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Olcsóbb a bárány

Nagyüzem a marosvásárhelyi nagypiacon

Három meccs után
kirúgta edzőjét
az ASA

Kevesebb mint három héttel a kinevezése után megvált a Marosvásárhelyi
ASA 1. ligás labdarúgóklub Ionuţ Chirilă vezetőedzőtől. A szerződésbontást
a klub honlapján jelentették be.

____________2.

Mosodát nyittatott
a hajléktalanoknak
Ferenc pápa

Ferenc pápa mosodája nevet kapta a
Róma belvárosában megnyílt mosoda,
amelyben hajléktalanok tisztíthatják ruháikat és takaróikat – közölte a pápai
alamizsnahivatal hétfőn

____________3.

Mese a természet
frekvenciáján

Immár huszonegyedik alkalommal került sor a hazai textilművészek egyik
legrangosabb országos tárlatára, a Romániai Képzőművészek Szövetségének Marosvásárhelyi Fiókja által
megszervezett Ariadne szalonra.

____________5.

Nagy volt a forgalom tegnap délelőtt a
Cuza Vodă utcai piacon, ahol Marosvásárhely egyetlen engedélyezett vágópontja működik. Bőséges volt a
választék, és az árak a tavalyinál jóval
kedvezőbbek voltak, élősúlyban átlagban tíz lejért kínálták kilóját, de sokan
nyolc lejért is adták, csak vigye a vásárló.

Menyhárt Borbála

Tegnap délelőtt több mint tíz eladó kínálta a
földön összekötött lábakkal heverő, vagy az
utánfutókba, csomagtartókba zsúfolt bárányokat. Élősúlyban átlagban tíz lejért lehetett megvásárolni kilóját. Sőt akadt olyan is, aki odament
a vásárlóhoz, halkan megkérdezte, mennyiért
kínálta a szomszédja a bárányt, és a tíz lej hallatán felajánlotta, hogy adja nyolcért is, csak vigyék. Az árusok szerint az előző napokon
inkább csak érdeklődtek az emberek, tegnap
már ottjártunkkor sokan vásároltak is, sorban

Fotó: Nagy Tibor

álltak a vágópont előtt. A mészárosok nagy lendülettel dolgoztak, a vágás 25 lejbe került.
Akik kevesebbel is beérik, vagy csak annyira
futja, a piaci mészárszékekben kilónként 20-24
lejért válogathatnak a kampókon sorakozó félbárányokból. Több nyugdíjassal is találkoztunk,
akik negyed bárányt vagy csak egy combot kértek, hogy a szűkös költségvetés ellenére se hiányozzon az ünnepi asztalról a hagyományos
húsvéti eledel. Az egyik piaci boltban
(Folytatás a 4. oldalon)

Árulkodó
kupacok

Úgy tűnik, hogy minden tavasszal
hozzá kell szoknunk az irdatlan szemétkupacokhoz az erdők szélén, a
Maros-parton, a városban levő lakónegyedek zöldövezeteiben, nem csak a
szemétkukák körül.

____________10.

Hercegfogás

Karácsonyi Zsigmond

A városbíró gondolt egy merészet, és Károly walesi herceget
meghívta Fehérvárra. Na nem Székesről ment a pecsétes levél,
hanem innen a Maros-parti Gyulafehérvárról. Honfitársaink
újfent bebizonyították, hogy megvan a magukhoz való eszük.
Mert a székelyek, bár etették-itatták, illatos ágyba fektették a
brit trón várományosát, nem próbáltak hasznot húzni a fejedelmi sarj parasztromantikai gyöngeségéből. Nekik ugyan
megtiszteltetés volt, hogy a Kárpátok ölelésében megbúvó Zalánpatakon több házat is vásárolt Károly, de a falu skanzenné
változtatásával már nem értettek egyet. A herceg barátjának
számító Kálnoky gróf alapítványa a táji és épített örökség védelmében tanulmányt készíttetett, ami kiváltotta a helyiek nemtetszését, ugyanis az ő véleményüket senki nem kérdezte.
Szerintük kevesen tudnának megélni a faluturizmusból, annak
ellenére, hogy nemzetközi hírverést kapott az albioni nemesek
itteni portyázása. Volt aki keserűen megjegyezte: nem szabad
visszafogni a falu fejlődését csak azért, hogy a hercegi vendégek évente egyszer-kétszer rácsodálkozzanak a mi nyomorúságunkra. Tény, hogy nyakas emberek ezek a székelyek. Nem
úgy, mint az érchegységbeliek. A brit sajtóban megjelent levél
szerint a koronaherceget szívesen látnák Gyulafehérváron, Erdély egykori uralkodói székhelyén, a felújítás alatt álló
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 39 perckor,
lenyugszik
20 óra 6 perckor.
Az év 103. napja,
hátravan 262 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma IDA,
holnap TIBOR napja.
TIBOR: általában a Tiborc név
rövidülésének tartják. Más vélemény szerint Bod Péter alkotta
egy erdélyi település nevéből;
ez ismeretlen, talán szláv eredetű. Csak magyar nyelvterületen használt név.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. április 12.

Borús égbolt
Hőmérséklet:
max. 180C
min. 40C

1 EUR

4,5219

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,2611

1,4523

174,4807

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

Vasárnap zárva lesznek
a nagyüzletek

Húsvétvasárnapján a legtöbb marosvásárhelyi bevásárlóközpont zárva tart. Nagyszombaton és húsvéthétfőn rövidített program szerint lesznek nyitva az áruházak.

Kisdiákok felmérése

Ezen a héten zajlik a másodikos diákok országos felmérése. A gyermekek hétfőn írástudásukat, kedden olvasási
képességüket bizonyíthatták anyanyelvből, tegnap matematikai ismereteikről adtak számot, ma pedig azt mutathatják meg, hogyan tudnak románul olvasni, írni. A
negyedikesek a vakáció utáni első héten kerülnek sorra,
május 3-án, szerdán román nyelvből, 4-én, csütörtökön
matematikából, 5-én, pénteken anyanyelvből mérik fel tudásukat. A hatodikosok nyelvtudását és kommunikációs
képességeit május 10-én tesztelik, 11-én matematikai és
természettudományi ismereteiket kérik számon. A felmérőkön elért eredmények tájékoztató jellegűek, a minősítések nem kerülnek be az osztálynaplóba.

Polgári védelmi gyakorlat

Az Országos Katasztróelhárító Felügyelőség jövő héten
keddtől péntekig tartja a PROCIV 2017 elnevezésű polgári
védelmi gyakorlatot. Ezekben a napokban délelőtt 10 és
délután 3 óra között Maros megye több településén megszólal a katasztrófariadó, amely öt, egyenként 16 másodperces szirénahangból áll. A gyakorlat célja a hatóság
mozgósítására, illetve a lakosság figyelmeztetésére irányuló riasztóberendezések tesztelése.

Kirándul a Nagyinet

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

Tizenegy lopással gyanúsítják

A marosvásárhelyi rendőrök 24 órára őrizetbe vettek egy
42 éves megyeszékhelyi férfit, aki a gyanú szerint tavaly
októbertől idén áprilisig 11 lopást követett el, több mint 15
ezer lejes kárt okozva áldozatainak. A férfit kerékpár, hordozható számítógép, táblagép, három mobiltelefon, illetve
öt, pénzt és egyéb javakat tartalmazó táska eltulajdonításával gyanúsítják. Az illetőt április 7-én 30 napos előzetes
letartóztatásba helyezték.

Ittas buszsofőröket azonosítottak

Hétfőn két, alkohol hatása alatt vezető buszsofőrt azonosított a megyei közlekedésrendészet. Az egyik sofőrt Marosvásárhelyen, az 1918. December 1. úton, a másikat a
152A megyei úton állította meg a rendőrség. Mindkét járművezetőre pénzbírságot róttak ki, a megyeszékhelyen lefülelt sofőr 90 napra maradt jogosítvány nélkül, a másiknak
véglegesen bevonták a jogosítványát.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Adományok a testvértelepülésekről

A testvéri és nemzettársi szeretet szép példáit ismerhették
meg a nyárádszeredaiak, ezek
is azt bizonyítják, hogy a testvértelepülési kapcsolatok nem
csak protokolláris jellegűek lehetnek – véli Tóth Sándor polgármester.

Gligor Róbert László

Két magyarországi testvértelepülés
is példát mutatott arról, hogy komolyan gondolják kapcsolataikat a nyárádszeredaiakkal, és azt másfajta
tartalommal is meg kívánják tölteni.
A közelmúltban Szerencsről kapott
adományként a szeredai református
egyházközség egy hőbefújó gázkazánt, így remények szerint a következő
télen már ezzel fűtik a főtéri templomot. A berendezés hazaszállítását a
polgármester mellett Fábián Ferenc
helyi tanácsos és református presbiter
vállalta és hathatós segítséget nyújtott.
A másik település, Aszód képviselőtestülete egy 7,5 millió forint értékű
röntgengépet adományoz Nyárádszeredának. A viszonylag új, 2013-ban
gyártott berendezést ezután szállítják
Erdélybe, és a város kis kórházában
helyezik el – tudtuk meg. A helyi tanács elfogadta az adományt, a kórházigazgatóval pedig már egyeztettek az
ügyben. Ez azt is jelenti, hogy a kórház szervezeti felépítésén változtatni
fognak, a gyerek- és belgyógyászati
részlegek mellett új szakosztályt is létrehoznak, ide pedig röntgenorvost alkalmaznak. A szakmai részt a kórház

A röntgengéppel új szakosztály is létrejön a kórházban

vezetője, a gazdasági hátteret a városháza rendezi, hogy ez a mindenki számára fontos részleg is mihamarabb
beindulhasson.
Nyárádszereda elöljárója köszönetet
mondott a nagylelkű adományokért
Szerencsnek és Aszódnak, és hangsúlyozta: ezek a gesztusok is azt bizonyítják, hogy a testvértelepülési
kapcsolatok nemcsak abból állnak,
hogy a polgármesterek vagy küldöttségek valamely testvérvárosba utaznak

Fotó: Gligor Róbert László

vagy onnan vendégeket fogadnak, s
néhány napig jól érzik magukat együtt,
hanem más tartalommal is igyekeznek
megtölteni azokat.
Szerencs és Aszód mellett Nyárádszeredának Simontornyával, Mórral,
Hajdúdoroggal, Örkénnyel és Csornával van hivatalos testvérkapcsolata
Magyarországon,
Zalaegerszeggel
egyelőre még baráti szinten áll az
egyébként már több éve jól működő
kapcsolat.

Három meccs után kirúgta edzőjét az ASA

Kevesebb mint három héttel a kinevezése után megvált
a Marosvásárhelyi ASA 1. ligás labdarúgóklub Ionuţ Chirilă vezetőedzőtől. A szerződésbontást a klub honlapján jelentették be.
A Temesvári Poli ACS elleni, hétvégi bajnoki mérkőzés
előkészítésében a másodedző és az erőnléti felelős az illetékes, derül ki a hivatalos közleményből.
Az ASA négy edzőt „fogyasztott el” ebben az idényben:
Dario Bonettivel kezdték az évadot, majd Dan Alexával
fejezték be az elmúlt évet, az idei esztendőt Ilies Stannal

kezdték, helyére érkezett kevesebb mint három hete a
most távozó Ionuţ Chirilă, emlékeztet jelentésében a DigiSport.
Ionuţ Chirilă vezényletével három meccset játszott az
ASA, kétszer döntetlenre zárt, egyszer kikapott. A szakvezetőt, aki két és fél évre kötelezte el magát a marosvásárhelyi klubnál, kis híján már a Botoşani FC elleni meccs
(0-2) után menesztették.
A sport.ro értesülése szerint az ASA vezetői Ilie Stant
hoznák vissza a most menesztett 51 éves edző helyére.

