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(előfizetőknek 1 lej)

Bürokratikus akadályok

Közel száz sérült gyerek marad ellátás nélkül

Tovább tart
a kényszerhelyzet

Újabb határidő-eltolás, újabb (hét képviselőből álló) bizottság kinevezése,
amely holnap délután 2 óráig megoldást kellene találjon a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum hónapok óta húzódó helyzetére – ezzel
az indokkal szakították félbe tegnap
délután a marosvásárhelyi tanács rendkívüli ülését, amit ma délután folytatnak.

____________3.

Oltóanyag továbbra
sincsen
Kettővel nőtt a kanyarójárvány halálos
áldozatainak száma, miután egy 17
éves lány és egy másfél éves gyerek is
életét vesztette – jelentették be kedden
a hatóságok.

____________5.

A vers
nem múlik el

Ünneplő ruhában, ünneplő lélekkel
mondták és hallgatták a verset idősebb, középkorú és egészen fiatal
résztvevők helyből, a község falvaiból
és a környező településekről.

Nyolcvan, fogyatékkal élő gyerekeket nevelő családnak kellett a napokban azzal szembesülnie, hogy április 18-tól az
Alpha Transilvană Alapítvány ambuláns központja, amiatt,
hogy megvonták az állami finanszírozást, nem tud többé ingyenesen fejlesztő foglalkozásokat biztosítani a gyerekeik
számára. Olyan családok is vannak, amelyek más megyéből
költöztek ide, mindent maguk mögött hagyva, csak azért,
hogy sérült gyermekük hozzájusson ahhoz a legújabb módszerekre épített, egyénre szabott fejlesztéshez, ami hozzásegíti ahhoz, hogy javuljon az állapota, hogy esetleg évekig
tartó rehabilitáció nyomán valamelyest önellátóvá váljon.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Az Alpha Transilvană Alapítvány keretében működő Kitartás központ
sok családnak jelent mentsvárat, illetve a reményt, hogy sérült gyermekük
állapota a terápia hatására javulni fog. Sokan közülük arra kényszerültek,
hogy feladják addigi életüket, és Vásárhelyre költöztek, mivel a régi lakhelyük környékén nem volt ilyen szociális szolgáltatás. Olyan munka folyik az Alphánál, aminek az értékét kívülállóként nem tudjuk felbecsülni,
talán csak akkor, amikor fültanúi vagyunk annak, hogy egy ötéves kislány
édesanyja meséli csillogó szemmel, hogy az agyi sérüléssel diagnosztizált
csemetéje mennyit fejlődött. Sokáig a külvilág iránt semmiféle érdeklődést nem mutatott, két év kezelés után jutott el odáig, hogy ötéves korára
egyedül evett, tudott járni, holott azelőtt a küszöböt sem tudta átlépni, és
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

____________6.

Ma délután:
Maros KK –
Nagyszebeni CSU

A Nagyszeben elleni hazai mérkőzésekkel folytatódik a Maros KK számára
a rájátszás a férfikosárlabda Nemzeti
Ligában: az 1-1-re álló párharc harmadik és negyedik mérkőzését játsszák a
Ligetben ma és szombaton.

____________9.

Kereszttűzben

Kezdjük mindjárt a végén. Még ki sem hirdette az államfő,
máris támadja a múlt héten magszavazott törvényt, amely biztosítja a kisebbségek anyanyelvhasználati jogát a kórházakban
és a szociális intézményekben a magyar közösség szimbólumhasználata elleni pereiről ismert Dan Tanasă, a Hargita-Kovászna megyei „elnyomott” románok önjelölt érdekvédője, aki
zászlajára tűzte, hogy bármi áron megvédi a magyar megyék
románjait a „többségi elnyomástól”. Szerinte a jogszabály
célja „az etnikai tisztogatás az erdélyi kórházakban”, és újabb
lépést jelent „a magyar nyelv hivatalosítása” terén. Párhuzamot von az új törvény és a közigazgatási törvény között, amelyet ugyancsak „etnikai tisztogatásra” használt az RMDSZ a
Székelyföldön, lehetővé téve, hogy Hargita és Kovászna megyében „csak magyarokat alkalmazzanak a polgármesteri hivatalokban és az önkormányzati intézményekben”. Azt állítja,
hogy most a kórházak következnek, és az RMDSZ a törvényt
etnikai tisztogatásra fogja felhasználni az erdélyi kórházakban.
De egyes jogvédő szervezetek szerint sem bővültek a nyelvi
jogok az egészségügyi törvények módosításával, és félrevezetőnek nevezik a nyelvi jogok bővülésének „ünneplését”. Szerintük a törvények nem rendelkeznek a kisebbségekhez tartozó
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma TIVADAR,
holnap KONRÁD napja.
KONRÁD: német eredetű, jelentése: merész és tanács.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

A Nap kel
6 óra 27 perckor,
lenyugszik
20 óra 16 perckor.
Az év 110. napja,
hátravan 255 nap.

