az ő jelenlétében.
Úrvacsorázó énekünk szavaival: „hirdetvén az
Úr halálát, Uram, neked adunk hálát”.
Az úrvacsora hitünk legmélyebb misztériumát fejezi ki: nemcsak tanít, nemcsak ábrázol, hanem részeltet, táplál. A Heidelbergi
Káté (1563-ban megjelent, népszerű református hitvallás) is hangsúlyozza: értem megtöretett, értem kiontatott. A történetben én is
benne vagyok. Alább az úrvacsora néhány
személyes hasznát soroljuk fel.
1) Emlékeztet: le nem tagadható módon
felidézi a Krisztus kereszthalálát. A kenyér és
bor valóságos elemek, Krisztus Urunk, Isten
Fia a legvalóságosabb módon szenvedett:
teste megtöretett, vére kiontatott. Sokatmondó, hogy ezek a jegyek nem relikviák,
amiket gondosan őrzünk, áhítatosan szemlélünk, hanem elfogyasztható élelemreprezentánsok, amik testünket erősítik, beépülnek
szervezetünkbe. Krisztus ekképpen táplál, ad
erőt a szerinte való életre, szeretete így válik
lelkünk „alkotóelemévé”. A szó nagyon
konkrét és mélyen átvitt értelmében: Krisztusból táplálkozunk.

2) Hirdeti a bűnbocsánatot. Az úrvacsora a
megbékélés, a hála lakomája is: azt juttatja
kifejezésre, azt ünnepeljük meg benne, hogy
szabadok vagyunk, az ítélet rettegése nélkül
élhetünk, mert Krisztus eleget tett minden
bűnadósságunkért. Öröm fakad ebből.
3) Krisztushoz és jótéteményeihez kapcsol,
akár a keresztség. A keresztség a kegyelmi
szövetségkötés aktusa, az úrvacsora annak
újból és újból történő megerősítése, hogy a
kegyelemben, amelybe befogadtattam, álljak
meg, növekedjem. Ha Krisztus önmagával
táplál – „akit befogadsz, azzá hasonló leszel”
–, akkor az ő természete kap erőre, bontakozik ki bennem. Ez az imitatio Christi folyamata.
4) Megerősít a kísértések között. Az úrvacsora, ahogy a régiek nevezték, lelki evés,
manducatio spiritualis. Ahogy a kenyér és
bor vitán felül táplálják és erősítik testemet a
munkára, a földi feladatok végzésére, úgy
erősít, vigasztal engem Krisztus elégtételt
szerző szeretete, jósága, kegyelme a lelki harcokban, küzdelmekben. A csüggedésben reménység, vigasz számomra.
5) Közösséget teremt. Az Isten Igéjét hallgató, Krisztus áldozatának jegyeiben részesülő, a Lélek vezetésére figyelő közösség a
communio sanctorum. „Egy kenyérből, egy
pohárból csak testvérek osztoznak.” Egy asztal, egy Úr, egy család. Ennek kiábrázolása
és valóságos átélése történik meg az úrvacsorában. Nyilván, sok emberi gyarlóság van
jelen az úrvacsorázó hívek társaságában is. A
korintusi keresztyének között, akiknek Pál az
úrvacsorával kapcsolatban nagyon részletes
útmutatást ad (az úrvacsorázás során felolvasott alapige a hozzájuk címzett első levélből
származik), ez az áhítatos, ünnepi esemény
lakmározássá fajult, vagy a szegények képmutató megkülönböztetésére szolgáltatott alkalmat. Mégis, ez a szent találkozás a
megváltó szeretetnek a különböző gondolkozású, irányultságú embereket egyesítő hatalmáról szól.
6) Az üdvösség ígéretét teszi élővé a szívemben. Az úrvacsorában nemcsak a bűnbocsánat kegyelmében részesülök: egyúttal az
üdvösség ígéretét is kapom. Krisztus nemcsak ideig-óráig akar megváltóm lenni,
hanem örökre. A keresztség feltámadás utáni
rendelése Krisztusnak, az úrvacsora halála
előtti, de ez utóbbi is húsvéti tartalmú üzenetet hordoz magában. Az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő – az önmagát feláldozó
Krisztus, aki harmadnapra feltámad, felmegy
a mennybe – ismét eljön.
7) Hitvallás, miként a keresztség is. A szent
jegyeket hit által elfogadva megvallom hitemet a bűneimet magára vevő Jézus Krisztusban,
az
egyedüli
Üdvözítőben,
odatartozásomat az ő anyaszentegyházához,
a benne hívők seregéhez, és élő reménységemet, hogy a nekem szerezett váltságban ő
megőriz engem itt és az örökkévalóságban.
A reformátusoknál konfirmált egyháztagok vehetnek úrvacsorát. Azt tartjuk: tudnunk
kell, hogy mi a háttere ennek a cselekménynek, miről szól, milyen ígéretet hordoz.
Híveink körében az úrvacsora – sajnos –
mellőzött sákramentummá lett. Sokan nem
élnek vele: lelki közömbösség vagy hamis
bűn- és kegyelemértelmezés miatt. Vannak,
akik egy unalmas szertartást látnak az egész-
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ben. A kiüresedett, reflexeiből élő egyház felé
is kritika ez. Másrészt az is igaz, hogy a
(poszt)modern világ nagy forgatagában sok
lelki kincset hagyunk a földre esni – nem
csak az úrvacsorára gondolok –, amik nélkül
sokkal szegényebb, sivárabb az életünk.
Mások azt mondják: nem érdemlem meg.
Talán az egyház ítélkező magatartása, gyakorlata is hozzájárult ennek a gondolkodásmódnak az elterjedéséhez. Az úrvacsora épp
azoknak való, akik úgy érzik: nem érdemlem
meg, kegyelemre szoruló ember vagyok.
Mégis fennáll a kérdés – utalva a szereztetési ige figyelmeztetésére –, hogy ki a méltatlan? Ingmar Bergman Úrvacsora című
filmje egy jórészt hívek nélkül maradt, hitében haldokló gyülekezetet mutat be, ahol az
úrvacsora képmutató, fáradt rutinnal gyakorolt, gépies szertartás csupán. Pedig az úrvacsorának belső élménnyé (nem baj, ha
külsőképpen is ünnepélyes), erőforrássá kell
lennie. Méltatlanná akkor válok tehát, ha a
hitnek ezt a drága ajándékát hit nélkül akarom elvenni. Nem lehet a szeretet, az áldozat
jegyeiben részesülni – lelkiképpen semmi
esetre sem – gyűlölködő szívvel. A jegyek
közönségesek, de szent az, amire/akire utalnak. Egy kortárs vallomás szerint: „az úrvacsorában, hasonlóan ahhoz az emberhez, aki
régóta koplal, és végül táplálékhoz jut, valósággal megújulok testben és lélekben, hálával
telik meg a szívem: van kenyér, van kegyelem”.
Ismeretes, hogy az egyház története során
elkeseredett viták zajlottak arról, hogy miként
lehet értelmezni Jézus jelenlétét az úrvacsora
jegyeiben, éppen az Igére hivatkozva. A
transzszubsztancia elve szerint az úrvacsora
kenyere és bora szó szerint átlényegül Krisztus testévé és vérévé. A konszubsztancia tana
abból indul ki, hogy a feltámadott Krisztus
mennyre és földre kiterjedő hatalma révén
mindenütt jelen van, így az úrvacsora kenyerében és borában is. A szimbolikus magyarázat szerint a kenyér és a bor az úrvacsorában
csak jelképei Krisztus testének és vérének, és
ennek a sákramentumnak csak az a rendeltetése, hogy Krisztus halálára, a vele való közösségre és az ebből fakadó kötelességeinkre
emlékeztessen.
A református álláspont azt hangsúlyozza,
hogy bár az úrvacsora jegyei nem változnak
át Jézus testévé és vérévé, mindazáltal az élő,
megdicsőült Krisztus valóságosan jelen van
az úrvacsora ünneplésében, és velünk közösségre lép. Ez a valóságos jelenlét – amit Kálvin nyomán real presentiá-nak nevezzük – az
Ige és a Szentlélek által történik. Jézus Krisztusnak a Szentlélek általi valóságos jelenléte
teremti meg azt a vele való titokzatos egyesülést (unio mystica cum Christo) és áldozata
gyümölcseiben való részesedést.
A lényeg nem az értelmezési különbségekben van, hanem abban, hogy az úrvacsora
Krisztusra, élő Urunkra irányítja figyelmünket, aki drága áron váltott meg minket. A vele
való találkozás hit általi megélése ez, a megváltás tudatában, a szeretetnek egymásért
végzett szolgálatban való megerősödés.
Mindezt Krisztus kínálja nekünk: vegyétek,
egyétek.
Az oldalt szerkeszti Ötvös József
lelkipásztor
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Az előző részben az egyesület
(asociaţie) fogalmáról, valamint
bejegyzéséről beszéltünk, jelen
részben megkezdjük az alapítvány
(fundaţie) elemzését.
Az alapítvány a törvényes meghatalmazás szerint az a jogalany,
amelyet egy vagy több személy
alapít, akik egy élők közötti vagy
halál esetére szóló jogügylettel célvagyont hoznak létre, állandó és
visszavonhatatlan jelleggel, egy általános érdekű cél megvalósítása
vagy egy közösség érdekében.
Az alapítvány kezdővagyona
állhat természetbeni javakból vagy
pénzösszegből, amelyek teljes értéke az alapítvány létrehozásának
dátuma szerinti minimum 100
bruttó nemzeti minimálbérrel kell
egyenlő legyen. Már ebből a törvényes rendelkezésből is látszik,
hogy egy sokkal komolyabb jogi
formáról beszélünk, mint az egyesület esetében. Ez érthető is, hiszen
sokkal nagyobb volumenű tevékenységről van szó, amelyhez komoly vagyonalapra van szükség.
Fontos megjegyezni, hogy az
alapítvány egy deperszonalizált
jogi entitás, ami azt jelenti, hogy az
alapítvány jogi személyisége elválik az alapítókétól, ezért az alapítvány azután is tovább létezik és
működik, hogy az alapító tag vagy
tagok mind meghaltak vagy megszűntek. Sőt, van olyan alapítvány
is, amelynek létrehozása az alapítók halálához kötött és a hagyatéki
vagyonból jön létre a célvagyon
(gondoljunk pl. a Gozsdu Alapítványra, amelyről egy következő
részben fogunk beszélni).
A fenti rendelkezésektől eltérően, amennyiben olyan alapítványról van szó, amelynek
feloszlatás szankciója melletti kizárólagos célja támogatás gyűjtése
más egyesületek vagy alapítványok
számára, ezek céljainak megvalósítása érdekében, az alapítvány
kezdővagyonának értéke az alapítvány létrehozásának dátuma szerinti minimum 20 bruttó nemzeti
minimálbérrel kell egyenlő legyen.
A jogi személyiség megszerzése
érdekében az alapító vagy az alapítók az alapítvány alapító okiratát és
annak működési szabályzatát (statútumát) abszolút semmisség terhe
alatt közhiteles (act autentic) formában írják alá, pl. közjegyző
előtt.
Összehasonlításképpen:

egyesület esetén elég, ha ügyvéd
ellenjegyzi.
Az alapítvány alapító okirata abszolút semmisség terhe alatt a következőket kell tartalmazza: az
alapító vagy az alapítók személyes
adatainak megjelölése (név vagy
elnevezés, lakcím vagy székhely),
az alapítvány célja, az alapítvány
elnevezése, az alapítvány székhelye, az alapítvány működési ideje
(a működési idő egyértelmű meghatározásával határozott idejű alapítvány esetén, vagy határozatlan
idő megjelölésével), az alapítvány
vagyonának megjelölése, az alapítvány első vezetési, adminisztrációs
és ellenőrző szervei tagjainak nevesítése (kuratórium) vagy azon
szabályok megjelölése, amelyek
szerint ezen személyeket kijelölik,
azon személy vagy személyek
megjelölése, akik az alapítvány létrehozásával kapcsolatosan felhatalmazással bírnak, az alapító vagy az
alapítók aláírása.
A statútum abszolút semmisség
terhe alatt a következőket tartalmazza: az előző pontban jelzett tartalmi elemeket, kivéve az alapítvány
szervei és a meghatalmazottak, a cél
és a tevékenységek részletezését, az
alapítvány anyagi természetű jövedelemforrásait, a vezető és adminisztrációs szervek (kuratórium),
valamint az ellenőrző szervek feladatkörét, a vezető és adminisztrációs szervek (kuratórium), valamint
az ellenőrző szervek összetételének
kinevezési és módosítási szabályait,
az alapítvány feloszlatása esetén az
alapítvány vagyonának sorsát, a rendelet 60. paragrafusának rendelkezései betartásával.
A 60. paragrafus a következő
rendelkezéseket tartalmazza: az
alapítvány feloszlása esetén a felszámolás utáni javak nem ruházhatók át magánszemélyekre.
Ezek a javak átruházhatók az
alapítvány statútumában meghatározott eljárás szerint más magánjogi vagy közjogi személyekre,
amennyiben azok célja azonos
vagy hasonló.
Amennyiben a felszámolás befejezése után a felszámolók több
mint 6 hónapon túl nem tudják a javakat a fentiek szerint átruházni, illetve abban az esetben, amikor az
alapítvány statútuma nem rendelkezik a javak átruházási eljárásáról,
vagy ezek a rendelkezések törvénybe vagy közrendbe ütközők, a
javakat az illetékes bírói szerv egy
azonos vagy hasonló célú jogi személyre ruházza át.