Dalok Pál levelei szerint

Húsvéti ifjúsági zenefesztivál

RENDEZVÉNYEK

Ma 19 órakor Gryllus Dániel (zene) és Sumonyi Zoltán
(versek) Pál apostol – Dalok Pál levelei szerint című
művét mutatják be a marosvásárhelyi Vártemplomban.
Fellépnek: Gryllus Dániel, Ferenczi György és a Rackajam, Szirtes Edina Mókus. A belépés díjtalan.

Orth István kiállítása
Marosvásárhelyen

Nagyszebeni vendég, Orth István mutatkozik be a marosvásárhelyi Bernády Ház következő kiállításán.
Egyéni tárlata ma 18 órakor nyílik meg. A közelgő húsvét jegyében a szentképeknek nevezett, Vásárhelyen
először látható olajkompozíciói közül válogat a művész. A kiállításon a sokoldalú alkotó a kétszáz éve
született nagy költő, Arany János emléke előtt is tiszteleg. A kiállító pályáját, munkásságát a tavaly ősszel
megjelent album mutatja be. A monográfia a PallasAkadémia Könyvkiadó Élet-Jelek sorozatának legfrissebb darabja, szerzője Nagy Miklós Kund művészeti
író. A megnyitón ő méltatja Orth István művészetét,
életművét. A helyszínen a kötet is megvásárolható.

Passió – nagypénteken
a két unitárius templomban

Április 14-én, nagypénteken 18 órakor a passiót,
Jézus szenvedésének történetét hallgathatják meg az
érdeklődők a marosvásárhelyi unitárius templomokban. A Bolyai téren az egyházközség tagjai és az Eufónia pedagóguskórus adja elő a passiót, karvezető:

Strausz Imre István, orgonán kísér Molnár Tünde. A
kövesdombi templomban az egyházközség kórusának
előadása hallgatható meg.

Április 22-én, szombathoz egy hét 17 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében kerül sor a
Jézus él! című húsvéti ifjúsági zenefesztiválra. A
Maros-Mezőségi Református Egyházmegye által szervezett rendezvényen hat ifjúsági zenekar – Gordonka,
IMM-PRO, KisKorál, Reménység, Szabadi úti ifjúsági
kórus, Szela – lép fel, a mezőkölpényi ifjúsági csoport
pedig A tékozló fiú című színdarabot adja elő.
A húsvéti zenefesztivál a reformáció 500. évfordulójának kiemelt rendezvénye a Maros-Mezőségi Egyházmegyében.

Kövekkel a zsebében

Az András Lóránt Társulat vendégeként április 24-én,
hétfőhöz egy hét 19 órától a marosvásárhelyi Brăila
utca 10. szám alatti teremben lép fel a gyergyószentmiklósi 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.

Tojásvadászat az állatkertben

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

Őrizetbe vettek egy embert

Őrizetbe vettek egy embert Németországban a Borussia Dortmund (BVB) labdarúgócsapatot szállító
busz ellen elkövetett robbantásos merénylettel öszszefüggésben – jelentette be szerdán a német szövetségi legfőbb ügyészség szóvivője, tájékoztatott
az MTI.

A kedd esti támadással kapcsolatban két ember került a hatóságok látókörébe. Mindketten az „iszlamista spektrumhoz”
tartoznak. Házkutatást tartottak náluk, az egyiket őrizetbe vették. Egyelőre vizsgálják, hogy kezdeményezzék-e előzetes letartóztatását – ismertette Frauke Köhler a legfőbb ügyészség
karlsruhei központjában tett sajtónyilatkozatában.
Az eddigi adatok szerint feltételezhetően terrorista hátterű
merénylet történt, de az indíték egyelőre ismeretlen. A helyszínen három, azonos szövegezésű írást találtak, amelyek
alapján „lehetségesnek tűnik az iszlamista háttér”. A szöveget
mindenekelőtt a muzulmán vallással és kultúrával foglalkozó
tudomány, az iszlamológia elemzési szempontjai szerint vizsgálják – mondta a szóvivő.
Angela Merkel kancellár szerdai sajtónyilatkozatában viszszataszító tettnek nevezte a BVB elleni támadást, és mielőbbi

Európai Bizottság

gyógyulást kívánt a sebesülteknek. Hangsúlyozta, hogy a hatóságok mindent megtesznek az eset lehető leggyorsabb feltárásáért.
A kancellár méltatta a szurkolók „nagyszerű szolidaritását”,
amely szavai szerint egyértelmű, világos üzenet az erőszak
minden formája ellen.
A BVB csapatát az AS Monaco elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőre szállító autóbusz ellen kedden 19.15-kor követtek el robbantásos merényletet a csapat dortmundi szállásának
közelében, a városi stadiontól mintegy 10 kilométerre.
Az ismeretlen elkövető vagy elkövetők három robbanószerkezetet rejtettek el egy parkolónál a sövényben. Mindhárom
működésbe lépett, amikor a busz elhaladt mellettük.
A különleges biztonsági felszerelésekkel, köztük megerősített szélvédőkkel ellátott jármű két helyen károsodott, és egy
berepedt szélvédő megsebesítette Marc Bartrát, az együttes
egyik védőjét. A spanyol légiós felületi sérülések mellett
csonttörést szenvedett a jobb csuklójában, szerdára virradóra
megoperálták. A busz útját biztosító egyik motoros rendőr légnyomási sérülést szenvedett és sokkot kapott.
A mérkőzést elhalasztották tegnap (szerda) estére.

83 millió ember él az EU lemaradó régióiban

Az EU lakosságának egyhatoda, 83 millió lakos él lemaradó régióban – derül ki az Európai Bizottság
kedden közzétett jelentéséből, amely a gazdasági
növekedés, illetve a jólét szempontjából vizsgálja a
lemaradó régiókat.

Az Európai Bizottság nyolc uniós tagállam 47 régióját vizsgálta a 2000 és 2013 közötti időszakban.
A jelentés két csoportba sorolta a régiókat. Csekély növekedésű régiókként jelölte meg azokat, amelyekben a
bruttó hazai termék az uniós átlag legfeljebb 90 százaléka, azonban huzamosabb ideje semmilyen gazdasági növekedés nem tapasztalható. A jelentés ebbe a csoportba a
főként a Dél-Európában található, kevésbé fejlett gazdasággal rendelkező spanyol, olasz, görög és portugál régiókat tette.
Az alacsony jövedelmű régiók közé sorolta azokat, ahol az
egy főre jutó GDP növekszik ugyan, de továbbra is az uniós
átlag 50 százaléka alatt van. A jelentés Bulgária, Románia és
Lengyelország mellett Magyarország több kevéssé fejlett
tájegységét is ide sorolta.
A bizottság rámutat: az említett közép-kelet-európai országok gazdasága az együttműködés mellett az innovációba, a

humán tőkébe irányuló beruházások hatékony kombinációjával lendíthető fel. A jelentés szerint átgondolt szakosodási
stratégiával elősegíthető lenne az innovációs erőforrás növelése a regionális versenyképességi indexben gyenge eredményt elérő régiókban, ahol nincs hatékony együttműködés a
tudományos és a helyi üzleti szféra között.
A vállalati struktúra és dinamikája szempontjából a leszakadó régiók gyengébben szerepelnek. Olaszország kivételével
a leszakadó régiók mindegyikében alacsonyabb volt a vállalatok létrejöttének aránya az adott ország nem elmaradott régióihoz képest. Ez az arány Romániában, Bulgáriában és
Magyarországon jelentkezett a legmarkánsabban, mégis előremutató növekedési dinamikát mutatott a 2011 és 2014 közötti időszakban.
Megjegyezték, hogy 2000 és 2013 között a beruházási ráta
Románia és Bulgária kivételével minden említett ország elmaradott régiójában csökkent, ugyanakkor Görögország, Magyarország és Portugália leszakadó régióiban mindvégig
magasabb volt más területeikhez képest.
A bizottsági jelentés kiemelte, hogy ösztönözni kell a beruházást a humán tőkébe, főleg a szakképzésbe, ezek a kohéziós politika forrásaiból támogathatók.

Mosodát nyittatott a hajléktalanoknak Ferenc pápa

Ferenc pápa mosodája nevet kapta a Róma belvá- és élelmiszer-, valamint ruhaelosztó is működik majd.
Ferenc pápa 2015 februárjában nyitott meg egy zuhanyzórosában megnyílt mosoda, amelyben hajléktalanok
tisztíthatják ruháikat és takaróikat – közölte a helyet a Szent Péter tér oszlopcsarnokának oldalában, majd
ugyanitt ingyenes borbélyszolgálat is elkezdett működni, tapápai alamizsnahivatal hétfőn.

A mosoda ingyen mossa, szárítja és ki is vasalja a hajléktalanok ruhaneműit. A gépek működtetésében önkéntesek segítenek. A mosodában hat mosó- és hat szárítógépet helyeztek
el, valamint vasalókat: a legmodernebb háztartási gépeket egy
ismert multinacionális cég adományozta, és ingyenesen szolgáltatja a mosószert is.
A mosoda a Vatikántól nem messze levő Trastevere negyedben nyílt meg, a Szent Egyed közösség szegényeknek és hajléktalanoknak fenntartott egyik központjában. A mosoda
mellett a következő hónapokban borbélyüzlet, orvosi rendelő

valy pedig szintén itt orvosi ambulancia nyílt. 2015-ben a Vatikán közelében éjszakai szállást is nyitottak hajléktalan
férfiak számára.
Budapesten átadták a Hajléktalan Jézus szobrát
Kedden, április 11-én átadták a budapesti Horváth Mihály
téren a Hajléktalan Jézus szobrát. A Jézust padon fekvő hajléktalanként megjelenítő Krisztus-ábrázolás Timothy Schmalz
kanadai szobrász alkotása, első példányát 2013-ban leplezték
le Torontóban. A szobor egy-egy példányát azóta több nagyvárosban is elhelyezték. (MTI Fotó: Marjai János)
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Több tojást fogyasztunk

170-180 millió tojást vásárol Románia lakossága a
húsvéti ünnepek alkalmával, 50 százalékkal többet,
mint egy átlagos hónapban. A baromfitenyésztők a
megnövekedett igényt is könnyedén kielégítik, annak
ellenére, hogy a tojás ára 15-20 százalékkal csökkent az év elejétől. Románia évente mintegy 200 millió tojást exportál az Európai Unióba, főként a nyári
időszakban, de a feldolgozott tojásokra is egyre nagyobb a kereslet. Ezt tojáspor vagy folyékony tojás
formájában viszik külföldre az élelmiszeripari nagyvállalatok számára. Olaszországban a tojások 50
százalékát dolgozzák fel, míg Romániában ez az
arány csak öt százalékot tesz ki.

Iskolabusz adomány
Moldovának

Újabb 96 iskolabuszt adományoz a kormány a Moldovai Köztársaságnak, az erről szóló szerződést
szerdán írták alá. A teljesen felszerelt kisbuszokat a
fejlesztési minisztérium vásárolta – tájékoztat közleményében a tárca, amely szerint a román állam állja
a járművek Chişinăuba szállításával járó költségeket
is. Március 22-én a két ország kormánya memorandumot írt alá, amely az oktatás terén történő segítségnyújtásra is kiterjed. Ez a második alkalom,
amikor Románia iskolabuszokat adományoz a Moldovai Köztársaságnak.