BNR – 2017. április 19.

Borús égbolt, eső, havazás várható
Hőmérséklet:
max. 40C
min. -10C

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5286
4,2246
1,4470

174,1903

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
Viharos szél volt

A hirtelen lehűlés megyénket is érintette. Szerdán délelőtt
viharos szél söpört végig több helységen, dél körül szinte
egy időben Szovátán a Fenyő utcában, Marosvásárhelyen
a Somostetőn, míg Ratosnyán a főúton csavart ki tövestől
fákat. Vadadban egy csűrre zuhant fa, anyagi kár is keletkezett. Ezenkívül több tetőt leemelt, megrongált a szél.

Helyi termékek vására Petrynél

Április 21-én, pénteken 8 és 19 óra között újra megtartják
a helyi termékek vásárát a Magyar Termék nagydíjas Petry
Látványműhely és Múzeum udvarán. Bő választék lesz
hústermékből, tejtermékből, sajtból, mézből, lekvárból,
szörpből, emellett gyümölcslevekre, pálinkára, különleges
borokra, zöldségre, gyümölcsre, kézművestermékekre,
házi szappanokra, krémekre, ékszerekre, ajándéktárgyakra is szert tehetnek a vásárlók.

Borverseny a Sapientián

Április 29-én 10 és 13 óra között erdélyi borversenyt rendeznek a Sapientia EMTE marosvásárhelyi campusában.
A rendezvényre Erdély fontosabb bortermő vidékeiről várnak mintákat, amelyeket szakavatott zsűri bírál el. A rendezvényen számítanak Fazekas Sándor magyar
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterre is, aki a
kertészmérnöki és tájépítészeti kar vendége lesz.

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.

Föld napja az állatkertben

A Föld napja alkalmából április 22-én, szombaton déli 12
órától különleges tevékenységgel várják a látogatókat a
marosvásárhelyi állatkert amfiteátrumában. Az eseményen
a gyerekek játékosan tanulhatnak a Föld rejtelmeiről.

Várják a jelentkezőket
a második utcazene-fesztiválra

A Divers egyesület a XV. civil szervezetek vásárán második alkalommal szervez utcazene-fesztivált, amelyre május
8-ig várja a zenekarok, énekesek benevezését az
office@divers.org.ro e-mail-címre. A résztvevők háromnégy zeneszámmal léphetnek fel. A rendezvény május 13án 10 és 18 óra között lesz a főtéren.

Hírszerkesztő: Vajda György

Tisztítsuk meg együtt a Maros-partot!

A tegnapi lapszámunkban közölt
interjúban Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségének
vezetője
elmondta, hogy április 22-én, a
Föld napja alkalmából nagyszabású Maros-part- és medertakarítási akciót kezdeményeztek,
amelynek során a marosvásárhelyi komptól a sárpataki hídig
terjedő szakaszon önkéntesek,
hivatalos intézmények, magáncégek és médiaintézmények
képviselőivel közösen összeszednék a szemetet.

Bódizs Edit, a Marosvásárhelyi
Rádió munkatársa interjút készített
Máthé Jánossal, a Maros Megyei Környezetvédelmi Őrség főfelügyelőjével,
aki az intézmények képviseletében
személyesen is részt vesz a meghirdetett akcióban. A főfelügyelő elmondta,
hogy a környezetvédelmi őrség munkatársai több érintett település határában jártak, és hivatalosan is
felszólították a településeket a szemét
eltakarítására. Nagyon rövid határidőt
szabtak meg. Ennek lejárta után újra
ellenőriznek, és az érvényben levő jogszabályok alapján bírságokat róhatnak
ki. Jó jel az, hogy több helyen a felszólítások nyomán eltakarították a szemetet, de még van tennivaló. Máthé János
fontosnak tartotta, hogy az önkormányzatokat bevonják, megnyerjék az
ügy érdekében nemcsak úgy, hogy
összeszedik a szemetet, hanem kör-

nyezetnevelési tevékenységeket is kezdeményeznek. Ő maga is több iskolát
keresett fel, ahol rendszeresen tart előadásokat a környezetvédelemről, hulladékgazdálkodásról.
Ami pedig az illegális hulladéklerakókat és a természetben fellelhető szemetet illeti, Máthé János egyelőre nem
látja a hatékony megoldást arra, hogy
miként lehetne ezeket végleg megszüntetni. A kerelőszentpáli integrált
hulladéklerakó központ február elején
nyílt meg, ez már meglátszik a környezetben is, azonban igen lassú az a folyamat, amíg sikerül megváltoztatni a
rossz szokásokat, beidegződéseket. A