Csökken az ANL-s lakások bérleti díja

Amennyiben az alapítvány a
rendelet 56. paragrafusának 1. bekezdése a) -c) eseteiben került feloszlatásra, a felszámolás után
megmaradó javakat az állam képviseletében a Pénzügyminisztérium
veszi át, vagy az a község vagy
város, ahol az illető alapítvány
székhelye volt, amennyiben az
helyi érdekeltségű volt.
A rendelet egyesületre vonatkozó 56/1/a) -c) paragrafusai szerinti feloszlatás a következő
eseteket tartalmazza: az egyesület
bírósági határozattal bármely érdekelt személy kérésére feloszlatható,
amennyiben az egyesület célja
vagy tevékenysége törvénytelen
vagy a közrenddel ellenkezővé
vált, az egyesület célját törvénytelen vagy a közrenddel ellentétes
eszközökkel valósítja meg, vagy az
egyesület más célt követ, mint
amelyért létrehozták.
A javak tulajdonjogának átruházása az átadási-átvételi jegyzőkönyv dátuma, amennyiben ebben
nem volt későbbi dátum meghatározva.
Az alapítvány jogi személyiségét a székhely szerinti bíróság
jegyzői irattárában (grefa judecătoriei) vezetett, egyesületek és alapítványok regiszterében történő
bejegyzéssel nyeri el.
A bejegyzési kéréshez a következő iratokat kell csatolni: alapító
okirat, statútum, a székhely és a
kezdő vagyon meglétének bizonyítéka, az Igazságügyi Minisztérium
által kiadott névfoglalási bizonyíték vagy a névfoglalási kérés viszszautasításának indoklása.
A törvény egyesületekre vonatkozó szabályait az alapítványra is alkalmazni kell, a következőképpen:
bármelyik alapító okiratban felhatalmazott személy kérheti az alapítvány
bejegyzését azon bíróság egyesületeket és alapítványok regiszterébe,
amelynek illetékességi körében a jövendő alapítványat tartalmazó székhelye
lesz.
Az
alapítvány
elnevezésének azonossága vagy öszszetéveszthetőségig való hasonlósága egy, a rendelet szerint már
bejegyzett gazdasági cél nélküli jogi
személy elnevezésével tilos. Ennek
értelmében egy elnevezés elfogadhatónak véleményezendő, amennyiben
nem jelöli egy másik, ugyanolyan
természetű – egyesület, alapítvány,
föderáció –, előzőleg a nemzeti gazdasági cél nélküli jogi személyek regiszterébe beírt, gazdasági cél nélküli
jogi személy elnevezését.
(Folytatjuk)

Amint Sevil Shhaideh miniszterelnök-helyettes kifejtette, az előző
kormány „igazságtalan” intézkedéseit – amellyel a bérleti díjakat családonként a tavalyi 70 lejről akár
700 lejre is növelték – akarják korrigálni. Amint hangsúlyozta, az Országos Lakásügynökség alapjaiból

fiatalok számára épített szociális lakások célja támogatni a fiatalokat,
ezért a kormányülésen javasolta,
hogy az ANL-s lakások bérleti díjainak megállapításakor olyan kritériumokat szögezzenek le, amelyekkel
a települések rangját is figyelembe
veszik, és a családok jövedelme
szerint szabják meg az árakat. Az
alacsony jövedelemmel rendelkezők szociális védelmét is célzó intézkedés szerint amennyiben a
családtagonkénti országos bruttó
minimálbérben vagy annál alacsonyabb javadalmazásban részesülnek
havonta a bérlők, a bruttó havi jövedelmük maximum 10%-át kell fizetniük. Ezt visszamenőleg a 12
hónap alatt megvalósított jövedelem alapján számítják ki. Abban az

Ötven fiatal
székelyföldi táboroztatása

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet ötven fiatal részére hirdet pályázatot a Kós Károly
szülőföldkutató és honismereti táborban való részvételre
augusztus 28. – szeptember
3. között a székelyföldi Deságtelep/Zeteváralján. A pályázatok beérkezési határideje május 22.

Olyan fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medencéből és a nagyvilág magyar közösségeiből, akik a
tábor kezdetéig betöltik 21. életévüket, de még nem múltak el 34 évesek, elkötelezettek a magyarság
ügyei, különös tekintettel a megmaradás és gyarapodás kérdése iránt,
vállalják, hogy kreatív kisfilmekkel,
plakátokkal ismertetik, feldolgozzák és továbbadják kultúránk sokszínűségét a nagyvilágban, illetve
akik szívesen töltenének el a nyár
zárásaként egy hetet hasonló érdeklődésű, elhivatott fiatalok körében
festői környezetben, a Hargita lábánál. A szervezők állják a szállás
költségeit és a táborban a teljes ellátást, a tábori programok költségeit
(szakmai előadások, kerekasztalbeszélgetések, kirándulás, játék és

táncház), az utazási transzfert Budapest és Zeteváralja között (különjáratú autóbusszal).
A pályázók kiválasztásánál
előnyt jelent a magyar kulturális
közösségben végzett szolgálat, betöltött tisztség (néptánccsoport,
cserkészcsapat, kórus, kultúregyesület, hétvégi magyar iskola stb.),
kreativitás, nemzeti értékeink és hagyományaink tisztelete, fotózásban,
videózásban, mozgóképszerkesztő
programok kezelésében, reklámgrafikai anyagok készítésében szerzett
rutin.
A jelentkezéshez az alábbi, magyar nyelvű dokumentumokat kell
küldeni: lényegretörő motivációs
levelet, fényképes önéletrajzot,
ajánlólevelet otthoni pedagógustól,
lelki vagy közösségi vezetőtől, aki
kezességet is vállal. A pályázatokat
az info@nski.gov.hu e-mail-címre,
vagy az 1368 Budapest, Pf. 178.
postacímre lehet küldeni. Az üzenet
tárgyába/a borítékon fel kell tüntetni: Kós Károly-tábor. Beérkezési
határidő: 2017. május 22., hétfő.
Bővebb
felvilágosítás
a
http://www.kostabor.com/ honlapon. (sz.p.p.)

Házasulandók vagyonközössége
és különvagyona

A Maros Megyei Lakosságnyilvántartó Hivatal tájékoztatja a házasulandó feleket az
érvényben lévő jogszabályok
szerinti törvényes vagyonközösség, különvagyon és házassági egyezség megkötésének lehetőségeiről.

szerzett vagyon közös vagyonnak
számít), 2. különvagyon/separaţia
de bunuri (a házastársak házasság
előtt szerzett javai, illetve azok,
amelyeket saját nevében szerez a
házasságkötés után), 3. házassági
szerződés/comunitatea convenţională. A törvényes vagyonközösségtől eltérő jellegű egyezség a felek
írásos beleegyezésével vagy felhatalmazott személy révén közjegyzőnél köthető. A házassági szerződést
a házastársak a házasság megkötését követően legkevesebb egy év elteltével módosíthatják. (szer)

ládtagonkénti havi jövedelem
egyenlő vagy alacsonyabb az országos minimálbérnél.
A kormányhatározat szerint az állami alapból épített lakások átadási
esetben, ha a családtagonkénti évét is figyelembe veszik, például
bruttó havi jövedelem meghaladja egy 2004-ben épített ingatlan esetéaz országos minimálbér értékét, de
nem több annak kétszeresénél, a
bruttó bér legtöbb 20%-át szabhatják meg bérleti díjként. Ha a családtagonkénti bruttó havi jövedelem
100%-osan meghaladja az országos
minimálbért, de nem több mint
5.000 lej, a családtagonkénti bruttó
havi bér legtöbb 30%-át kell fizessék bérleti díjként. Csökkentik a rezsiköltségeket is az épület
értékének 1,11%-áról 0,8%-ára,
ugyanakkor a vidéki település rangjának együtthatója 0,6 lesz, a fővárosban pedig 1-es koefficienssel
számolnak. A bérleti díjak kiszámításánál a mutató 0,8-ra csökken
azon bérlők esetében, akiknél a csa-

ben 0,85-ös mutatóval, a 2016-ban
építetteknél pedig 1-es együtthatóval számolnak. Az ANL-s lakásokat
18–35 év közötti fiatalok számára
építik, akiknek nincs lehetőségük
lakást bérelni vagy vásárolni.
(pálosy)

Kormányhatározat a lakbérekről

Az Országos Lakásügynökség
(ANL) által épített lakások
bérleti díját a fejlesztési minisztérium javaslatára sürgősségi kormányrendelettel
szabályozták az április 5-i ülésen. A módosított albérleti
díjak kiszámításakor figyelembe veszik a család jövedelmét, valamint a település
rangját is.