Frontális ütközés Ádámson

Két ember megsérült szerdán reggel Ádámoson,
amikor egy Logan frontálisan ütközött egy autóbuszszal. Cristian Virag százados, a Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) szóvivője
elmondta: a helyszínre a dicsőszentmártoni ISU két
különleges gépkocsija és egy mentő vonult ki. A személygépkocsi sofőrjének hibájából bekövetkezett
balesetben súlyosan megsérült a Logan vezetője, az
autóbusz sofőrje könnyebb sérüléseket szenvedett. Az ütközés következtében a Logan motorja
lángra lobbant, de az autó két utasát idejében kimentették, az autóbusz három utasa biztonságban
kiszállt.

592 hektár erdő égett le

A Romsilva állami erdészet által felügyelt erdőkben
a tüzek száma már az első negyedév után megközelíti a tavaly egész évben fellobbant tüzekét – derül
ki az első három hónap statisztikáiból. „Az első negyedévben 129 erdőtűz volt a Romsilva által felügyelt erdőkben. Összesen 592,3 hektárt borítottak
lángok, a kár becsült értéke 6700 lej. Összehasonlításképpen, a 2016-os év egészében 135 tűzeset
volt, 452,9 hektár erdő égett le, a kár értéke 207 628
lej” – mutat rá szerdai közleményében a Romsilva.
A legtöbb tűz Gorj (37), Mehedinţi (22) és Fehér (17)
megyében ütött ki. A tűzesetek csaknem 95 százalékát felügyelet nélkül hagyott tüzek okozták.

Temetési szolgáltatásokat
közvetíthetett egy orvos

Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezték a Kolozs Megyei Mentőszolgálat egyik orvosát, akit azzal
vádolnak, hogy 600 lejt kapott egy temetkezési vállalkozás vezetőjétől, hogy temetkezési szolgáltatásokat közvetítsen neki. Az ügyészek szerint az orvost
tetten érték, majd kedden házkutatást tartottak az
érintett cég székhelyén.

Hercegfogás

(Folytatás az 1. oldalról)
középkori palotában. Természetesen megértik, ha a bokros birodalmi teendők miatt keveset koptatja a palota
lépcsőit, de azért fogadja el a walesi hercegi cím mellé
az Erdély hercege tiszteletbeli címet is. Mindezért cserébe csak azt kérik, hozzon minél több turistát a városba. A kérést nagyon rafináltan időzítették, azutánra,
hogy az államfő kitüntette Károly herceget az ország érdekeinek népszerűsítéséért. Valószínűleg ezek után nem
lesz brit gyarmat Erdély, de még a monacói hercegségbeli jólét sem köszönt ránk, ám el kell ismerni: agyafúrt
húzás volt. Ami ennél is érdekesebb, senki nem félti az
ország egységét. Egyetlen nemzetmentő sem kiált hazaárulást, netán azt feltételezve, hogy valakik Erdélyt el
akarják szakítani Óromániától. Ilyen a társnemzet: szívesen meghív idegen uralkodókat, csak a magyaroktól,
székelyektől irtózik, mint a tűztől. A székelyek pedig elszalasztottak egy jó alkalmat. Károlyt fel kellett volna
kérni, legyen Székelyföld hercege. Talán így az autonómia kérdése is hamarabb megoldódott volna. Legfeljebb
Károly székely harisnyát húzott volna a skót szoknya
alá. Egy hercegi cím ennyi áldozatot megért volna.

4 NÉPÚJSÁG

_______________________________________________ KÖZÉLET – AKTUÁLIS ______________________________________ 2017. április 13., csütörtök

Olcsóbb a bárány

Rendkívüli megyei tanácsülés

Két reprezentatív épületünk áll felújítás előtt

A Maros Megyei Tanács tegnapi rendkívüli
ülésén elfogadták Marosvásárhely két impozáns épületének – a Kultúrpalota és a Természetrajzi Múzeum – felújítási projektjét és
ezek költségvetését. A projektek a Regionális
Operatív Program keretében lehívható uniós
alapok révén valósulnak meg. Az ülést Alexandru Câmpeanu, a tanács alelnöke vezette.

Mezey Sarolta

(Folytatás az 1. oldalról)
egy harasztkeréki juhosgazda kínálta a bárányhúst, kilóját 20 lejért.
Kétszázötven kilónyi fél vagy
egész levágott bárány várt gazdára.
A sorban álló vásárlók elégedetten
nyugtázták, hogy míg tavaly 23-24
lejért vették a bárányhúst, idén
kedvezőbbek az árak. De, tegyük
hozzá, nem mindenhol, ugyanis a
következő boltban 22 lejt, a pár ajtóval odébb lévő mészárszékben
pedig már 24 lejt kértek kilójáért.
A nagyáruházakban 19,99 lejért lehetett kapni a fél- vagy egész bárány kilóját.
Dr. Kincses Sándor, a Maros
Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője lapunk érdeklődésére
elmondta, a megyében Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă utcai és
Segesváron, a napipiacon van engedélyezett vágópont. Itt a vágásokat állatorvosi felügyelettel
naponta 7 és 17 óra között végzik.
Az igazgatóság szakemberei
ebben az időszakban fokozottan
ellenőrzik az állati eredetű élelmiszereket, főként a bárányhúst, tej-

Fotó: Nagy Tibor

termékeket, hústermékeket, a tojást, ezek minőségére, raktározására, szállítási körülményeire
figyelnek.
A hivatalos ellenőrzések során
valamennyi piacot, vágóhídi, feldolgozó-, raktározó- és forgalmazóegységet górcső alá helyeznek.
A napokban például Szászrégen
környékén, a rendőrséggel közösen ellenőrizték az élő állatokat
szállító járműveket. Az igazgató
szerint múlt héten egy marosvásárhelyi üzletben több olyan bárányt
kínáltak eladásra, amelyeket a tulajdonosuk úgymond feketén vágott le, nem voltak rendben az
állatokat kísérő iratok, nem tudta
felmutatni az állatorvosi igazolást.
A levágott állatokat elkobozták, és
a forgalmazóra húszezer lejes bírságot róttak ki. Dr. Kincses Sándor
azt tanácsolja a vásárlóknak, hogy
az élelmiszertermékeket kizárólag
engedélyezett kereskedelmi egységekből szerezzék be, amennyiben
mészárszékből vásárolnak bárányhúst, arra figyeljenek, hogy
legyen rajta az állategészségügyi
igazgatóság pecsétje.

Egy lépéssel közelebb a szerződéskötésekhez
A központi fejlesztési régió márciusban fejezte be a
marosvásárhelyi Kultúrpalota és a Természetrajzi Múzeum felújítására benyújtott pályázatok műszaki és
pénzügyi értékelését. A két projektet tavaly november
25-én adta le a Maros Megyei Tanács a 2014-2020 közötti Regionális Operatív Program kiírására.
A Kultúrpalota felújítási projektje 82 pontot, a Természetrajzi Múzeumé pedig 81 pontot kapott. Mivel
egyik épület sem szerepel az UNESCO világörökségi
listáján, a két terv esetében a maximálisan elérhető
pontszám 86 lett volna.
A pályázati útmutató szerint a 70 pont fölötti értékelést elnyerő pályázatok részesülhetnek uniós támogatásban a rendelkezésre álló pénzügyi keret
függvényében.
A Kultúrpalota felújítási tervének összértéke 6,5
millió lej, amelyből a megyei tanács 6 millió lejt igényelt vissza nem térítendő alapokból. A beruházás
megvalósítási ideje 67 hónap. A projekt az épület külső
és belső javítási munkálatait foglalja magába, többek
között a Maros Megyei Könyvtár lépcsőházának és a
Tükörteremnek a javítási munkálatait és a Nagyterem
orgonájának a javítását is.
A Természetrajzi Múzeum felújítási projektjének
összértéke 11,3 millió lej, ebből 9,2 millió lej a vissza
nem térítendő támogatás. A terv kivitelezésére 64 hónapot szabtak meg. A tervben szereplő legfontosabb
munkálatok: a múzeumépület felújítása, gyógynövénykert és sétány kialakítása, a kiállítási termek átalakí-

tása. A projekt révén új kiállítási tárgyakat és 12 érintőképernyőt vásárolnának.
A központi fejlesztési régió április 3-án értesítette a
Maros Megyei Tanácsot, hogy a Kultúrpalota és a Természetrajzi Múzeum felújítására benyújtott uniós pályázatok a szerződéskötést megelőző szakaszba
jutottak. A szerződéskötéshez a megyei tanácsnak különböző dokumentumokat kell átutalnia a
Központi Fejlesztési Régió Ügynökségnek, a regionális operatív program menedzsmenthatóságának. A megyei tanácsnak el kellett fogadnia azt a határozatot,
amellyel az önkormányzat jóváhagyja a projekteket, illetve a beruházások költségvetését, az elbírálás során
kért módosításoknak megfelelő, végleges változatban.
Az egyik módosítás a hozzáadott értékadóra vonatkozott, amelyet a korábbi 20 százalékról 19 százalékra
kellett csökkenteni, illetve át kellett csoportosítani
egyes költségvetési tételeket. A tegnapi tanácsülésen
ezeket a módosításokat is jóváhagyta a megyei tanács.
Jóváhagyták az idei pályázati
programokat
A rendkívüli tanácsülésen az önkormányzat elfogadta a 2017-es pályázati programokat is, amelyek keretében a megyében bejegyzett civil szervezetek vissza
nem térítendő támogatást igényelhetnek a következő
területeken: kulturális, egyházi, sport, szociális és ifjúsági projektekre.
Az idei pályázati alap 2.300.000 lej, amelyből a kulturális, szociális és egyházi projektekre területenként
600.000 lej van elkülönítve, a sporttevékenységekre
400 ezer lej, 100 ezer lej pedig az ifjúsági alapba.
– A ma elfogadott pályázati programokat közzé kell
tenni a Hivatalos Közlönyben, a pályázati kiírások és
útmutatók ezt követően, legkésőbb április végéig kerülnek fel a megyei tanács honlapjára. A pályázati kiírások megjelenéséről a sajtóban tájékoztatjuk majd az
érdekelt civil szervezeteket. A pályázók a kiírások
megjelenésétől számított 30 napon belül kell előkészítsék és benyújtsák a támogatási kéréseket – nyilatkozta
lapunknak Lukács Katalin sajtófelelős.

Bolyais öregdiákok
világtalálkozója
Az iskola alapításának 460. évfordulójára szervezi meg az Öregdiá-

kok Baráti Köre a Református Kollégium és a Bolyai Farkas Elméleti
líceum támogatásával augusztus végén a bolyais öregdiákok VII. világtalálkozóját – jelentette be Kirsch Attila, a baráti kör vezetője.
Az ötévente megrendezésre kerülő ünnepség a 2017-es Vásárhelyi
Forgatag keretében a tervek szerint augusztus 25-től 27-ig tart. Célja a
hídépítés múlt és jelen között. Ezért az esemény súlypontjaként a két
iskola mai diákjai fognak bemutatkozni a rendezvényt jelenlétükkel
megtisztelő idősebb és fiatalabb végzetteknek. A találkozó a reformáció
500. évfordulójának a jegyében zajlik.
A tervek szerint augusztus 25-én az iskola udvarán tartják a VII. öregdiák-világtalálkozót, 26-án délelőtt a marosvásárhelyiek világtalálkozóját, és délután a Kultúrpalota lesz a közös gálaműsor színhelye.
Augusztus 27-én a reformáció 500. évfordulójára szervezett istentiszteletre várják a résztvevőket, amit temetői séta követ.