Fotó: Vajda György

főfelügyelő reményét fejezte ki, hogy a
Maros-parti takarítási akciónak is, amelyet a Marosvásárhelyi Rádió április 22ére meghirdetett, lesz visszhangja.
Az akció partnerei: Fókusz Öko
Központ, Erdélyi Kárpát Egyesület,
Környezetvédelmi Őrség, Aquaserv,
Maros Megyei Barlangi és Hegyimentő Szolgálat, Milvus, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, Bioeel,
Népújság, Erdélyi Magyar Televízió,
Rádió Gaga, Vészi TV, Rhododendron
környezetvédelmi szervezet.
Találkozzunk április 22-én 11 órakor a Maros-parton, a kompnál!
(vagy)

Bérmálás Maros megyében

„Pál rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szentlélek”
(Csel. 19, 7).
A katolikus egyházban (miként az ortodox egyházban is) a
Szentlélek közlésének szentsége a bérmálás. „A bérmálás az
a szentség, amelyben kiárad a Szentlélek, hogy hitünket állhatatosan valljuk és hitünk szerint éljünk.” Az egyházmegyei
gyakorlat szerint az egyházmegye főpásztora ötévenként keresi fel az egyházközségeket és szolgáltatja ki a 15 évet betöltött, felkészített fiataloknak a bérmálás szentségét. Idén
Maros megyét is meglátogatja a következő sorrendben:
Április 22-én de. 10 óra: Deményháza; du. 5 óra: Ehed.
Április 23-án de. 10: Nyárádremete; du. 5: Vármező. 24-

én de. 10: Marosszentgyörgy (templombúcsú is), du. 3:
Csejd, du. 5: Jedd. 26-án de. 10: Nagyernye; du. 5: Sáromberke. 27-én de. 10: Bátos; du. 5: Vajola. 28-án de. 10: Görgényüvegcsűr; du. 5: Görgényszentimre. 29-én de. 10:
Székelykál; du. 5: Iszló. 30-án de. 10: Nyárádszereda; du.
5: látogatás a filiákban. Május 1. de. 10: Nyárádköszvényes; du. 5: Mikháza. Május 2. de. 10: Marosjára; du. 5: látogatás a filiákban. 7-én de. 10: Jobbágytelke; du. 5:
Székelyhodos. 8-án de. 10: Jobbágyfalva; du. 5: Nyárádselye. 9-én de. 10: Szentháromság; du 5.: látogatás a filiákban. 10-én de. 10: Nyárádtő; du. 5: Maroskeresztúr; 11-én
de. 10: Ákosfalva; du. 5: látogatás a filiákban.

Ezzel a címmel nyílik kiállítás április 21-én, pénteken 18
órától az Orbán Balázs nyomdokán Kibéd községben 2016.
október 21–28. között készült dokumentációs fotótábor válogatott anyagából a Hargita Megyei Hagyományőrzési
Forrásközpont (Székelyudvarhely) és a szovátai Teleki Oktatási Központ szervezésében, amelynek az utóbbi intézmény
biztosít helyszínt. A tárlat anyaga Kibéd hétköznapjaiba
nyújt betekintést, ad ízelítőt változatos életképek és tájrészletek révén. A 34 fotó szerzői: Balázs Ödön (Székelyudvarhely), Bartók Izabella (Sepsiszentgyörgy), Borbély Zoltán
(Kibéd), Erős Erika (Kolozsvár), Erős Zoltán (Gyergyó-

szárhegy), Fekete Réka (Székelyudvarhely), Kelemen
Lajos (Sepsiszentgyörgy), Kerekes István (Kazincbarcika
– Magyarország), Kibédi Sándor (Székelyudvarhely), Tordai Ede (Marosvásárhely), Vinczefi László (Sepsiszentgyörgy). A tárlatmegnyitón fellépnek a kibédi Mátyus István
Általános Iskola diákjai, megnyitót mond Szolláth Hunor, a
Teleki Oktatási Központ vezetője és Dósa Sándor, Kibéd polgármestere, illetve Róth András Lajos, a székelyudvarhelyi
Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárának könyvtárosa. A tárlat június 30-ig tekinthető meg Szovátán, majd
a kibédi falunapok alkalmával is bemutatják.

Ittasan vezetett
A nyárádszeredai rendőrök április 17-én, hétfőn este Székelykálban egy 27 éves helybéli fiatalt kaptak el, aki ittasan
ült a kormánykerék mögé. Leheletében 0,67 mg/l alkohol
volt, s bár a sürgősségire vitték vérvételre, megtagadta.
Ennek ellenére bűnvádi eljárást kezdeményeztek ellene.
Árokba zuhantak
Április 18-án délután Marosludashoz közel egy 64 éves

ploieşti-i gépkocsivezető elvesztette uralmát a gépkocsi fölött, és egy kanyarban lesodródott az útról, a jármű felborult
és az árokba fordult.
Utasa, egy 60 éves nő könnyebben megsérült. Ugyanaznap délben szintén Marosludas közelében egy 29 éves
nagyszebeni nő egy veszélyes kanyarban lesodródott járművével az útról, és az ellentétes sáv melletti árokba zuhant. Utasa, egy 73 éves nő könnyebb sérüléseket
szenvedett.