Kós Károly szülőföldkutató
és honismereti tábor

A Polgári törvénykönyv 312–
320-as és 329–372-es cikkelyei szerint a jövendőbeli házastársak az
együttéléshez az alábbiak közül választhatnak: 1. törvényes vagyonközösség/comunitatea legală (a
házasság alatt bármelyik fél által

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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A második félidőben mutatkozott meg
a különbség

Nem tudta megvédeni címét
a Veszprém a SEHA-ligában

Bálint Zsombor

Nehezen lendült bele a Marosvásárhelyi Mureşul női kézilabdacsapata
a
Temesvári
Universitatea elleni bajnoki találkozón, az A osztály B csoportjának
21. fordulójában. Az esélyesként
játszó házigazdák nem összpontosítottak kellőképpen a védelemben,
így több könnyű gólt engedélyeztek az ellenfélnek, ráadásul a kapusok sem remekeltek. Ennek
ellenére már az első félidőben lett
volna lehetőség nagyobb előny kiépítésére, de támadásban több
hibát követtek el Moloci-ék. A 21.
percben még 10-10 volt az állás, s
csak a szünet előtt tudott a Mure?ul
kétgólos előnyre szert tenni.
Radikálisan megváltozott a játék
képe a második félidőben, amelyet
a temesváriak pozícionális támadásai jellemeztek a sokkal jobban
záró marosvásárhelyi védelem
előtt. Innen következett több elcsípett vagy kapus által megfogott
labda, amelyet több gyors és eredményes ellentámadás követett,
ezek rendre góllal végződtek. A
második félidő kezdete és az 50.
perc között Temesvár mindössze
három gólt szerzett, míg a Mureşul
tizenkétszer vette be a vendégek
kapuját, zömében ellentámadásból.
Az utolsó tíz percben a marosvásárhelyieknél a cserepad játszott,
így a találkozó is kiegyensúlyozottabbá vált, de a győzelem nem forgott veszélyben. A hivatalos
végeredmény 30-19, bár be kell
vallanunk, hogy a helyszínen egygyel több temesvári gólt számláltunk...
A női kézilabda A osztályban
húsvét után egy héttel folytatódik a
küzdelem, de a Mureşul szabadnapos lesz, így legközelebb április
26-án, szerdán a Nagybányai Extrem otthonában lép pályára.

Már az első félidőben lett volna lehetőség nagyobb előny kiépítésére, de támadásban több
hibát követtek el a marosvásárhelyi játékosok. Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv

Női kézilabda A osztály, B csoport, 21. forduló: Marosvásárhelyi Mureşul – Temesvári Universitatea 30-19 (14-12)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 150 néző. Vezette: C. Mihai
(Brassó), O. Petre (Brassó).
Mureşul: Grosu (Petruneag) – Moloci 7, Serediuc 2, Oliveira 6, Stângu
6, Fărcaş 4, Zsigmond (Rad 1, Bab, Burnete 1, Manole 2, Miron 1).
Temesvári Universitatea: Brânzan (Ţurlea) – Puta 8, Şunei 3, Semciuc
2, Sângeorzan, Ţepurică 1, Istrate 3 (Negrea 1, Martin, Ciobotariu, Apostolescu 1).
Az A osztály B csoportja 21. fordulójának eredményei: CSM Slatina –
Köröskisjenői Crişul 38-18, Nagybányai Extrem – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC 43-32, Nagyváradi CSM – Resicabányai CSU 27-29. A Nagybányai Minaur – Dacia Mioveni mérkőzést tegnap lapzárta után játszották. A Brassói CNE állt.
1. Slatina
15
2. Minaur
14
3. Mureşul
17
4. Resicabánya 17
5. Extrem
17
6. Brassó
16
7. Nagyvárad 15
8. Temesvár
16
9. Mioveni
15
10. Sepsisztgy. 17
11. Köröskisjenő17

Kis klub növekvő sikerekkel

Ranglista
14
0
12
0
12
0
12
0
9
0
8
0
7
0
6
0
4
0
3
1
0
1

1
2
5
5
8
8
8
10
11
13
16

472-314
509-340
495-435
496-451
555-525
470-486
436-458
470-496
409-466
494-619
455-671

Dobogó nélkül is boldog sportolók

Gligor Róbert László
Múlt hét végén Brassóban vett
részt a Központi régió szintjén
szervezett turnén a Nyárádszereda
Sportklub kézilabdacsapata. A
Román Kézilabda-szövetség által
szervezett országos bajnokságba az
ősz folyamán iratkozott be a klub
lánycsapata, és ki is jutott a régiós
turnéra, ahol megyénket a Marosvásárhelyi Pegasus csapatával
együtt képviselte.
A megszokottnál kisebb pályán
rendezett mérkőzéseken 11 csapat
(4+1-es összetételben) mérte össze
erejét az elmúlt hét végén ifi 5,
azaz 2006-2007-ben született játékosok korcsoportjában. Nyárádszereda egy négyes csoportba
került, szombaton a szervező Vidombák ellen játszott, jól támadott,
de gyengébb védekezőmunkája
miatt végül 30-25-re kikapott. Má-

sodik meccsüket Székelyudvarhely
ellen vívták a lányok, itt már sokkal bátrabban támadtak, jobban védekeztek, így 18-9-re győzni
tudtak. Vasárnap a nagyon erős
Sepsiszentgyörgy ellen léptek pályára, s bár voltak 7-8 gólos hátrányban is, a hajrában kitűnően
ment a játék, Marton Imola kapus
is nagyon jó formában volt, így a
csapat fel tudott zárkózni, és csak
egy hajszálon múlott a jó eredmény: 20-19-cel ezúttal is vesztesként hagyták el a pályát, így 5.
helyen zárták a tornát, amelyet
végül Sepsiszentgyörgy nyert meg.
A dobogón végzett Kézdivásárhely
és Bíró Zita csapata, a Marosvásárhelyi Pegasus. Mellettük a negyedik helyezett Csíkszereda utazhat
még az országos torna elődöntő
szakaszára.
A nyárádszeredaiak edzője,

A Nyárádszereda Sportklub ifi 5-ös lánykézilabda-csapata.