Számvetés a városokról

Stockholm, Párizs, Nizza, Szentpétervár, London, Berlin, Brüsszel
világvárosok. Rengeteg ember
lakja, fővárosok vagy nagyon fontosak, mert nagy tömegű és sokszínű
embercsoportokat fogadtak be a
kormányzatok, az alkotmányok, a
szokások, a történelem, a volt gyarmatok támasztotta lelkiismeret-furdalás, a nyugati demokráciák szabályai
szerint. (Mínusz Leningrád, bocsánat, Sankt Petersburg, régi oroszos
becézéssel Pityer.)
Ez a befogadás önkéntes, észrevétlen, a munkaerőpiaci törvényekkényszerek szerint történt. Senki
nem kötelezte a bevándorlót, hogy
éppen ott telepedjen le.
Aztán feltűntek a menekültek. A
huszadik században mindenféle menekültek jelentek meg az említett
helyeken. Voltak, akik a bolsevikok
elől menekültek a száz évvel ezelőtti
nagy októberi felfordulás és forradalom elől, voltak, akik a nácik
vagy a Vörös hadsereg elől, mások
az élő szocializmus és megtorlások
proletárgyőzelmei elől. Általában

európaiak voltak, akik ismerték az
európai értékrendet, vagy érteni
vélték. Nem akartak robbantgatni,
nem akartak terrorcselekményeket
elkövetni. Nagyobbrészt hamar
hozzászoktak az ottaniak életritmusához, munkát kerestek és vállaltak, valamihez már otthonról
értettek, tanultak, tudósok és
Nobel-díjasok lettek idegen környezetben. Amerikában leginkább.
Aztán jöttek kínaiak, vietnamiak,
sőt perzsák és törökök, akik nem
akartak (vagy nem kívántak, nem
tudtak, nem tartották ildomosnak)
robbantani, szétbarmolni jól működő szociális és kommunikációs
rendszereket (repülőjáratokat, információs hálózatot, állomásokat),
nagyáruházakat,
zsinagógákat
vagy katedrálisokat. Valahogy nem
volt a vérükben, nem kódolták beléjük otthonról.
A merényleteket a helyiek követték el, baszkok, írek, még régebben
olasz anarchisták vagy szerb nacionalisták, esetleg vasgárdisták, Göring-legények.

A Természetrajzi Múzeum

A bevándorlók örültek, hogy menedéket kaptak, tető van a fejük felett, beilleszkedtek, jogokat kaptak,
sőt állampolgárságot. Az asszimiláció volt a trendi. Európának elege
volt a fasizmusokból, lassan a diktatúrákból is. A kelet-európai szocializmusok bukását követően nem
volt jelentős emigráció. A helyi volt

elitek észrevétlenül elvegyültek az
arctalanságban, vagy politikai szerepet vállaltak. Ugyanis nem volt
bosszúhadjárat, számonkérés, leszámolás, kivégzés, vagyonelkobzás. Meg aztán igazából nem volt
hova és miért elmenekülni. Legfennebb a vétlen tömeg, a tegnapi
alattvalók kerekedtek fel munka és
jobb kereset reményében, és vállaltak munkát Magyarországtól,
Ausztriától nyugatra, északra és
délre. De még (távolabbi) keleten is
(vö. Abu Dzabi, Dubaj stb.). Ott
nem keveredtek semmiféle terrorbandába. Elegük volt a forradalmi
ideológiából, az újember-típus ki-

alakításának kísérleti nyuszi szerepéből, az értelmetlen és alulbérezett
tevékenységből. Jól akartak élni,
képzésüknek megfelelő munkát vállaltak.
No de itt volt az iszlám, és nem
csupán a klasszikus, hanem a volt
szovjet köztársaságok és kaukázusi
iszlám vidékek, enklávék, az afrikaiak, akik szemet vetettek Európára.
És a demokrácia játékszabályai
szerint nem lehetett őket kizárni.
Mert menekültek, mert háborús
övezetből jönnek. Szegények, nyomorúságosak, sok gyermekkel áldotta meg őket a fényesarcú próféta
még hosszabb fényes szerszáma.
Van államuk, függetlenedtek, van
országuk, van vallásuk és szektáik.
Van nemzeti nyomoruk, amelynek
felszámolásához folyton nyugati segélyt vártak. Imádnak polgárháborúzni, robbantgatni, a gazdagabb,
sikeresebb szomszédokat belökni a
tengerbe. Siránkozni és csakis Nyugat-Európába jönni. Vagy iszlám
államot csinálni a homokon fegyverropogással. Több ezer éves műemléket
robbantani.
Összeesküvéssel, sejtképződéssel, mecsetárnyékkal, bombagyártással, ön-
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gyilkossággal, gépkocsis száguldással a tömegbe. Repülőgép-foglalással. Olimpiai gyilkossággal,
ikertorony-rombolással bíbelődnek.
Nem mindenki ilyen, szól a védelmükben a demokraták kórusa.
Együttérzésünkre apellálnak. De
még soha meg nem szólalt hivatalos mohamedán vallási vezető Nyugaton, aki elítélné a cselekményeket. Hallgatnak, félnek a következményektől. És közben az integrált ifjak és amazonok utaznak
továbbképzésre Szíriába, Irakba,
Iránba. Magukkal hozzák vissza a
kelet öngyilkos bölcsességét.
Egy azonban biztos: nem a felsorolt városokban kellene élni. Ott
nagyobb a veszély és annak lehetősége, hogy az erőszakos cselekmények megtörténhetnek. Ismerünk
nyugalmasabb pontokat a világban.
Hogy csak itt a közelben javalljak
kapásból néhány iszlámmentes lakóhelyet: Toldalag, Nagyercse,
Mezőbodon, Faragó, Fickó,
Unoka, Szabéd, Mezőszakál vagy
Mezőrücs-alsó. Nem ez a soha el
nem készülő autósztráda nyomvonala.
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Keresztes Ildikó:
Marosvásárhely örök szerelmem!

Ariadne XXI.

Mese a természet frekvenciáján

Emlékszem, az 1980-as években, amikor középiskolások
voltunk, a Titus Daschievici,
avagy a Szakszervezetek Művelődési Háza által a főtéri
nyári színpadon szervezett
koncerten, ahol a nézőtéren
egy tűt sem lehetett volna leejteni, az egyik együttesben,
a ma is zenélő Autostop MSben feltűnt egy alacsony, vékony, hosszú hajú lány,
akinek a torkából olyan erős
hang jött ki, hogy túlénekelt
mindenféle elektromos gitárt.
Keresztes Ildikó volt.

Vajda György

Kaáli Nagy Botond

Immár huszonegyedik alkalommal került sor a hazai
textilművészek egyik legrangosabb országos tárlatára, a
Képzőművészek
Romániai
Szövetségének Marosvásárhelyi Fiókja által megszervezett Ariadne szalonra.

Az április 11-én délután, a Kultúrpalota földszinti kiállítótermeiben megnyílt tárlaton telt házas
közönség tette tiszteletét, az egybegyűlteket Mana Bucur üdvözölte,
aki egyúttal a huszonegy éve folyamatosan megnyíló kiállítás főszervezőjét,
Nagy
Dalmát
is
köszöntötte, illetve elmondta: ezúttal több mint hatvan kiállító munkáit láthatjuk a falakon és az azok
által határolt térben, április 30-ig,
három héten át.

A Tiberius kvartett játéka után,
sorrendben elsőként Cora Fodor művészettörténész méltatta a tárlatot.
– Minden alkalommal, amikor
megnyithatom ezt a szalont, úgy
érzem, a csodák világában vagy inkább csodálatos világban vagyok.
A kíváncsiság vezérel, és hagyom,
hogy a képek elvigyenek saját kalandos útjukra. Alice utazásához
hasonlóan ez a szalon egy mese,
amely mégis a természet frekvenciáján mozog. A tárlat olyan tér,
amelyben a képzelet megtalálja a
maga végtelen kifejezési módjait.
A királynő itt nem negatív szereplő, épp ellenkezőleg: a szálak
szövésével varázslatos világba
repít bennünket. A csodák világába, ahol a textil által kifejezhető
megannyi dolog jelen van. Az
absztrakt és a narratív, a rész és az
egész, a magány és a tobzódás, a

A legnagyobb keresztény ünnepet, a húsvétot hamvazószerdától nagyszombatig tartó
negyvennapos böjt készíti elő, az utolsó, virágvasárnappal kezdődő nagyböjti hét a
nagyhét (hebdomada sancta). A húsvéti
szent három napon (Sacrum Triduum Paschale), azaz nagycsütörtökön, nagypénteken
és nagyszombaton emlékezik meg a kereszténység Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és feltámadásáról.

A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztus utolsó vacsoráját, elfogatását és szenvedéseinek kezdetét idézi,
a katolikus egyházban ez az oltáriszentség szerzésének emléknapja. (Azért „zöld”, mert a böjt okán rendszerint valami zöldet, például spenótot fogyasztanak
a hívők.) Az esti „utolsó vacsora miséjén” a Gloria
éneklése után elnémulnak a harangok (Rómába mennek), megkezdődik a legmélyebb gyász. A mise végén
– amelynek része lehet a lábmosás szertartása – az oltáriszentséget őrzési helyére viszik. Az oltárról mindent leszednek, ez az oltárfosztás, csak a
gyertyatartókat és a lepellel letakart keresztet hagyják
ott, hogy Jézus szenvedésére és ruháitól való megfosztására emlékeztessenek. A református templomokban a
nagyhétre fekete terítővel borították le az úrasztalát,
esetleg a szószéket. Ez a szokás ma is él sok református gyülekezetben, határon innen és határon túl.
Nagypéntek Jézus kereszthalálának emléknapja, a
legszigorúbb böjt és gyász ideje. A katolikus egyház
ősi hagyomány alapján ezen és a következő napon nem
mutat be miseáldozatot. A liturgiában felolvassák a
Megváltó halálára vonatkozó írásokat, majd a passiót,
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színek és az el nem mondott gondolatok országa ez. A munkák változatossága, a használt nyelvezetek
gazdagsága e három termet kifinomult alkotásokkal gazdagítja, amelyek felkeltik az érdeklődésünket.
Több munka a csodaország mellett
a való életbe repít bennünket, és
mint láthattuk, a régi kézművesmesterségek fortélyai sem hiányoztak az alkotás folyamatából. Hiszen
az élet az a mese, amelyben igazán
szépet alkothatunk.
– Nagyhéten, a költészet napján
Mozartot hallgatni nagyszerű,
méltó tárlatnyitó momentum volt –
tette hozzá méltatásában Nagy
Miklós Kund.
– Nyertesek a nézők, és azok is,
akik elkészítették ezeket a kiváló és
különleges munkákat. Az idén is
maradandót alkottak, olyan nyomot
hagynak bennünk, amely örömöt és
igazi életkedvet okoz. Ötletgazdagság nagyszerű tudással kivitelezve,
érzelmek és színek, a formák gazdagsága jellemzi ezt a tárlatot. Tradíció, kutatás és kísérletezés: ez volt
az idei kiállítás hármas jelszava, és
mindhármat észrevehetjük a munkákon. A koncepció a hagyományokhoz ragaszkodik, de a modern
szemléletet is megpróbálja megmutatni, ugyanakkor a klasszikus és a
posztmodern egybehangolása esetén is ráismerünk mindenki személyes stílusára. A Maros megyei
művészet egyik biztos pontja ez a
szalon, amelyet minden évben folyamatosan megszerveztek, és
immár elérte a huszonegyedik esztendejét – a világ összes országában
nagykorú lenne. A hazai textilművészet egyik legrangosabb tárlata.