Imádság háború után

Kettős esemény
a 74 Színháznál

Kibédi hétköznapok

Rendőrségi hírek

RENDEZVÉNYEK

Április 26-án este 7 órától újra műsorra tűzi az Imádság háború után című előadást a Maros Művészegyüttes, amely az első világháború tragédiáját
mutatja be a tánc eszközével. Koreográfus: Varga
János, koreográfusasszisztens: Hajdú Flórián, zene:
Bonczó István. Meghívott vendégművész: Tollas
Gábor István, díszlet: Boka Gábor, jelmez: Bandi

Kati, tánckarvezetők: Nagy Levente-Lehel, Törzsök
Zsuzsanna.

Április 21-én 19 órától a marosvásárhelyi várban levő
74 Színházban mutatják be Alina Csatlós Cartea cu
aripi című kötetét. A könyvet Alexandru Uiuiu ajánlja
az érdeklődők figyelmébe. Ugyanott Az én világom
címmel nyílik képzőművészeti kiállítás. A munkák
szerzője ugyancsak Alina Csatlós.
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Megoldás helyett

Tovább tart a kényszerhelyzet

Újabb határidő-eltolás, újabb (hét
képviselőből álló) bizottság kinevezése, amely holnap délután 2
óráig megoldást kellene találjon a
marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum hónapok óta húzódó helyzetére – ezzel az indokkal szakították félbe tegnap
délután a marosvásárhelyi tanács
rendkívüli ülését, amit ma délután
folytatnak. Az ülés összehívását
az RMDSZ-tanácsosok kérték a
katolikus iskola ügyében, amelynek megszüntetése érdekében
már minden lehetséges lépést
megtett a megyei tanfelügyelőség.

A katolikus iskolát törölte a város iskolahálózatából, megtiltotta, hogy nulladik osztályt indítsanak, lejárt az
ideiglenesen kinevezett igazgató megbízatása, és ezek után kevés a valószínűsége, hogy engedélyezik az iskola által
kért három kilencedik osztályt.
A már-már tragikomédiába fulladt
tegnapi ülés célja az lett volna, hogy elfogadják azt az RMDSZ-tanácsosok
által beterjesztett határozattervezetet,
amely kimondja: „a tanács tudomásul
veszi a 2015/16-os tanévtől működő is-

kola létrehozását”, mivel az minden törvényes és a működéséhez szükséges feltételnek eleget tesz. A határozattervezet
második pontja pedig arról szólt, hogy
„a tanács jóváhagyja a magyar tannyelvű
Római Katolikus Teológiai Líceum további működését a 2017/18-as tanévben”,
amire
kéri
a
megyei
tanfelügyelőség szakmai jóváhagyását.
Az RMDSZ-tanácsosok által benyújtott határozattervezet mindkét pontja
ellen kifogást emelt a polgármesteri hivatal jogügyi és közigazgatási igazgatósága,
Szövérfi Vasile jegyző és természetesen
az iskolákért felelős igazgatóság is.
A jogügyi osztály szerint hiányzott az
iskolákért felelős igazgatóság magyarázó jelentése, másrészt a tanács a helyi
közigazgatási törvény vonatkozó előírása értelmében el kell rendeljen valamit, nem tudomásul vegyen. Másrészt a
tanügyi törvényben nem szerepel olyan
előírás, ami a működés folytatásának a
jóváhagyására vonatkozna. A leghatározottabb érv pedig az volt, hogy a megyei
tanfelügyelőség a beiskolázási tervből
törölte a Római Katolikus Teológiai Líceumot, és a szakmai szerv jóváhagyása
nélkül nem működhet egy tanintézmény.
A jegyző a már említett jogi kifogáso-

Brit előrehozott parlamenti választás

kat azzal toldotta meg, hogy a határozattervezetben két alapító okiratot tüntetnek
fel, ami nem lehetséges. Mindkét kifogás április 18-i keltezésű, az iskolákért
felelős igazgatóságon viszont, amely rövidített formában ugyanazokat az érveket ismételi, április 11-i dátummal
fogalmazták meg a szakmai véleményt.
Ezek után nehéz elképzelni, hogyan
fog boldogulni a héttagú bizottság,
amely jórészt RMDSZ-es tanácsosokból
tevődik össze. Rajtuk kívül részt vesz
benne egy liberális és egy, a Szabad Emberek Pártját képviselő tanácsos. Egyébként ez utóbbinak, Mark Hermann
Christiannak volt a javaslata egy újabb
bizottság létrehozása, ami eredeti formájában nem kapott szavazattöbbséget.
Az ülésen a végsőkig elkeseredett
szülők is hallatták a hangjukat. Azon túl
meddő politikai színezetű vitákkal telt az
idő, amíg szünet után megszavazták a bizottság létrehozását, amely a jegyzővel
egyeztetve kellene holnapig megoldást
találjon az iskola helyzetére.
Időközben a DNA újra elkezdte behívatni és kihallgatni a katolikus iskolába
járó gyermekek szüleit, akiknek semmi
közük nincs az iskola létrehozása ellen
emelt kifogásokhoz. (bodolai)

Erősebb tárgyalási pozíciót akar Theresa May

Előrehozott parlamenti választások lesznek június
8-án Nagy-Britanniában – jelentette be kedden
Theresa May brit miniszterelnök. A jelenlegi parlament mandátuma 2020-ban járt volna le.