Fotó: Antal Ilka
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42
36
36
36
27
24
21
18
12
10
1

Májai Imre testnevelő tanár a helyezés ellenére nagyon elégedett a
torna eredményével. Ahhoz képest,
hogy Nyárádszereda igen kis
város, a többnyire 9-10 éves lányokból álló csapat becsülettel fel
tudta venni a harcot a nagyobbakkal szemben. Míg a többi klubok
30-40 fős keretből kellett kiválogassák csapataik legjobb 15 játékosát, addig a nyárádszeredaiak
keretéből csupán egy lány maradt
ki, Fekete Krisztina sérülés miatt
nem utazhatott az együttessel. A lányok ambíciósak, tehetségesek, és
remélhetőleg a jól kezdődő pályafutást nem hagyják abba idejekorán – mondta el Májai, aki ezúton
is köszönetet mond a klubnak, a
polgármesternek és a szülőknek a
támogatásért, valamint azért, hogy
velük szurkoltak a hét végén. A
csapat nagyon jó hangulatban töltötte az elmúlt hétvégét, a kemény
mérkőzések mellett belefért a
programba a mozizás, fagyizás,
csúszdázás és hazafelé egy örömtánc is.
A nyárádszeredai keretben a következő lányok szerepeltek a hét
végén: Kátai Zsanett, Zsidó Anita,
Barabás Csenge, Csipán Réka, Ivácsony Szilvia, Marton Imola, Marton Izabella, Bakó Dalma, György
Hanna, Siklódi Réka, Szabó Gyopár, Bíró Alexia, Kacsó Beáta,
László Zsanett és Gál Eszter.
A csapat a legközelebb Sepsiszentgyörgyön vesz részt egy tornán,
de
itthon
idén
is
megszervezné a DF Kupát – tudtuk
meg Májai Imrétől.

A Telekom Veszprém 26-21-re
kikapott a macedón Vardar Szkopje
csapatától a férfikézilabda SEHAliga vasárnapi döntőjében, Bresztben. Az előző két kiírásban győztes
veszprémieknek ez volt a harmadik
idényük a regionális nemzetközi sorozatban.
Kiegyenlített játékkal kezdték a
találkozót a felek, a Vardar először
a 13. percben vezetett két góllal. A
magyar bajnoki címvédő hat percen
át nem talált a hálóba, a folytatásban pedig Momir Ilic hétmétereseivel tartotta magát (7-7). Bár a
vezetést nem tudta visszavenni a
Veszprém, Nagy László az utolsó
másodpercben az üres kapuba lőtt,
ezzel döntetlenre alakította az állást
a szünet előtt (11-11).
A második felvonás elején nem
tudta hatékonyabbá tenni támadójátékát a magyar együttes, és amikor

védekezésben elkövetett néhány
hibát, ellenfele – a meccs során először – három találattal elhúzott (1714). Javier Sabaté vezetőedző
időkérése után átmenetileg pontosabbá, lendületesebbé váltak csapata akciói, ami egyenlítést
eredményezett (17-17), ám ezt követően a macedónok javára dőlt el
a mérkőzés. A Veszprém több mint
hét percen át nem szerzett gólt, játékosai elbizonytalanodtak, ellenfele viszont rendkívül hatékonyan
védekezett, a kapuban az egykori
veszprémi játékos, Sterbik Árpád
remekelt, csapattársai pedig támadásban kihasználták a lehetőségeiket (22-17).
A hajrá már nem tartogatott izgalmakat, a Vardar végül magabiztosan győzött 26-21-re, és a liga
2011-es alapítása óta harmadszor
lett aranyérmes.

Nagy László az utolsó másodpercben az üres kapuba lőtt, ezzel döntetlenre alakította az állást
a szünet előtt.
Fotó: 24.hu

Eredményjelző

Férfikézilabda SEHA-liga, négyes döntő, Breszt:
* döntő: Vardar Szkopje (macedón) – Telekom Veszprém 26-21 (11-11)
A Veszprém gólszerzői: Ilic 5, Lékai 4, Ugalde 3, Iváncsik, Palmarsson,
Nagy L. 2-2, Marguc, Nilsson, Gajic 1-1.
* a 3. helyért: Meskov Breszt (fehérorosz) – PPD Zagreb (horvát) 23-19
(14-10)
* a legjobb védőjátékos: Nagy László (Veszprém)
* a torna legértékesebb játékosa (MVP): Joan Canellas (Vardar)
* a SEHA-liga gólkirálya: Blaz Janc (Celje) 120 góllal

RÖVIDEN

* A keddi nyitány után ma müncheni és madridi mérkőzéssel folytatódik a negyeddöntő a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A Bayern a Real
Madridot fogadja (TV: M4 Sport, DolceSport 1, Szlovák 1), míg a Leicester City az Atlético vendége lesz (TV: DolceSport 2, Sport 1). Mindkét
mérkőzés 21.45 órakor kezdődik.
* A labdarúgó 1. ligás felsőházi rájátszás 5. fordulójának eredményei:
Kolozsvári CFR – Konstancai Viitorul 0-0, USK Craiova – Bukaresti
FCSB 0-1, Astra Giurgiu – Bukaresti Dinamo 1-2. Az állás: 1. FCSB 36
pont, 2. Viitorul 34, 3. Dinamo 29, 4. CFR 29, 5. Craiova 27, 6. Astra 23.
* A DAC hosszabbításban esett góllal 1-0-ra legyőzte a vendég Pozsonyi Slovant a szlovák labdarúgó-bajnokság szombati rangadóján. A dunaszerdahelyi csapat egy bal oldali beadást követően Pavol Safranko
csúsztatott fejesével szerezte meg a győztes találatot a 92. percben, a labda
a bal kapufáról pattant a hálóba. A két csapat ötvenedik alkalommal találkozott egymással, és először a dunaszerdahelyiek felújított stadionjában,
amelybe több mint hétezren látogattak ki. A nagyszerű hangulat ellenére
a mérkőzés nem múlt el rendbontás nélkül, a vendégdrukkerek folyamatosan petárdáztak, majd székeket téptek fel az első félidőben, és azzal dobálóztak, ezért a rendőrök kiterelték a néhány száz szlovák szurkolót a
szektorból. A hazai fanatikusok Szlovákiát és Trianont szidalmazták.
* A magyar válogatott Nikolics Nemanja győztes gólt szerzett a Chicago Fire csapatában a Columbus Crew ellen 1-0-ra megnyert mérkőzésen az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) alapszakaszának
szombati játéknapján. A vajdasági születésű csatár a 22. percben volt
eredményes. Nikolics, valamint világbajnok csapattársa, a német Bastian
Schweinsteiger is végigjátszotta a találkozót. A magyar válogatott játékos
a második gólját szerezte az MLS jelenlegi idényében.
* A magyar férficsapat 3-1-re kikapott a vendég fehérorosz válogatottól
az asztaliteniszezők Európa-bajnoki selejtezősorozatának rájátszásában a
párharc hétfői első
mérkőzésén, Budapesten. Aranyosi
Péter
együttese
jövő
kedden
Minszkben játssza
a visszavágót. A
győztes a szeptemberi luxemburgi
kontinensviadalon
a legmagasabb osztály tagja lesz, a
vesztes pedig a második
vonalnak
számító challenge A DAC játékosai ünnepelnek, miután a szlovák labdarúgó-bajnokjátszott mérkőzésen 1-0-ra nyertek a Slovan csapata ellen
divízióban szerepel ságban
a dunaszerdahelyi DAC Arénában 2017. április 8-án.
majd.
MTI fotó: Krizsán Csaba
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Régi helyszínen új buli!