A húsvéti szent három napról
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Jézus szenvedésének történetét, és leleplezik a gyászlepellel bevont keresztet. Nagypénteken szokásos a keresztútjárás, melynek során emlékezetbe idézik Jézus
szenvedésének egyes állomásait. A keresztút, avagy kálvária ma szokásos tizennégy állomása (stáció) az 1600
körüli évekre nyúlik vissza. Nagypénteken a hívők tartózkodnak a húsételektől, legfeljebb háromszori étkezés
során egyszer szabad jóllakniuk. Nagypéntek a nép körében általános tisztálkodási nap: meszelnek, takarítanak, nagymosást tartanak, sok helyen nem gyújtanak
tüzet.
Nagyszombat húsvét ünnepének előnapja, az igazi
húsvéti ünneplés délután kezdődik. Arra a napra emlékeztet, amikor Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de harmadnapra, azaz húsvétvasárnap
hajnalára feltámadt. Ekkor van a tűzszentelés, amelyet
a húsvéti gyertya- és keresztvízszentelés, majd a vigília
mise követ. A tűz Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a remény, a fény születését ünneplik a keresztény
egyházak. A misén már az Üdvözítő feltámadása fölötti
öröm nyilvánul meg, a Gloriára ismét megszólalnak a
harangok, és felhangzik az Alleluja. Estefelé tartják a
feltámadási körmenetet.
Nagyszombaton ér véget a negyvennapos böjt, a
körmenetből hazatérő családok ünnepélyesen elfogyasztják a nagyrészt sonkából és tojásból álló húsvéti
vacsorát. Szokás volt ezen a napon az első harangszóra kiszaladni a kertbe, és megrázni a gyümölcsfákat, hogy a régi rossz termés lehulljon, ne legyen férges
az új. A tűzszentelés hamuját, parazsát megőrizték,
gyógyításra használták; tettek belőle a jószág ivóvizébe, szétszórták az istállóban, a házban és a földeken.

Akkortájt körünkben ismert lett,
elismert, de nem sztár. Még nem
volt divat a sztárolás. A miénk volt,
közénk való, ízig-vérig marosvásárhelyi, aki a rockos, csöves gájnerekkel szívesen korzózott a főtéren,
„padozott” a tudoros galerivel.
Aztán egyszer csak eltűnt. Még az
átkosban. Rokonai, közvetlen barátai kivételével nem tudtuk, miért,
hogyan, hova. Ezt nem volt szokás
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annak idején taglalni. Mert volt, aki
nekiveselkedett a zöldhatárnak. S
ha szerencsésen átjutott, csak suttogva adtuk át egymásnak a jó hírt
baráti körben. Olyan is volt, akit lelőttek. Erről hallgattunk. 1989. decemberig. Aztán rövid ideig hittük,
hogy az a nemzedék, amely akkortájt hagyta el a középiskola, az
egyetemek padját, végre itthon otthont teremthet magának, és megáll
a kényszerexodus. Márciusban rájöttünk, illúzió volt. 20-a után a baráti
társaságok,
rockerek,
diszkósok, kövesdombosok, budaisok, tudorosok, săvineşti-iek, remeteszegiek – és folytathatnánk a
felsorolást – felbomlottak, megcsonkultak, az anyaországba vagy
még azon túl vándoroltak. A második hullámban távozottak új életet
kezdtek. Volt, akinek bejött... s
olyan is, akinek nem, de megkapaszkodtak.
Valamikor a 90-es évek derekán
egy baráti közösség összefogott, és
Budapesten megszervezte a marosvásárhelyiek találkozóját. Egy hajdani szocialista gyár emeleti
éttermében volt. Annyian voltunk,
mint hajdanában a nyári színpadon,
alig fértünk be a helyiségbe. Többen voltunk odaát, mint itthon egy
rockkoncerten. Akkor találkoztam
ismét Ildikóval. A Reflex együttessel lépett fel. Ugyanolyan erőbedobással, lélekkel énekelt. Előkelő
helyen állt a magyarországi popvilágban. De ott nekünk énekelt, marosvásárhelyieknek. És más volt.
Aztán lemezek jelentek meg,
tévés felvételek, mentorálás, színházi szerepek, felfelé ívelő életpálya. Itthon talán másként alakult
volna. A kötődés, kötelék mégsem
szakadt meg. Ildikó, amikor tehette,

szívesen jött otthonról haza, legyen
szó klubfellépésről, nagykoncertről,
gálaestről.
Legutóbb az egyik marosvásárhelyi kávézó teraszán találkoztunk,
egy újabb erdélyi turné kapcsán beszélgettünk. Azzal kezdte, végre
magánemberként lehet itthon „egybefüggő szabad héten”, amikor a
családdal, a barátokkal foglalkozhat. Aztán kiderült, mégsem egészen szabad, mert behúzta ugyan a
kötőféket a kimerítő tavalyi munkairam után, amely egy kicsit kikezdte
az egészségét, de színházban vállalt
szerepet, új lemezt adott ki, és nemsokára ismét beveti magát a koncertforgatagba. Keresztes Ildikó
elmondta, mindig szívesen jön Erdélybe. Emlékezetes maradt számára a fellépés tavaly a kolozsvári
magyar napokon, de maradandó élmény volt Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön a nagytéri koncert
is, és szívesen jönne akár Tusványosra, ahol még nem volt, vagy
Brassóba. Április 14–24. között
újra Erdélyben lesz koncertkörút,
amely 17 helyszínt érint. Nagyrészt
klubokban, kisebb helyiségekben
lép fel. Azt is megtudtam, hogy tavaly év végén jelent meg
az új lemez, a Most
című. Erről is lesznek
szerzemények, de néhány olyan dallal is készülnek, amit nem
szoktak játszani, és a repertoárban vannak a
közkedveltebbek is. Az
érdeklődők nemsokára
Erdélyben a CD-ket különböző boltokban, míg
Magyarországon
a
MOL üzemanyagtöltő
állomásokon is megtalálhatják.
Míg beszélgetünk,
hozzánk lép egy virágárus gyerek. Ildikó szép
szavakkal, de határozottan elutasítja. Jockát juttatja eszünkbe. Majd
elmondja, színházba igyekszik, s
rögtön arról beszélünk, hogy milyen volt valamikor a 80-as években, a „komcsi rendszerben”,
amikor az előadásokra nem lehetett
jegyet kapni, és mindig belógtunk a
színházba. – Marosvásárhelyen a
barátaim vezettek be a rockzene világába, a színházba, és azóta is tart
ez kapcsolat... – mondja Ildikó.
Leginkább énekesnőként ismerik, kevesebben tudják, hogy a budapesti Turay Ida Színház állandó
társulati tagjaként az Égben maradt
repülő című darabban, amely Edith
Piaf életéről szól, a főszerepet
játssza (fotón). Megjegyzi: „pofán
talált a szerep”, annyira, hogy a barátai azt mondják, nem nagyon kell
alakítani, hiszen saját életét vezeti
végig a színpadon. Egy új darabban,
A férfiak a fejükre estek címűben
ősztől kettős szereposztásban, Xantus Barbarával játszik. Elmondja,
szívesen jönne színésznőként is Erdélybe ezekkel a darabokkal, sőt itt
is vállalna szerepet. Az első szerelem a színház iránt itt lobbant fel
benne, és ez némiképp kötelezi is. :
– 1982-ben mentem el, de Marosvásárhely visszatérő, örök szerelmem marad. Soha nem szűnt
meg a kapcsolatom a várossal. Volt
időszak, amikor kevesebbet tudtam
jönni, de rengeteg rokonom, barátom köt ide, s most már több generációval ismerkedhettem meg a
turnék során a marosvásárhelyi
színházban is. Ahogy tudok,
jövök... Tegnap megkérdezték,
hogy visszajönnék-e végleg. Az is
lehet, ha nyugdíjas leszek. Majd cikázom a hegyek és a tengerpart között. Nyugdíjazás... Néha úgy
érzem, nincs olyan távol. Vásárhely
megvár...
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„Áll a Krisztus szent keresztje”*

A magyarországi közmédia húsvéti műsorajánlója

A közszolgálati rádió- és televíziócsatornák ebben az évben is a
kereszténység legnagyobb ünnepéhez méltó programokat ajánlanak
hallgatóiknak, nézőiknek. A vallási
műsorok mellett a palettán értékes
filmek, dokumentumműsorok szerepelnek.
Nagypénteken az evangélikus istentiszteletet a Kossuth rádió Sámsonházáról közvetíti (11.04).
„Nagypéntek eseményeit látva az
emberi értelem az értetlenség és az
értelmetlenség falába ütközik – hirdeti Horváth-Hegyi Áron lelkész. –
Hogyan lehet az, hogy Isten engedte
fiát kiszolgáltatni ellenségeinek? Az

emberi gondolkodás szülte kérdésekre csak az kaphat megnyugtató
választ, aki hittel fogadja el Isten
útjait és gondolatait.”
Ezt követően, délben a solymári
Szűz Mária nevű római katolikus
plébániatemplom kereplője szól. A
katolikus hagyomány szerint nagypénteken és nagyszombaton a harangok nem szólalnak meg, mert
Rómába mentek, hogy a sírba tett
Jézust gyászolják. Ezen a napon és
szombaton a harangokat a kereplők
helyettesítik.
A rádióhallgatók egy különleges
hangfelvételnek lehetnek tanúi. Egy
hamburgi városi tanácstag, Bart-

páduai Szent Antal

„Ki adta őt, számára célt
adott:

pusztuljanak általa

a gazok...”

Horváth Imre négysoros

versét idézzük a fősorokban.
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met nyer… (Páduai Szent Antal – A
szó, mely éget, Duna 22.20).
Klasszikus filmet elevenít fel az
M3 csatorna szombat-vasárnap. A
Tízparancsolat című amerikai alkotás főszereplője Mózes, akit a Nílus
habjain ringatózó fonott kosárkában
találtak, a fáraó udvarában nevelkedik. Elnyeri Szeti fáraó jóindulatát,
és a lánya, Nefertiri szerelmét is –
de egyúttal halálos ellenséget is szerez a sértett trónörökös, Ramszesz
személyében. Amikor a bosszúszomjas Ramszesz lesz a fáraó, és
fény derül Mózes valódi származására, ő visszatér a zsidó néphez, és
a Vörös-tengeren keresztül kivezeti
őket az egyiptomi rabságból az ígéret földjére, a Kánaánba. A mozit
olyan nevek vitték sikerre, mint
Charlton Heston, Yul Brynner és
Anne Baxter (mindkét napon
19.15).
A vasárnapi Református magazinban Steinbach József püspök a
húsvéti ünnepkörről osztja meg
gondolatait. Ezt követően a nézők a
székesfehérvári virágvasárnapi
koncertbe kapcsolódhatnak be
(Duna 10.55). A Duna Televízió a
húsvétvasárnapi szentmisét a
veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházból közvetíti. A szentmisét
bemutatja és szentbeszédet mond
Márfi Gyula érsek, a közvetítés
kommentátora: Barlay Tamás
(Duna 11.30). Ezt követően Kapcsoljuk Rómát! Ferenc pápa a római
Szent Péter térről húsvéti üzenetét
küldi „a városnak és a világnak”.
Este a II. János Pál – A fehér
ruhás vándor című lengyel alkotást
vetíti a Duna. A felvételeket 13 országban, 120 helyszínen forgatták,
a képanyagot pedig a világ nagy
filmgyűjteményeiből származó archív felvételek gazdagítják (M5
0.35).
*Református énekeskönyv
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hold Heinrich Brockes 1712-ben jelentette meg A világ bűneiért szenvedő és életét áldozó Jézus címmel
librettóját, amely az akkori evangélikus pietista mozgalomban gyökerezett. Szövegében mind a négy
evangélium részlete fellelhető, s a
kortárs operák formai hatását is tükrözi. Többek között a német érett
barokk két kiváló mestere, Telemann és Händel is megzenésítette,
azóta a világ Brockes passió néven
ismeri. Ezen a napon Händel művének a Bartók Béla Nemzeti Hang2016-ban
versenyteremben
elhangzott felvételét hallhatjuk
(Bartók rádió 13.36).