A brit kormányfő teljesen váratlanul döntött a választások
kiírásáról. Tavaly nyáron még azon az állásponton volt, hogy
nincs szükség soron kívüli parlamenti választásra, mivel az
csak újabb bizonytalanságot teremtene éppen a brit EU-tagság
megszűnéséről folytatandó tárgyalások kritikus kezdeti szakaszában. A Downing Street-i hivatala előtt tett keddi nyilatkozatában viszont éppen azzal indokolta az előrehozott
választásokról szóló döntést, hogy csak így garantálható a következő évek tárgyalássorozatához szükséges biztonságos politikai háttér. A kormányfő egyenes utalást tett arra, hogy
elégedetlen a kormányzati és törvényhozási körökben tapasztalható széthúzással. A brit kormányfő a BBC rádió szerdai

politikai magazinműsorának nyilatkozva kijelentette: azért
döntött, „hosszas vonakodás” után, a választások kiírása mellett, hogy a konzervatív párti brit kormány – ha újraválasztják
– az új választói felhatalmazás birtokában a lehető legerősebb
tárgyalási pozícióból kezdhesse el a brit EU-tagság megszűnéséről folytatandó tárgyalássorozatot.
Guy Verhofstadt, az Európai Parlament Brexit-ügyi főtárgyalója nyilatkozatot adott ki, amelyben kiemelte, a választáson a briteknek lehetőségük lesz kifejezni az akaratukat, hogy
milyen típusú kapcsolatot szeretnének a jövőben kialakítani
országuk és az unió között.
Nincs semmilyen hatással az Egyesült Királyság uniós kilépése után is bennmaradó tagállamok álláspontjára a bejelentés,
miszerint a londoni kormány előrehozott parlamenti választások kiírását tervezi júniusban – közölte kedden Preben Aamann, az Európai Tanács elnökének szóvivője. (hírösszeállítás)

Nobel-díjas közgazdászok
elítélték az Európa-ellenes programokat

Öt nappal a francia elnökválasztás első fordulója ilyen jellegű felhasználását” – hangsúlyozzák az aláírók, akik
előtt 25 Nobel-díjas közgazdász elítélte kedden szerint az európai építkezés elsődleges ahhoz, hogy az Európai
egyes jelöltek Európa-ellenes és protekcionista vá- Unió tagállamainak gazdasági fejlődése folytatódhasson.
A 25 aláíró között szerepelnek a liberális gazdaságpolitikát
lasztási programját.

„Egyeseket közülünk idéztek a francia elnökválasztás jelöltjei, mégpedig Marine Le Pen és stábja azért, hogy igazolja
politikai programját Európa kérdésében” – írták a közgazdászok a Le Monde című napilapban kedden közzétett írásukban, köztük az amerikai Robert Solow (1987-es Nobel-díjas),
az indiai Amartya Sen (1998) és a francia Jean Tirole (2014).
A „monetáris unióról és a gazdaságösztönző politikákról
megfogalmazott különböző álláspontjaink” ellenére abban
„egyetértünk, hogy el kell ítélni a gazdasági gondolkodás

képviselő közgazdászok, de közöttük van a 2011-ben Nobeldíjat kapott amerikai Joseph Stiglitz is, aki kritikus a globalizációval és az euróval szemben, s akit rendszeresen idéz
példaként Marine Le Pen.
„Az Európa-ellenes programokban javasoltak destabilizálnák Franciaországot és megkérdőjeleznék az együttműködést
az európai országok között, amely biztosítja jelenleg a gazdasági és politikai stabilitást Európában” – hangsúlyozták a
Nobel-díjasok. (MTI)

Néhány ezer fős, túlnyomó többségében fiatalok alkotta tüntetési menet vonult át kedden késő délután
Pozsony
óvárosán
korrupcióellenes
intézkedéseket követelve, illetve „elég volt Ficóból”
és „Jobb országot” jelszavakat skandálva.