VIBE Fesztivál Marosvásárhelyen

Négy nap, hatvan fellépő, háromszázötven
szervező,
kemping, egyetemi pavilon,
közéleti pavilon, chill zone,
és a várakozások szerint
húsz-harmincezer látogató –
nagyszabású fesztivál szervezésére készülnek a nyár folyamán Marosvásárhelyen. A
VIBE névre keresztelt szemle
az erdélyi ifjúságot kívánja
összefogni egy nagy buli keretében, amely több kíván
lenni egy „egyszerű” fesztiválnál – tudtuk meg múlt
héten, a Go-kart Racingnél
szervezett sajtótájékoztatón.

Kaáli Nagy Botond
A lényeg, hogy olyan teret, rendezvényt és azon belül VIBE Koli
címen szabadegyetemet kívánnak
létrehozni, amely lehetőséget biztosít az elsősorban 15-35 éves korosztálynak, különböző erdélyi
városok magyar fiataljainak a találkozásra. A fesztivál egyúttal vitafórum is, amelyen a résztvevők
elmondhatják véleményüket, előadásokon vehetnek részt és beleszólhatnak az erdélyi közéletbe is:
a nyári egyetem célja vitafórumokat indítani, aktuális témákat tárgyalni, beszédhelyzetbe hozni a
fiatalokat, megkérdezni őket véleményükről a közélettel (és nem
csak) kapcsolatosan. A július 6-a és
9-e között sorra kerülő fesztivál főszervezője a Vibe Events Management, a nyári egyetem szervezője a
Kolozsvári Magyar Diákszövetség
és a Magyar Ifjúsági Értekezlet, kiemelt partnerei az Országos Magyar Diákszövetség, a Magyar
Középiskolások Országos Szövetsége, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, a Sapientia és a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem.
Amint azt a rendezvénysorozat
főszervezője, Rés Konrád Gergely
elmondta, a buli elsősorban egyetemistatalálkozó, a 15-35 éveseket
szólítja meg, ennek a generációnak
szól.
– Cél, hogy ne csak egy koncertfesztivál legyen, hanem mellette
tartalmat is kapjanak a résztvevők,
ezért nyári egyetemre is sor kerül a
szemle alatt: olyan diáktalálkozó
ez, ahol tudást is szerezhetnek az
érdeklődők. Zeneileg is színes
fesztiválról van szó magyarországi,
nemzetközi előadókkal, de erdélyi
zenekarok is fellépnek a vásárhelyi
rendezvénysorozaton. A színességhez segíti a helyszín is: a Marospart, a Víkendtelep mellett. A buli
minden este, több helyszínen zajlik: két színpadunk és egy partisátorunk van, amelyeket bulisátor
egészít ki. Olyan előadókat hívtunk
koncertezni, akiket a mostani fiatalok érdekesnek tartanak.
Lőrincz István, a KMDSZ elnöke hozzátette: – Az a cél, hogy
olyan diáktalálkozó és fesztivál
szülessen, amely lefoglalja az erdé-

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

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (142)

ELADÓ Búzaházán romos ház 45

ár telekkel. Ára: 6000 euró. Tel.
0742-139-367. (335-I)

lyi ifjúságot, amely egészében egy
baráti közösséggé válik. Ladányi
Emmánuel, az MMDSZ elnöke elárulta, örvendett, amikor a helyszín
Marosvásárhelyre esett, hisz ez egy
egyetemi központ. – A résztvevők
a fesztiválon teljesen más szemszögből tekinthetik meg a saját
szakmájukat. Közvetlenül a szeszszió után lesz a rendezvénysorozat,
amely közösségépítő, magyarságmegtartó, szakmai jellegű és szórakozni is lehet majd rajta.
Megpróbálunk egy kicsit kilépni a
padsorok közül, és olyan előadásokat, gyakorlatokat szervezni, amelyekről az egyetemeken nem esik
szó.
Bukur Tamás, a MAKOSZ elnöke elmondta, nagyon erős érdeklődést tapasztaltak a középiskolások körében is, önkéntesekként nagyon sokan jelentkeztek a
szemlére, és ez nem véletlen. –
Egyetemistákkal találkozhatnak, az
előadásaikat hallgathatják, ők is kifejezetten célközönség. Haszonélvezői lesznek a fesztiválnak. A
közvélemény azt hiszi, hogy a középiskolások érdektelenek a közélet iránt, de ez nem igaz. A gond,
hogy nem tudják, hogyan folytassák az életüket, és a nyári egyetem
ebben segítséget nyújthat: találkozhatnak érdekes témákkal és emberekkel. A kollégium egy valós
igényre ad választ.
A MIÉRT részéről Antal Loránd
szóvá tette, hogy a MIÉRT tagszervezeteinek hálózatát kérték meg,
hogy segítsen, innen jött az ötlet,
hogy együtt dolgozzanak. – Az erdélyi fesztiválpaletta igen gazdag,
a tagszervezetek számos régióban
szerveznek fesztiválokat. A VIBE
másról szól, ez egy országos kezdeményezés. A KMDSZ olyan
humán erőforrással rendelkezik,
amely elengedhetetlen a szervezőcsapatból, amely igen aktívan
részt vett már több fesztivál megszervezésében. A VIBE nagy kihívás, de olyan lehetőség is, amelyen
keresztül az erdélyi magyar diákokat tényleg egy térbe tudjuk hozni.
A MIÉRT azt vállalja, hogy megszervezi azokat a fórumokat, amelyeken a fiatal képviselőknek,
polgármestereknek összekötők nélküli találkozási lehetőségük nyílik
a fiatalokkal. A fiatal vállalkozókat

Összehívó

Fotó: Măsline Attila

is megcéloztuk, be szeretnék mutatni sikeres vállalkozásokat. Szintén a MIÉRT részéről szólalt fel
Tamás Réka is: – A kollégium két
részre épül: innovatív területek,
amelyek kevésbé ismertek az egyetemisták számára (például újfajta
technológiák) és közéleti témák:
olyan teret biztosítunk a fiataloknak, ahol kifejthetik nézeteiket, elmondhatják véleményüket és olyan
politikusokkal találkozhatnak, akik
megoldhatják a problémáikat. Laza
helyszíneken kerül sor minderre,
amelyek elősegítik a jó beszélgetéseket.
Dr. Szilveszter László, a BBTE
marosvásárhelyi kihelyezett tagozatának vezetője hozzátette:
– Nagy örömmel veszek részt a
kezdeményezésben. Az egyetem
aktív a tehetséggondozásban, támogatja a diákok kezdeményezéseit. Ez a rendezvény a kollégium
révén interaktív, részben tudományos, részben pedig közéleti. Előadásokat tartanak az oktatóink,
fontosnak tartjuk a kezdeményezést azért is, mert a vásárhelyi
egyetemek diáksága között nincsen
közvetlen kapcsolat. A Sapientia
tudományegyetem képviselői is támogatásukról biztosították a fesztivált: – Jelen leszünk, szakmai
szempontból megpróbáljuk a legtöbbet nyújtani. A hallgatóinknak
szakmai gyakorlatot biztosítunk, és
mindhárom hallgatói önkormányzatunk szervezőként is jelen lesz.
Ami a fellépőket illeti, azok,
akik ellátogatnak az első VIBE-ra,
többek között a következő együttesek, fellépők zenéjére bulizhatnak:
Szempöl, Pendulum DJ Set, Kelemen Kabátban, Anna and the Barbies, Intim Torna Illegál, Jumo
Daddy, Stereo Palma, Vad Fruttik,
Sub Bass Monster, Sterbinszky,
Margaret Island, 30Y, Borgore,
Wellhello, Hősök, Belga, Panama
Hills, Cloud 9+, Dream Land Residents, Vecker, No Sugar. A buli
költségvetését a jegyeladások, pályázatok, céges támogatások képezik, a Maros-parton, az egykori
Félsziget helyszínén sorra kerülő
fesztiválra a későbbiekben visszatérünk. További részletek pedig a
www.vibefesztival.ro oldalon találhatók.