Az Arcvonások vendége Palánki
Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök. Az egyházi vezető az
üzemmérnöki diplomája után választotta a papi hivatást, Ferenc
pápa 2015. szeptember 21-én nevezte ki jelenlegi posztjára. A főpásztor
fiatalos,
lendületes
egyénisége megmutatkozik munkájában is (Kossuth rádió 15.05). Péntek este a Duna World közvetíti a
Via crucist, Ferenc pápa keresztútját Rómából, a Colosseumból
(22.00).
A nagyszombati Népzene – itthonról műsor a húsvéthoz kötődő
népszokásokat mutatja be. E napon
véget ér a nagyböjt, és a jeles nap
jellegzetes szertartása volt a keresztelővíz- és a tűzszentelés. A X. század óta húsvéti szokás az
ételszentelés, valamint a határjárás
is. Sok helyütt húsvéti bálokat tartottak, és míg Dunántúlon és Felvidéken a zöldágjárás volt jellemző,
addig Moldvában havajgattak. Az
adás ezeket a szokásokat eleveníti
fel (Bartók rádió 13.05).
Antonello Belluco Páduai Szent
Antalról 2006-ban készített alkotása
a halála után már 11 hónappal
szentté avatott Antal életútját követi
nyomon, 1221-ben, a szicíliai partoknál történt hajótörésétől haláláig.
A portugál szerzetes súlyos betegségből lábadozva úgy érzi, az
Úrnak az a szándéka vele, hogy Itáliában maradjon. Életének nagy részét a kegyetlen uzsorások uralta
Páduában, illetve környékén töltötte. Hamar kiderült csodálatos
szónoki képessége, amellyel a szegényeket sikerült maga mellé állítani és az uzsorások ellen fordítani.
Assisiben megismerkedik a szegénység, az igazságtalanság és a katolikus egyház korrupt magatartása
ellen küzdő Ferenccel és követőivel. Ettől kezdve egész élete értel-
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Bajnokok Ligája:
A Juventus is nagyon elverte a Barcelonát

Az olasz bajnok Juventus 3-0-ra
győzött a Barcelona ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének keddi első mérkőzésén.
A házigazda torinói együttes remekül kezdte az összecsapást,
Paulo Dybala találatával már a hetedik percben megszerezte a vezetést. A gól után a Barcelona a
szokásos sokpasszos játékával szép
lassan átvette a mérkőzés irányítását, ám míg a 21. percben Andres
Iniesta próbálkozását Gianluigi
Buffon bravúrral hárította, egy
perccel később a túloldalon tehetetlen volt a védelem Dybala lövésénél, így a Juventus megduplázta
előnyét. A szünetig mindkét csapatnak akadtak még helyzetei, de gól
már nem született.
A második játékrész elején a katalánoknál Lionel Messi veszélyeztetett, újabb gólt azonban a
házigazda ért el: Gonzalo Higuaín
ziccere ugyan még kimaradt, Giorgio Chiellini azonban egy szöglet
után az ellenfél kapujába bólintotta
a labdát. Luis Suarez ugyan szépíthetett volna, ám a Juve rendkívül
szervezett védekezéssel és jó helyzetkihasználással megérdemelten
győzte le a spanyol bajnokot, így
annak ellenére is megnyugtató
előnnyel utazhat a jövő szerdai
visszavágóra, hogy a katalánok az
előző körben 0-4-es első meccs után
fordítottak a Paris Saint-Germain
ellen.
A másik keddre tervezett mérkőzést szerdára halasztották, ugyanis

Bálint Zsombor
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Megyei labdarúgó-bajnoki
eredmények
* Románia-kupa Maros megyei szakasza, 4. forduló: Nyárádremete –

Szováta 6-2, Bátos – Marosoroszfalu 0-2, Harasztkerék – Ákosfalva 6-0,
Mezőtóhát – Marosludas 1-8, Küküllődombó – Nyárádtő 8-1, Mezőceked –
Nagysármás 3-0, Vámosgálfalva – Marosvásárhelyi MSE 1-3 (hosszabbítás
után), Kutyfalva – Marosvásárhelyi Gaz Metan 1-2, Dános – Erdőszentgyörgy 2-10, Náznánfalva – Marosvásárhelyi Juvenes 0-6, Marosvásárhelyi
Atletic – Nyárádszereda 3-0. A győztes csapatok továbbjutottak.
* 5. liga, Északi csoport, 11. forduló: Marosfelfalu – Alsóidecs 1-2,
Lövér – Szászrégeni Testvériség 3-2, Görgénysóakna – Bátos 2-5, Magyaró
– Mezőkirályfalva 7-1, Disznajó – Köhér 0-3. Az állás: 1. Magyaró 25
pont, 2. Bátos 23, 3. Alsóidecs 22 (37-22), 4. Szászrégeni Testvériség 22
(33-18), 5. Görgénysóakna 17, 6. Lövér 14, 7. Köhér 9 (19-33), 8. Mezőkirályfalva 9 (15-37), 9. Marosfelfalu 8 (25-41), 10. Disznajó 8 (15-35).
* 5. liga, Középső csoport, 11. forduló: Szászrégeni-Gernyeszegi Sporting – Nyárádremete 1-3, Csittszentiván – Cikmántor 2-2, Harasztkerék –
Balavásár 3-0, Kerelőszentpál – Tuzson 1-1. Mezőrücs állt. Ranglista: 1.
Harasztkerék 28 pont/10 mérkőzés, 2. Nyárádremete 25/10, 3. Balavásár
17/10, 4. Cikmántor 13/10, 5. Mezőrücs 12/9, 6. Kerelőszentpál 11/10, 7.
Csittszentiván 10/9, 8. Sporting 7/10, 9. Tuzson 4/10.
* 5. liga, Déli csoport, 14. forduló: Magyarsáros – Marosludas II 4-1,
Mezőtóhát – Vámosgálfalva 1-2, Mezőzáh – Külüllődombó 0-4, Marosugra – Mezőceked 1-1. Radnót II állt. Ranglista: 1. Mezőceked 27 pont/13
Giorgio chiellini egy szöglet után megszerezte az olasz csapat harmadik gólját. Fotó: AFp
mérkőzés, 2. Vámosgálfalva 24/13, 3. Küküllődombó 21/13 (30-15), 4.
három robbanás történt a stadionba könnyebb sérülést szenvedett – Marosugra 21/13 (32-18), 5. Magyarsáros 19/13 (20-15), 6. Marosludas
tartó Dortmund csapatbuszának kö- üvegszilánkok vágták meg a karját II 19/12 (30-26), 7. Radnót II 18/13 (34-27), 8. Mezőtóhát 18/12 (19-21),
zelében. Az incidensben a németek –, így kórházba szállították. A mér- 9. Maroskece 10/13, 10. Mezőzáh 6/12.
spanyol hátvédje, Marc Bartra kőzést tegnap este játszották.
* 6. liga, I. csoport, 17. forduló: Jedd – Kibéd 6-0, Nyárádgálfalva – Küküllőszéplak 8-1, Koronka – Csíkfalva 0-9, Somosd – Egrestő 11-2, Székelybere – Székelysárd 3-0. Az állás: 1. Somosd 49 pont, 2. Jedd 41, 3.
Eredményjelző
Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés: Juventus (olasz) Nyárádgálfalva 34, 4. Csíkfalva 31, 5. Koronka 23 (44-46), 6. Küküllőszéplak
23 (32-50), 7. Székelybere 18, 8. Székelysárd 11, 9. Egrestő 9, 10. Kibéd 8.
– FC Barcelona (spanyol) 3-0 (2-0)
Gól: Dybala (7., 22.), Chiellini (55.).
A nap slágermeccse az Európa-ligában:
Anderlecht – Manchester United
A labdarúgó-Európa-ligában a negyeddöntő első mérkőzéseit
játsszák ma. A műsor a következő (zárójelben a találkozót közvetítő
televízióadó): Anderlecht – Manchester United (RTL II, Pro TV,
DolceSport 1), Celta Vigo – Genk (DolceSport 4), Ajax – Schalke
04 (DolceSport 2), Lyon – Besiktas (DolceSport 3). Valamennyi
mérkőzés 22.05 órakor kezdődik.

Későn ébredt a Szörnyek

A győzelem reményével utazott
Temesvárra a Marosvásárhelyi
Szörnyek az amerikaifutball-bajnokság második fordulójában. A
Szörnyek az idén a rájátszásba jutást célozza, és ennek érdekében
legalább az egyik riválisát meg kell
előzze. Ehhez pedig éppen Temesvár legyőzése mutatkozott a legkézenfekvőbbnek. Sajnos azonban a
hazai pálya előnye döntő jelentőségűnek bizonyult.
Úgy tűnik, a hosszú út is megviselte a vendégeket, mert az első félidőben nem talált magára a
marosvásárhelyi csapat, és mindjárt
az első negyedben kétszer is megingott a védelme, az ellenfél pedig
mindkét cél után a jutalomrúgást is
értékesítette. A temesváriak a második negyedben is folytatták a
pontgyártást, amikor egy jutalomrúgással tetézett cél mellett egy
három pontot érő mezőnygólt is
szereztek, amivel 24-0-ra módosult az eredmény. Eközben támadásban egyszer sem sikerült
legalább tíz yardot nyerniük a marosvásárhelyieknek a négy próbálkozás során.
A második félidő is temesvári
céllal és az ezt követő jutalomrúgással rajtolt, ám ezt követően fel-

ébredt addigi mély álmából a Szörnyek. Előbb Baló Levente juttatta
az ellenfél célvonala mögé a tojáslabdát, majd az utolsó negyedben a
vendégek még kétszer voltak eredményesek: Szász Szilárd, valamint
Wachter elcsípett labdájából ugyancsak Baló révén. A Monsters mindhárom cél esetében kétpontos
konverzióval próbálkozott a jutalomrúgás helyett, de egyszer sem
tudta megtenni a hiányzó két yardot
a célvonalig.
A három cél összesen 18 pontot ért, azonban ez nem volt elég

az eredmény megfordítására, így
a végső sípszó a Temesvári 89esek 31-18-as győzelmét szentesítette.
A Szörnyek számára gyakorlatilag most már csak egyetlen esély
maradt a rájátszásba jutásra, tekintve, hogy a bajnok Bukaresti Rebels ellen aligha van esélye a
sikerre. A gyengébben jegyzett fővárosi csapat, a Warriors ellen kell
nyernie több mint két ponttal az április 23-án 12 órakor, a meggyesfalvi labdarúgópályán rendezendő
mérkőzésen.