ennél több embert csak a két évvel ezelőtt a bevándorlás és
„Európa iszlámosítása” ellen rendezett tüntetés mozgatott
meg. Pozsonyban a tavalyi év folyamán is több „korrupcióellenesként” meghirdetett megmozdulást tartottak, ám ezeken
a – rendszerint ellenzéki pártok által szervezett – tüntetéseken
legfeljebb csak néhány száz főt ért el a résztvevők száma. A
mostani megmozdulás viszonylag magas létszámának jelentőségét némileg árnyalja, hogy Szlovákiában az oktatási intézményekben ma még tart a húsvéti szünet, s a
megmozdulások helyszínén népszerű könnyűzenei előadók is
felléptek.
Bár a tüntetési menetet a szervezők „politikamentes rendezvényként” hirdették meg, a megmozdulást a pozsonyi törvényhozás két nagyobb ellenzéki pártja, a liberális Szabadság
és Szolidaritás (SaS) valamint az ugyancsak erőteljesen kormánykritikus Egyszerű Emberek és Független Személyiségek
(OLaNO) mozgalom is támogatásáról biztosította, így tett a
napokban a pártalapítástól nyilvánosan elzárkózott Andrej
Kiska államfő is. (MTI)

Korrupcióellenes tüntetés Pozsonyban

A Facebookon rövid idő alatt megszervezett tüntetést két
középiskolás fiatal kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy
ilyen módon akarnak hangot adni a „Szlovákiában egymást
követő korrupciós ügyek” miatti elégedetlenségüknek.
A megmozduláson a szervezők és a városi rendőrség egybehangzó becslése szerint mintegy ötezren vettek részt, a
menet a pozsonyi Hviezdoslav térről indult a Szlovák Nemzeti
Felkelés (SNP) terére, a rendezvény mintegy másfél órán át
tartott. A téren fellépő szónokok beszédeikben többnyire az
országban „elterjedt korrupciót” ostorozták, ugyanakkor a
„társadalom tarthatatlan és a szélsőségességek térnyerését elősegítő” helyzetéről beszéltek.
A tüntetés résztvevőinek ötezres száma Pozsonyban viszonylag magasnak számít, tekintve, hogy az elmúlt években
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Katasztrófariadó

Ma, április 20-án tizenegy megyében lesz katasztrófariadó gyakorlat: Fehér, Hargita, Bihar, BeszterceNaszód, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Maros,
Szatmár, Szilágy és Szeben megyében. A katasztrófariadó öt, egyenként 16 másodperces szirénahangból áll. A rendszer tesztelése alatt a
lakosságnak sem a hangüzenetek, sem a szirénajelzések hallatán nincs teendője. A katasztrófavédelem
mindenkit arra kér, hogy ne essen pánikba, maradjon
nyugodtan a helyén. A hangüzeneteket a Gyakorlat
szóval különböztetik meg a valós riasztásoktól. Országszerte 7.700, katasztrófariadóhoz használható
polgári védelmi eszköz van, amelyeket központilag
vagy helyi szinten hoznak működésbe. Az értesítés,
a figyelmeztetés, az előfigyelmeztetés és a riasztás
célja a polgárok és az anyagi javak biztonságba helyezése és a katasztrófák hatásának minimalizálása.
Leggyakrabban áradások esetén figyelmeztetik a lakosságot a szirénák segítségével. A hangüzeneteket
és szirénákat technológiai balesetek során, gátak átszakadásakor használják általában, de fegyveres támadások esetében is alkalmazandó a rendszer.
Raed Arafat, az országos katasztrófavédelem vezetője korábban elmagyarázta, hogy a gyakorlat egyik
célja a polgárok hozzászoktatása a riasztás során
használt hangokhoz. (Agerpres)

Nőtt az EU-ban eladott Daciák
száma

Márciusban 8,8%-kal emelkedett az Európai Unió és
az Európai Szabadkereskedelmi Társulás államaiban eladott Dacia személygépkocsik száma, a
gyártó piacrészesedése pedig megmaradt a 2,3%os szinten – tájékoztatott szerdán az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA). Idén márciusban
44.296 Dacia márkájú személygépkocsit írattak forgalomba Európában, míg 2016 márciusában ez a
szám 40.731 volt. A Renault eladásai 14,4%-kal, a
PSA Peugeot Citroené 6,7%-kal növekedtek. Nőttek
a károsanyag-kibocsátási botrányba keveredett
Volkswagen eladásai is, 6,2%-kal, az amerikai Ford
cég pedig 16,5%-kal több gépkocsit értékesített idén
márciusban. A Dacia vállalatot 1999-ben vette át a
Renault, az európai piacon 2004-ben sikerült megvetnie lábát a Logan nevű modelljével. (Agerpres)