Tekintettel a marosvásárhelyi tanácsosok egy csoportjának a 20.302/2017.04.10. és a
20.074/2017.04.10. iktatószámmal jegyzett beadványára, a helyi tanács több mint egyharmadát
kitevő tanácsosok kezdeményezésére az újra kibocsátott, utólag módosított és kiegészített 215/2001-es helyi
közigazgatási törvény 39. cikkelye 2., 3. és 5. bekezdése értelmében 2017. április 19-én, szerdán 14 órára
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös termébe
összehívják a Marosvásárhelyi Tanács rendkívüli ülését a következő
napirenddel:
1. Határozattervezet a magyar tannyelvű Római Katolikus Teológiai Líceum jogi helyzetének rendezéséről és működésének jóváhagyásáról.
2. Határozattervezet arról, hogy az oktatási intézmény megfelel a Marosvásárhely municípium iskolahálózata 2017/2018-as tanévre vonatkozó átszervezéséről szóló 5777/2016-os tanügyminisztériumi rendelet
31. cikkelye 7-es pontjában foglaltaknak.
Szövérfi László jogász, jegyző

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-

290. (17)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0740-910-651. (16)

ELADÓ beltelek Marossárpatakon

víz-, gáz-, villany-, csatorna-hozzá-

férhetőséggel. Tel. 0740-653-491.
(344-I)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (18476)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat,

termopán PVC-nyílászárókat, szú-

nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0265/218-321. (58941)

MUNKÁT keresek. Tel. 0748-959-

884. (sz.-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. válla-

lok. Tel. 0365/449-633, 0771-605-

189. (351-I)

TETŐKET, teraszokat készítünk és

javítunk, bádogosmunkát vállalunk.
Tel. 0726-440-989, 0747-871-270.
(393-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Öreg napjaim reménysége,

halálod óta könnyes szemmel
kelek,

fekszem.

könnyes

szemmel

Szomorú szívvel és soha el
nem

múló

emlékezünk

a

fájdalommal

sárpataki

születésű VARGA GYULÁRA
halálának

8.

évfordulóján.

Emlékét szívünkben őrizzük.
Fájó

szívű

édesanyja,

két

kisfia, Hunor és Zsombor,
testvére, József és családja.
Nyugodjál

békében,

gyermekem! (375-I)

drága

Mély fájdalommal és megtört
szívvel emlékezünk április 12-

én szeretett édesanyánkra,
BĂCILĂ

ANARA,

aki

hat

hónapja távozott el közülünk.
Nyugodjon békében! Bánatos
gyermekei: Julianna, Öcsi és
Robi. (388-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
BALOG EMÍLIA
szül. Páczai
(Mókus)
életének 73. évében 2017. március 4-én Budapesten megpihent. Temetése április 14-én,
pénteken 12 órakor lesz a marosvásárhelyi remeteszegi temetőben,
római
katolikus
szertartás szerint. Isten nyugosztalja! Búcsúzásunk jelképe
legyen egy szál virág.
A gyászoló család. (sz.-I)
„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem,
a hitet megtartottam.”
(2 Tim. 4,7)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, após, testvér, szomszéd és jó barát, a vadadi születésű
id. DOBOS JÁNOS
életének 91., házasságának 53.
évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április
13-án 14 órakor lesz a református temető ravatalozójából.
Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (355-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, após,
nagytata, rokon, barát és testvér,
VISKI LAJOS
(Öcsi)
életének 75. évében április 10én csendesen megpihent. Temetése 2017. április 12-én 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
római katolikus temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (382-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
édestestvérünk,
BALLAI ISTVÁN
(Pistu)
április 10-én hosszas betegség,
szenvedés után 59 évesen elhunyt. Temetése április 12-én
11 órától lesz a marosszentgyörgyi temetőben (a nagykórház
mögött).
Nyugodjon
békében!
Testvérei: Marika, Sándor,
Jóska és családjuk. (384-I)
Könnyes szemmel, szívünkben
örök fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága jó férj, szerető,
gondos édesapa, testvér, nagybácsi, vő, sógor, koma, keresztapa, barát, jó szomszéd,
idős SZABÓ VILMOS
(Vili)
gernyeszegi lakos,
a Metalotehnica volt dolgozója
életének 71. évében rövid, de
súlyos betegség után április
10-én megpihent. Drága halottunk temetése 2017. április 13án, csütörtökön 14 órától lesz a
gernyeszegi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (391-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
GYANTY ZSÓFIA
szül. Mihály
(fodrásznő)
április 11-én 70. évében csendesen megpihent Bécsben.
A gyászoló család. (394-I)
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Pályázati felhívás

A Maros Megyei Tanács
elnökének

2017. április 10-én kelt

100-as számú rendelete

a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról 2017. április 12-én 13 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének 2),
3), 5), 7) és 8) bekezdése, valamint 106. cikkelyének 1) bekezdése értelmében
elrendeli:
Egyetlen szakasz: A Maros Megyei Tanácsot nyilvános, rendkívüli ülésre
hívja össze 2017. április 12-én 13 órára, a közigazgatási palota nagy
gyűléstermébe, a következő
napirenddel:

1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak az utólagosan módosított és kiegészített 2016. július 28-i 90-es számú, a Kultúrpalota felújítását célzó beruházás műszaki-gazdasági mutatóit és dokumentációját
elfogadó határozata módosításáról.

2. Határozattervezet a Kultúrpalota felújítására vonatkozó terv és a kivitelezési költségek elfogadásáról.

3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak az utólagosan módosított és kiegészített 2016. július 28-i 91-es számú, a Természettudományi
Múzeum felújítását célzó beruházás műszaki-gazdasági mutatóit és dokumentációját elfogadó határozata módosításáról.

4. Határozattervezet a Természettudományi Múzeum felújítására vonatkozó terv és a kivitelezési költségek elfogadásáról.

5. Határozattervezet a Maros megyei költségvetésből 2017-ben finanszírozott vissza nem térítendő támogatások évi programjának elfogadásáról kulturális, egyházi, sport, ifjúsági és szociális ellátási téren.