* Angol Premier Liga, 32. forduló: Everton – Leicester 4-2,
Crystal Palace – Arsenal 3-0. Az élcsoport: 1. Chelsea 75 pont/31
mérkőzés, 2. Tottenham 68/31, 3.
Liverpool 63/32.
* Spanyol Primera División,
31. forduló: Celta Vigo – Eibar
0-2, Osasuna – Leganés 2-1,
Las Palmas – Betis 4-1, Real
Sociedad – Sporting Gijón 3-1.
Az élcsoport: 1. Real Madrid 72
pont/30 mérkőzés, 2. Barcelona

69/31, 3. Atlético Madrid
62/31.
* Olasz Serie A, 31. forduló:
Udinese – Genoa 3-0, Crotone –
Inter 2-1, AC Milan – Palermo 40, Bologna – AS Roma 0-3, Cagliari – Torino 2-3, Lazio – Napoli
0-3. Az élcsoport: 1. Juventus 77
pont, 2. AS Roma 71, 3. Napoli 67.
* Német Bundesliga, 28. forduló: Hertha BSC – Augsburg 2-0,
Ingolstadt – Darmstadt 3-2. Az élcsoport: 1. Bayern München 68

pont, 2. RB Leipzig 58, 3. Hoffenheim 51.
* Francia Ligue 1, 32. forduló:
Lille – Nice 1-2, Angers – AS Monaco 0-1, Bordeaux – Metz 3-0,
Caen – Montpellier HSC 0-2, Dijon
– SC Bastia 1-2, Lyon – Lorient 14, Nancy – Stade Rennes 3-0, Toulouse – Olympique Marseille 0-0,
St. Etienne – Nantes 1-1, Paris St.
Germain – Guingamp 4-0. Az élcsoport: 1. AS Monaco 74 pont, 2.
Paris St. Germain 71, 3. Nice 70.

A sárga mezes marosvásárhelyi csapat számára gyakorlatilag most már csak egyetlen esély
maradt a rájátszásba jutásra. Fotó: Nagy Tibor

Európai focikörkép

Sovinizmus a hegyen

Irányjelző táblákat
rongáltak meg

A valódi hegymászók között
van egy íratlan szabály: ha útvonaladon, a gerincen vagy
bárhol idegenekkel találkozol,
köszönj és fogadd köszönésüket, mert sohasem tudod,
mikor kerülsz bajba, vagy
netán segíthetsz rajtuk.

Vajda György

A hegyen mindenki társ, barát, hiszen egy közös cél vezérel a magaslatok felé: a természet szeretete.
Közhely, de valóban így van, aki a
természetet szereti, az rossz ember
nem lehet. S ezt csak az tanulhatja
meg igazán, aki került már olyan
helyzetbe, hogy mástól függött testi
épsége, netán az élete. A természetjárásnak van etikai szabálya, mert a
túrán, a hegyen sok mindent megtanulhat az ember, amit máshol is
hasznosíthat: emberséget, bajtársiasságot, küzdeni tisztességgel egy célért, tisztelni a környezetet, ahova
tartozunk, és ahova visszatérünk
megpihenni rövidebb, hosszabb
időre, örökre.
1989 előtt, amikor még nem volt
ennyire „fejlett, kiművelt” tájainkon
a természetjárás, soha nem tapasztaltam azt, hogy valaki szándékosan
megrongálta volna a turisták számára olyan fontos jelzéseket, irányjelző vagy tájékoztató táblákat,
amelyek életet mentő információkat
közölhetnek. A rendszerváltás után
elszabadultak az addig kordában tartott indulatok, érzések, s talán az oktatás is egy kicsit lazább lett.
Tájainkon immár 20 éve tombol a
nacionalizmus, a sovinizmus, amely
1990 márciusától különböző formákat ölt. Egyeseket zavar a más
nyelvű helységnév- vagy utcanévtábla, de ott vannak a megoldatlan
iskolaügyek, ingatlan- és erdő-visz-

Fotó: hegyimentő-szolgálat

szaszolgáltatási perek, a példákat
folytathatnánk, hiszen újraélesztik
meggondolatlan politikusok. Szomorúan tapasztaljuk, hogy ez a „pestis” elért oda is, ahol egyébként nem
lenne helye: a hegyekbe, a természetbe. Nincs egy éve, hogy arról írtunk, a Suceava megyében
tevékenykedő – a Kelemen-havasok turistaösvényeinek karbantartását, a turisztikai lehetőségeket
értékesítő – Tăşuleasa Social
Egyesület által a főgerincen levő
Mária-Terézia útvonalra kihelyezett
többnyelvű tájékoztató táblán valaki letörölte a magyar feliratot.
Legutóbb április 8-án, szombaton
járt az erdőben valaki, aki az Istenszéke felé vezető, kék sávval jelzett
gerinc útvonalán és a tetőn levő –
összesen hat – irányjelző és tájékoztató táblákat rongált meg. Ahol
lehetett, ott a magyar szöveget, másokon pedig a feliratot teljesen letépte a táblákról, így már a román
nyelvű szöveg sem látható.
Kovács Róbert, a Maros Megyei
Hegyimentő Szolgálat vezetője elmondta, értetlenül állnak az eset
előtt, mivel ezek a táblák nagyon
fontosak a turisták számára. Az
irányjelzőket olyan helyekre teszik
ki, ahol könnyen el lehet tévedni. Az
meg fölöttébb fontos tudnivaló az erdőben, hogy egy adott helytől hány
óra a menetidő a célpontig, mert
amennyiben a gyalogtúrázók rosszul
számítják ki az időt, akkor az erdőben éjszakázhatnak, ami kellemetlen
következményekkel járhat. A táblákat megrongálónak az valószínűleg
meg sem fordult a fejében, hogy
MINDENKINEK árthat tettével. A
táblákat visszahelyezik, illetve újrafeliratozzák, abban a reményben,
hogy ilyen többet nem fordul elő.
Sajnos a trendek szerint ez nem garantált...
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Ha tavasz... akkor szemét

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

Árulkodó kupacok

Úgy tűnik, hogy minden tavasszal hozzá kell szoknunk
az irdatlan szemétkupacokhoz az erdők szélén, a Marosparton, a városban levő
lakónegyedek zöldövezeteiben, nem csak a szemétkukák
körül. Arra gondolok, ez
olyan, mint ha valaki vagy valakik a saját házukban csak
úgy elhajítanák a szemetet,
ahol érik: a konyhában, a szobában, netán az előszobában,
ahogy belépnek a lakásba,
vagy ha van udvar, annak a
közepébe. És úgy élnek, hogy
nem is törődnek ezzel.

Vajda György

Marosvásárhely mindannyiunk
háza, lakása kell legyen, hiszen itt
élünk. Csodálkozunk, hogy külföldön, a civilizáltabb országokban
még egy szivarcsikket sem találni
az úton. Nem a büntetések miatt
van. Van öntudat, jólneveltség, lokálpatriotizmus. Igen, hazafiság.
Ami nem abban nyilvánul meg,
hogy úton-útfélen lobogtatjuk a
zászlót, utáljuk azt, aki nem érti a
nyelvünket, s közben szemetelünk.
A polgármesteri hivatal által
meghirdetett tavaszi és őszi nagytakarítás után a tisztaság ideig-óráig
tart. A nevelő jellegű nagytakarítási
akcióknak (folyóparton, parkokban)
valahogy nincs foganatja. Mert ha
volna, akkor évről évre kevesebb
lenne a szemét. Ennek ellenére
egyre több van.
Keressük a hibásokat: rossz a
hulladékgazdálkodási
rendszer,
nem végzi a dolgát a szakcég, nincs
elég kuka, nem létesítettek lerakót
építkezési törmeléknek, kiborítják a
városi gyűjtőedényeket a guberálók, faluról a szemetet a város szélére viszik stb. Ez mind téves
megközelítés. Van a várossal szerződéses viszonyban levő hulladékgazdálkodási cég, korszerű, földbe
süllyesztett kukát is kihelyeztek a
megyeszékhelyen, elkészült a regionális hulladéklerakó, és nemsokára üzemképes lesz a szelektív
gyűjtési rendszer is. Kíváncsian
várom, hogy ez hoz-e radikális változást e téren. Nem fog.
A hatóságok is valósággal tehetetlenek. Valentin Bretfelean, a
helyi rendőrség vezetője a témával
kapcsolatosan elmondta, a marosvásárhelyi tanács 20/2008-as határozata 8. cikkelyének 3, 4, 5.

alpontja értelmében azokat a
magán- és/vagy jogi személyeket,
akik/amelyek meg nem engedett
helyen szemetelnek (eldobják a szemetet), 100-tól 300 lejig megbírságolhatják, az illegális hulladéklerakásért pedig 200-tól 2000 lejig
terjed a büntetés értéke.
Az év első három hónapjában 54
bírságot róttak ki összesen 9300 lej
értékben, ezenkívül 54 gazdasági
egységet ellenőriztek, és cégvezetők figyelmét felhívták, hogy kötelező hulladékszállítási szerződést
kötniük valamilyen szolgáltatóval,
ugyanis vannak olyan cégek, amelyeknél a költségekre hivatkozva
nincs ilyen egyezség, a hulladékot
pedig erdőszélre, mezőre szállítják.
(Sz.m.: Több ilyen cégautót kaptak
el, amikor a nyomáti tető parkolójában dobták ki a szemetet.) Ezenkívül 78 lakost is felszólítottak,
hogy takarítsák el a törvénytelenül
elhelyezett szemetet.
Emellett pedig rendszeres tájékoztató kampányt végeznek. Nemrég látták el a tömbházak értesítőit
szórólapokkal, amelyen felhívják a
figyelmet az említett helyi tanácsi
határozatra. Több alkalommal a
helyi rendőrség alkalmazottai is
gyűjtöttek szemetet. Március 22én, a víz világnapján a Maros-partot, ezután nem sokkal a
meggyesfalvi erdő szélét takarították meg, a romákkal közösen
pedig a Hidegvölgy és a Belvedere
lakónegyed környékét tisztították
meg. A szociális segélyben részesülők kivezényelt csoportja még
virágot és csokoládét is kapott. És
mégis...
A hibát magunkban kell keresnünk, akkor, amikor eldobunk egy
papírt, egy pillepalackot, vagy egy
szivarcsikket, netán kirakunk egy
zsák szemetet oda, ahol nincs helye.
Mert a terület valakié, de a miénk
is. Felelősséggel tartozunk azoknak
(is), akik netán a környéken laknak,
arra járnak és kerülgetniük kell a
szemétkupacokat. S ha nem is szemetelünk, legalább figyelmeztessük azokat, akik ezt teszik, hogy
nem jó az, amit tesznek. Mert ez
már jólneveltség kérdése, hiszen itt
kezdődik az igazi hazafiság, ami
abban nyilvánulhat meg, hogy
(meg)tisztelem azt a helyet, ahol
élek, a lakótársakkal, szomszédokkal, a polgárokkal együtt, és úgy
cselekszem, hogy másnak is jót tegyek... A szeméthalmok másról
árulkodnak.

ADÁSVÉTEL
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.

(59909-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.

(59909-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.

(235)

ELADÓ beltelek Marossárpatakon

víz-, gáz-, villany-, csatorna-hozzá-

férhetőséggel. Tel. 0740-653-491.

(344-I)

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

ELADÓ Búzaházán romos ház 45 ár

telekkel. Ára: 6000 euró. Tel. 0742139-367. (335-I)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-

290. (17)

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

ELADÓ gidó. Tel. 0752-761-304.

(419)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Siklódi Etelka névre
szóló

autóbuszbérletem.

nyilvánítom. (421)

Semmisnek

MINDENFÉLE
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-

846-011. (166)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(58941)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0365/449-633, 0771-605-189.

(351-I)

TETŐKET, teraszokat készítünk és

javítunk, bádogosmunkát vállalunk.

Fotó: Benkő Rozália

Tel. 0726-440-989, 0747-871-270.