Változott
az alkotmánymódosítási eljárás

A szenátus keddi plenáris ülésén 73 támogató és 17
ellenszavazattal elfogadták a szenátus házszabályának módosítását és kiegészítését, amelybe egyebek
között belefoglalták az alkotmánymódosítási kezdeményezések elfogadásának procedúráját is. A döntés
értelmében
az
alkotmánymódosítási
kezdeményezést a képviselőház házbizottságához
kell benyújtani, majd a képviselőházi vita után a tervezetet a szenátusban tárgyalják meg. „Ha a két ház
különböző változatokat fogad el, akkor a két házelnök egyeztetési tárgyalásokat kezdeményez, és a
frakcióvezetőkkel való konzultáció után egy 14 tagú
egyeztető bizottságot neveznek ki 7 szenátor és 7
képviselő részvételével, ennek a bizottságnak a képviselőház politikai összetételét kell tükröznie” – olvasható a javaslatban, amelybe belefoglalták az
alkotmánymódosítási kezdeményezések elfogadásának procedúráját is. (Agerpres)

Kereszttűzben

(Folytatás az 1. oldalról)
páciensek anyanyelven történő ellátásának biztosításáról, mindössze a kisebbségek nyelvét beszélő szakemberek alkalmazását teszik kötelezővé ezekben az
intézményekben, bár a kisebbségi nyelvi jogok lényege
pontosan az, hogy a román nyelv ismeretétől függetlenül
is használható legyen a magyar.
Miről is van szó?
A minap elfogadott szabályzó előírja, hogy az egészségügyi és szociális intézményekben kötelesek lesznek
magyar nyelvet ismerő szakszemélyzetet alkalmazni
annak érdekében, hogy a magyar anyanyelvű betegeknek lehetősége legyen a teljes körű anyanyelvű asszisztenciára. Azonban a törvény alkalmazási módszertana
fogja meghatározni majd, hogy milyen szakembereket kell
a kórházi és szociális intézményeknek alkalmazni ahhoz,
hogy a beteg teljes körű, anyanyelven történő szolgáltatást kapjon ezekben az intézményekben. A minisztériumnak úgy kell kidolgoznia az érintett intézmények működési
módszertanát, hogy figyelembe veszi ennek a törvénymódosításnak az előírásait, nevezetesen az anyanyelvet
ismerő személyzet alkalmazására vonatkozókat. Ez a kötelezettség pedig szerepel a törvény szövegében.
Tény, hogy a jogszabályok ellenére Romániában nehézkes a kisebbségi nyelvek használata akár a közigazgatásban, akár az igazságszolgáltatásban, és minden
nyelvi diszkrimináció esetén jogok sérülnek. Kétségkívül
sok még a tennivaló nyelvi jogaink bővítése és alkalmazása terén. Érthető Dan Tanasă „aggodalma”, hiszen
abból él, hogy tüzet okád mindenre, ami magyar, de a magyar érdekvédők támadása talán kissé elhamarkodott.
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Bürokratikus akadályok

(Folytatás az 1. oldalról)
odafigyel a dolgokra, és bár még
nem beszél, gesztusokkal megérteti
magát a felnőttekkel. Az érintett
családoknak ezek a pici előrelépések is óriási eredménynek számítanak.
2012-ben is finanszírozási gondokkal küszködött az alapítvány,
akkor a várostól érkező támogatás
késése miatt került veszélybe a központ léte. Most ismét krízishelyzet
állt elő, az alapítvány vezetősége
április 12-én az utóbbi 15 év legsajnálatosabb üzenetét kellett eljuttassa az ambuláns központba járó
közel nyolcvan sérült gyerek szüleihez, azt, hogy április 18-tól nem
tudják tovább biztosítani az ingyenes fejlesztést, amire jogosultak
ezek a gyerekek – hívta fel a figyelmet a helyzet súlyosságára Facebook-bejegyzésében dr. Alexandru
Lupşa, az Alpha Transilvană vezérigazgatója, a vezetőtanács elnöke.
– Tekintettel arra, hogy 2016.
december 31-én lejárt az Alpha
Transilvană Alapítvány és a Maros
Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság között a
34/1998-as törvény értelmében létrejött szerződés, amely alapján a
Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság 70%-ban
finanszírozta az Alpha Transilvană
Alapítvány szakemberei által biztosított fejlesztéseket és több mint
három hónapnyi egyeztetés után
sem sikerült megtalálni a módját a
további támogatásnak, a megváltozott 98/2016-os beruházási törvény
következtében ezúton tájékoztatjuk
önöket, hogy az alapítványunk képtelen lesz tovább biztosítani az ingyenes szolgáltatásokat.
2017. januártól áprilisig az alapítványunk teljes mértékben fedezte
a fent említett szolgáltatások költségeit az önök gyermekei számára,
és ez az összeg több mint 160.000
lej. Tekintettel arra, hogy ebből az
összegből semmit sem térítenek
vissza – amint ezt tudomásunkra
hozták –, mivel érvényes finanszírozási szerződés nélkül végeztük
ezt a tevékenységet (mindeddig a
szerződés mellé kiegészítő dokumentumokat írhattunk alá, néha
március/április folyamán, a megyei
költségvetés jóváhagyása után),
2017. április 18-tól az alapítványunk nem tud ingyenes szolgáltatásokat biztosítani az önök
gyermekei számára – áll a szülőkhöz eljuttatott levélben.
Biztató szavak után elutasítás
Lapunk megkeresésére dr. Alexandru Lupşa elmondta:
– Március első felében kihallgatáson voltam Péter Ferenc megyei
elnöknél, aki maximális megértést
tanúsított, tudott a problémáról.
Majd egy újabb találkozáson Paul
Cosma jegyző elmondta, van rá le-