6. Kérdések, felszólalások, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
elnök

Ellenjegyzi
Paul Cosma
jegyző

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAGÁNCÉG fiatal, érettségivel rendelkező, jó kézügyességű FÉRFIMUNKAERŐT alkalmaz. Érdeklődni
a következő telefonszámon lehet 8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT.
Tel. 0722-268-866. (59609)
AUTÓMOSÓ alkalmaz SZEMÉLYZETET és egy LÁNYT BÁRBA. Tel. 0741-411-334. (198)

KŐMŰVESEKET keresünk. Tel. 0741-931-353. (18772-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT. Tel. 0758-674-329. (18754-I)
TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz délutáni munkára. Tel. 0770-665-189. (313-I)

A Tudor lakótelepi RED-CORNER bárba BÁROSNŐT alkalmazok. Tel. 0740-284-468. (18777-I)

ALKALMAZUNK egy B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT és egy RAKODÓMUNKÁST.
Tel. 0728-169-805. (369-I)

MAROSVÁSÁRHELYI ÉLELMISZERÜZLETBE KERESKEDELMI ELADÓT alkalmazunk három
váltásba. Feltétel a románnyelv-tudás, ügyesség. Az önéletrajzokat várjuk a burian.katalin@yahoo.com email-címre, személyesen a I. Maniu u. 1. szám alatt (a sarki üzlet – Panov) lehet benyújtani. (18780)
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Románia Hivatalos Közlönye VI. részének 67/2017.04.07-es számában közölt közlemény szerint a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal a közpénzből általános érdekeltségű nemkormányzati
szervezeteknek szánt vissza nem térítendő hitelek folyósítására vonatkozó 350/2005-ös törvény alapján pályázatot hirdet az említett törvény
előírásait teljesítő, nem nyereségcélú egyesületek és alapítványok számára. A következő területeken tevékenykedő civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot: sport, művelődés, oktatás, ifjúság és
környezetvédelem.
1. A finanszírozó neve: Szászrégeni Polgármesteri Hivatal
2. Adószám: 3675258
3. Cím: Szászrégen, Maros megye, Petru Maior u. 41. szám
4. Telefon: 0265/551-112
5. Fax: 0265/512-542
6. E-mail: office@primariareghin.ro
7. A sport, művelődés, oktatás, ifjúság és környezetvédelem terén
tevékenykedő civil szervezetek a következő eljárással pályázhatják
meg a támogatást:
– közpénzből a 350/2005-ös törvény 6. cikkelye szerint utalhatják
át a vissza nem térítendő hitelt a nem nyereségcélú civil szervezeteknek. A pályázati rendszert, szabályzatot a szászrégeni tanács 31/2014es határozatával fogadta el.
8. A 46/2017.03.27-es helyi tanácsi határozat szerint 2017-ben
Szászrégen municípium költségvetéséből összesen 250.000 lejt különítettek el erre a célra.
9. A 2017-es finanszírozási programot a 62/2017.03.27-es helyi tanácsi határozattal fogadták el, a következőképpen:
Sorsz.
Terület
Pénzösszeg
Sportprogramok
180.000 lej
1.
2.
Művelődési tevékenységek
20.000 lej
3.
Nevelés, oktatás, ifjúsági tevékenység
30.000 lej
4.
Környezetvédelem
20.000 lej
Összesen
250.000 lej
10. A programok időtartama: a programok kezdési időpontját különkülön, egyénileg határozzák meg minden pályázó esetében és a finanszírozási szerződésben rögzítik. A zárás határideje: 2017. december
15-e.
11. A pályázáshoz szükséges dokumentációt, az általános és sajátos
követelményeket, a pályázati útmutatót, a pályázati szabályzatot kifüggesztik a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal székhelyén levő hirdetőtáblára, ugyanakkor megtalálhatóak a http://www.primariareghin.ro
honlapon a Finanţări nerambursabile címszó alatt.
12. Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal székhelyén, a pályázatelbíráló bizottságnál.
13. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. május 2-a, 16.30
óra.
Azért, hogy meggyorsítsa a szelekciót, a finanszírozó hatóság a közlemény közzétételétől számítva 30 napról 15 napra csökkentette a benyújtási határidőt.
14. A projekteket a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal Petru Maior
tér 41. szám alatti székhelyének közönségtájékoztató irodájába kell benyújtani.
15. A pályázatokat tartalmazó borítékokat 2017. május 4-én 12 órakor a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal kis gyűléstermében bontják
fel.
16. Elbírálási időszak: 2017. május 5-e és 11-e között.
17. Jelen hirdetést 2017. április 6-án küldték el a Hivatalos Közlönynek.
Márk Endre Dezső
Rădoi Mirela Minodora
alpolgármester
jegyző
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www.bopita.com
Az erdőszentgyörgyi Lion International Trading Kft., bopita gyerek- és ifjúsági bútorokat gyártó cég technikai végzettséggel rendelkező munkatársat keres.

A munkakör leírása:
– termékeink minőségi szintjének megőrzése és további javítása
– műszaki rajzok és CNC-programok kivitelezése
– későbbi szakaszban egy ERP program bevezetése a termelés megszervezésére és ellenőrzésére
Elvárások:
– angolnyelv-tudás
– felsőfokú végzettség
– pontosság
– dinamizmus
– csapatszellem
A tapasztalat előnyt jelent.

Önéletrajzot és szándéknyilatkozatot a következő e-mail-címre lehet
küldeni: office@lionsrl.ro
További információk a következő telefonszámon: 0265/580-355.

A Maros
Vízügyi Hatóság

versenyvizsgát hirdet egy megüresedett
mérnöki állás betöltésére meghatározatlan időre
Az állás megnevezése: mérnök az európai projektek és programok
előmozdításával és életbe ültetésével foglalkozó irodába
Írásbeli vizsga: 2017. május 8-án 10 órakor.
Állásinterjú és gyakorlati vizsga: 2017. május 12-én 9 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca
33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú szakvégzettség – hidrotechnikai építkezési mérnök
szakirány
– legalább öt év szakmai gyakorlat hidrotechnikai építkezés terén
– alapos számítógép-kezelési ismeretek (Word, Excel)
A pályázati dossziét április 28-án 12 óráig, hétfőtől péntekig naponta 7–15 óra között lehet benyújtani a vízgazdálkodási vállalat humánerőforrás-osztályán.
Bővebb felvilágosítás:
• a székhelyen
• a http://www.rowater.ro/damures honlapon, a posturi disponibile
címszó alatt
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.

A Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal

(székhely: Győzelem tér 3. szám, tel: 0265/268-330,
146-os belső, fax: 0365/801-856)

közvetlen alkut hirdet

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

területek haszonbérbe adására kereskedelmi tevékenységre
Marosvásárhely közterületén.
Az alkun való részvétel érdekében felkérjük az ajánlattevőket, hogy
vásárolják meg a feladatfüzetet, amelynek ára 50 lej – 2017. április
12-ével kezdődően – az intézmény székhelyén, a Győzelem tér 3.
szám alatt, a 85-ös irodában, hétfőtől csütörtökig 8 és 10.30 óra között.
Az alkun való részvételhez szükséges iratok, követelmények jegyzéke a feladatfüzet második részében található.
Az ajánlatokat a Győzelem tér 3. szám alatt, a 13-as irodában
fogadják április 25-én 12 óráig. Az ajánlat a benyújtástól számított
60 napig érvényes, ez idő alatt az ár nem változik.
A közvetlen alkura 2017. április 26-án 12 órakor kerül sor a
polgármesteri hivatalban, a 45-ös irodában.
A feladatfüzet megvásárlásában érdekelteknek a kérvényben fel
kell tüntetniük a címüket, a telefonszámot, faxszámot, e-mail-címet.
További felvilágosítás a 0265/268-330-as telefonszámon (146-os
belső).
Dr. Dorin Florea polgármester
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