(393-I)

Szomorú szívvel emlékezünk április
13-án szeretett édesapánkra, GÁLFI
ÖDÖNRE halálának 10. évfordulóján. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzi fia, leánya és azok családja. (346)

Megpihenni tértél, fájdalmad elhagyva, melyet reménykedve viseltél
magadban. Kegyetlen volt a sors,
hamar elvett tőlünk, de a te szíved itt
maradt közöttünk.
Szomorúan emlékezünk április 13-án
id. SZŐLŐSI LAJOSRA halálának 2.
évfordulóján. Emlékét szívünkben
megőrizzük örökre. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékezik rá felesége, két fia, menyei, négy unokája, a dédunoka és a rokonok. (347)

MEGEMLÉKEZÉS
Megállunk néma sírod mellett,
szeretnénk még egyszer megfogni a kezed. Jóságos szíved
pihen a föld alatt, minden érted
hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.
Fájó szívvel emlékezünk április
13-án a sáromberki születésű
NAGY ÁRPÁDRA halálának második évfordulóján. Édesanyja,
testvére és annak családja. (361-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben megmarad szerető emléked. Emléke
él és élni fog, míg szívünk a földön dobog.
Megtört szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
április 13-án életünk legszomorúbb napjára, a szeretett, drága
gyermekünkre,
testvérre,
a
szentháromsági
születésű
SIMON ROZÁLIÁRA halálának 3.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Emlékét őrzi szerető édesapja,
édesanyja, testvérei és szerető
gyermekei. (378-I)

Fájó szívvel emlékezünk április
13-án MADARAS ATTILÁRA halálának 2. évfordulóján. Emlékét
szívünkben őrizzük. Nyugodjál
békében! Felesége és két fia.
(426-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, após, nagyapa, dédtata, rokon és ismerős,
az ákosfalvi
GÁLL ALBERT
86. évében csendesen megpihent. Drága halottunkat április
14-én du. 2 órakor helyezzük
örök nyugalomra. Nyugodjon békében!
Szerettei. (432-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 13-án, csütörtökön 14 órától lesz a
gernyeszegi temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (391-I)
Az elválás örök fájdalmával, de
Isten akaratát elfogadva búcsúzunk
TERÉK MIHÁLYTÓL.
Életének 84. évében április 12-én
csendesen megpihent. Drága halottunk temetése 2017. április 14én 11 órakor lesz a remeteszegi
temetőben. Örök álmod őrizze
béke és nyugalom!
Keresztlánya, Tünde és családja.
(422-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan búcsúzunk szeretett
osztálytársunktól,
BARABÁS GYÖRGYTŐL. Az
55. érettségi találkozónkon már
ő is az öröklétbe távozottak
csoportját gyarapítja. Gyászoló
szerettei fájdalmában osztozik
a Bolyai Farkas Líceum 1962ben végzett XI. E osztályának
osztályfőnöke
és
az
osztálytársak. (409-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,
JÁSZBERÉNYI
EMESE
temetésén részt vettek, sírjára
virágot
helyeztek,
és
fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló
szerettei (-I)
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A Marosvásárhelyi
polgármesteri Hivatal

szervezésében a nagytakarítás 2017. március 20 – április
24. között zajlik.
A soron következő utcákból a szemétszállítás programja:
– április 18-án, kedden: Moldova, Vadász, Bazsalikom, Bucsin,
Szelistye, Păltiniş, Năvodari, Cserealja, Brassói, Királykút, T. Vladimirescu – a közpénzügyi hivataltól Jedd irányába;
– április 19-én, szerdán: Gyümölcskertész, Méhész, Erdész, Szorgalom, Eke, Zsidó Vértanúk, Bodoni Sándor, Bánát, Erdély, Máramaros, Munténia, Cernavodă, Segesvári út, Pandúrok sétány,
Pandúrok utca, Kovászna sétány, Hátszeg sétány, Vrancea sétány,
Sellemberk;
– április 20-án, csütörtökön: 1918. December 1. út, Tisztás, Ferdinánd király, Erzsébet királyné, Jeddi, Szent István, Szent János,
Ágacska, Rügy, Negoiu, Erdőalja, Merész, Áldás, Haladás,
Munka, Jövő, Testvériség, Harmónia, Dicsőség (Glória), Tulipán,
Barátság;
– április 21-én, pénteken: Borzeşti, Kelemenhavas, Fenyő, Vulkány, Papiu;
– április 22-én, szombaton: Ştefan cel Mare, Törvényszék, Memorandum, Liszt Ferenc, Bolyai, Márton Áron, Köteles Sámuel,
Egyesülés tér, Művész, Retyezát, Forrás, Kút, Sportoló, Görbe,
Égerfa.
Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek időben kitakarítani a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak
körüli területet és a zöldövezetet. A hulladékot a járdaszélre, a
szállítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni
egy nappal a meghirdetett időpont előtt. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy
az ágakat külön csomóba rakják, másként nem viszik el a helyszínről. A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a polgármesteri hivatal illetékesei.
Az utólag kihelyezett hulladék elszállítását a Salubriservtől
külön kell igényelni, és ezért a tulajdonosi társulásnak díjat számolnak fel.
A program az időjárás, illetve objektív okok függvényében módosulhat.
Moldovan Florian mérnök,
a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója
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Közpénzügyi Minisztérium

Adó- és Pénzügyi Hivatal

Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság

Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal

Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály

Marosludas, Köztársaság utca 25. szám

Telefon/fax: 0265/411-321

E-mail: Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

A 2015. évi 207-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített törvény 250.
cikkelyének 1. bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítenek 2017. április 26-án 10 órakor a Marosludasi Adó- és
Pénzügyi Osztály székhelyén egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező ingó és ingatlan javakat:
1. LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6. szám, adószám 4869848, végrehajtási dosszié száma 161.
Nyilvános árverésen eladásra kerülnek az alábbi javak:

– kereskedelmi helyiség: bár és nyári kert telek nélkül Marosludason, a Maros utca 6. szám alatt, telekkönyvszáma 51463
Marosludas, kataszterszáma C2, helyrajzi száma 117/1/2, kikiáltási ár (50%-kal csökkentve): 39.767 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
2. DANOLIS PRODCOM KFT., Marosludas, Avram Iancu utca 19A, adószám 7042070, végrehajtási dosszié száma 217.
Nyilvános árverésen eladásra kerül:

– N2 Iveco 65C17/Daily haszonjármű, 2006-os gyártás, fehér, 2998 köbcentis, törölve a forgalomból, hibás.

Kikiáltási ár (50%-kal csökkentve): 6.326 lej, az ár nem tartalmazza a héát.

A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat:

– vásárlási ajánlat

– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél

– az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazása

– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása

– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata

– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata

– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy nem az adós cég közvetítője

Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót legkésőbb egy
nappal a licit időpontja előtt.

Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a közzétételtől vagy a tudomásulvételtől
számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján.
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a
0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413-224-es telefonszámon.

Pop Daniela osztályvezető

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

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

A NAPA IMPEX KFT. VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Az érdeklődők önéletrajzát az office@napa.ro
e-mail-címre várjuk. További információk a 0265/315-268-as telefonszámon. (sz.-I)

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

A Tudor lakótelepi RED-CORNER bárba BÁROSNŐT alkalmazok. Tel. 0740-284-468. (18777-I)
TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz délutáni munkára. Tel. 0770-665-189. (313-I)

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

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

MUNKA HOLLANDIÁBAN. Mezőgazdasági munkára (üvegház) keresünk FÉRFIAKAT, NŐKET,
PÁROKAT. Fizetés: 8 euró/óra, szállás biztosítva. Tel. 0753-837-335. (431-I)

Közlemény

A Csíkszereda, Márton Áron utca 18, P4, Hargita megye székhelyű B&B Insolvency Solutions IPURL, az eladósodott Emivas
Cons Kft. cégfelszámolója nyilvános árverést hirdet a cég alábbi
ingó és ingatlan javainak értékesítésére, a következőképpen:
1. Ingatlan: 1-es számú farm (volt raktár és szálláshelyek),
műtrágya, vegyszer, valamint gyümölcs raktározására alkalmas
helyiségek, szálláshelyek, irodák, mezőgépészeti karbantartóműhely, egyéb helyiségek (kapusfülke, istálló, fedett raktér, mosdó,
kukoricakas). Beépített összfelület 2.069,97 négyzetméter, teljes felület 2.366,97 négyzetméter, 30.535 négyzetméter hozzá tartozó területtel Bátos község külterületén, mintegy 4-5 km-re a község
határától, a vajolai kijárat felé. Kikiáltási ár: egy tömbben 588.000
lej.
2. Ingatlan: 7-es számú farm – volt Decebel farm, raktár és szálláshelyek: gyümölcsválogató és -fagyasztó csarnok, szálláshelyek,
irodák, más helyiségek (kapusfülke, karbantartóműhely, istálló,
fedett raktér, gyomirtóraktár). Beépített összfelület 3.056,70 négyzetméter, teljes felület 4.431,94 négyzetméter, a hozzá tartozó területtel, ami három egymáshoz közel álló terület, összesen 9000
négyzetméter, Bátos község kültelkén, mintegy 2,5 – 3 km-re a község határától, a vajolai kijárat felé. Az ingatlanokat a kiszolgáló
állóeszközökkel együtt adják. Kikiáltási ár: egy tömbben: 888.000
lej.
3. Ingatlan: 10-es számú farm – volt gyümölcsfagyasztó raktár
(fagyasztó, válogatócsarnok, irodahelyiségek, mellékhelyiségek).
Beépített összfelület: 5.163,18 négyzetméter, teljes felület 5.727,18
négyzetméter, a hozzá tartozó 13.444 négyzetméter területtel Bátos
község kültelkén, a község határában, a dedrádszéplaki kijárat
felé. Az ingatlanokat a kiszolgáló állóeszközökkel együtt adják. Kikiáltási ár: egy tömbben 1.136.000 lej.
4. Ingatlan: Tó farm – a volt üdülőház a szivattyúházzal együtt.
Beépített összfelület: 297,94 négyzetméter, teljes felület 297,94
négyzetméter, a hozzá tartozó 1.217 négyzetméter területtel Bátos
kültelkén, mintegy 4-5 km-re a község határától, a vajolai kijárat
felé. Az ingatlanokat az állóeszközökkel együtt adják. Kikiáltási
ár egy tömbben: 197.390 lej.
A javak teljes jegyzéke a cégfelszámoló székhelyén tanulmányozható. Az árak nem tartalmazzák a héát.

Az árverésen részt vehet bármely jogi és/vagy magánszemély,
aki/amely igazolja, hogy 24 órával az árverés előtt garanciaként
befizeti a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat, megvásárolja a
feladatfüzetet. Az árverés a cégfelszámoló székhelyén lesz 2017.
április 21-én 15 órától, amit a javak értékesítéséig minden héten
pénteken ugyanabban az időpontban megismételnek. Bővebb
felvilágosítás a 0366/100-551-es és a 0748-836-713-as telefonszámon.
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___________________________________________________ HÚSVÉT _____________________________________________ 2017. április 13., csütörtök

Kedves
marosszentgyörgyiek,
tófalviak és csejdiek!

Jézus Krisztus feltámadásának
ünnepe hozzon új reményt azoknak,
akik csüggedtek és lelki békét azoknak,
akiknek megpróbáltatásban van részük!
Az az örömhír vigasztaljon,
hogy Jézus megváltása által nekünk is
örök életünk lehet!

Áldott húsvétot!
Szeretettel,

Sófalvi Szabolcs polgármester,
Birtalan István alpolgármester
és a helyi tanács