Dr. Alexandru Lupşa

hetőség, hogy a január-április között az alapítvány saját büdzséjéből
erre a célra elköltött pénzt visszakapjuk, sőt arra is, hogy az új szerződések megkötéséig ugyanazon
törvény alapján a finanszírozás
folytatódjon, legalább a 2016-os
költségvetés szintjén. Ez elfogadható kompromisszum volt, biztatásként értelmeztük, hogy az állami
szervek készülődnek az új szerződésekre, és meg fogjuk kapni a
pénzt. Március 30-án jelen voltam
a megyei tanács ülésén, ahol meg is
szavazták a büdzsét a szociális szolgáltatásokra. Április elejére ígérték,
hogy a szervezeteket be fogják
hívni tanácskozásra. Mivel ez nem
történt meg, április 6-án felhívtuk a
gyermekjogvédelem gazdasági osztályát, és ott közölték, hogy levelet
intéztek hozzánk. Április 10-én
arról értesítettek, hogy a szerződésünk megszűnt december 31-én, és
nincs többé együttműködés, nem
lesz finanszírozás arra, amit mi
eddig csináltunk. Az is szerepelt a
levélben, hogy van egy kidolgozott
szükségleti terv a 2017-es évre,
majd azon terv alapján talán valamikor lesz egy szerződési kiírás, és
majd akkor mi is jelentkezhetünk.
Ha a szerződéskötésnek különféle
jogi akadályai vannak, az érthető,
az viszont nem érthető, hogy miért
nem tájékoztattak. Január elején
meg kellett volna mondani tisztán
az érintett családoknak, hogy ne
menjenek többé az Alphához ingyenellátásra, mert már azt nem
tudjuk biztosítani. Április elején
egy levélben hozzák a tudomásunkra, hogy az elmúlt három hónapban emberségből biztosított
ellátás költségeiből egy lejt sem fogunk visszakapni. Három hónapja a
megye által megbízott gyermekvédelmi igazgatóság nem foglalkozott
ezekkel a személyekkel, sőt nem is
értesítette őket, hogy december 31.
után megszűnt a szerződés az alapítvánnyal, és forduljanak hozzájuk
a családok, hogy megmondják,
hová kell menjenek, hogy továbbra
is részesüljön a fejlesztésben a gyerekük – fejtette ki dr. Alexandru
Lupşa, aki hangsúlyozta, nem az
Alpha az áldozat ebben a helyzetben, hiszen az alapítványoknak

semmiféle anyagi hasznuk nem
származik az ilyen jellegű partnerségekből, hanem a sérült gyerekek
és családjaik. Ezért próbáltak megtenni mindent annak érdekében,
hogy az illetékesekkel közösen keressenek megoldást a családok
gondjaira. Ha szociális téren nincs
korrekt együttműködés és a problémák megoldására fókuszáló kommunikáció a magán- és állami
szféra között, akkor sajnos a legelesettebbeken csattan az ostor.
A nappali központ egyelőre
nincs veszélyben
A jelenlegi krízishelyzetben a Kitartás központ egy része érintett, az
ambuláns központ, ahová bizonyos
rendszerességgel közel nyolcvan
fogyatékkal élő gyerek járt be. A
szülők behozták a gyerekeket, akik
egyénileg kialakított fejlesztési
programban részesültek. – Az évek
során felépítettünk egy olyan munkacsoportot, amelyben pszichológus,
pszichopedagógus, logopédus, kinetoterapeuta közösen, művészeti terápiával vagy állatokkal való terápia
útján egyénre szabottan foglalkozik
a gyerekekkel. Átlagban félévente
felmérik, milyen eredményeket sikerült elérni, és ennek alapján változik
a programstratégia, intenzívebb vagy
kevésbé intenzív lesz a további aktivitás, de olyan is van, hogy a gyerekek oda fejlődnek, hogy kikerülnek
az itteni programból és normál iskolába járhatnak. A kollégáim oda is kimennek, figyelemmel kísérik a
gyereket, tartják a kapcsolatot a tanítókkal, hogy segítsék a gyerek beilleszkedését. Mert ez a végső cél, hogy
akit lehet, integráljunk. Akit nem,
azzal azt próbáljuk elérni, hogy legalább a saját ellátására legyen
képes, hogy ne szoruljon a nap 24
órájában a család segítségére – magyarázta Lupşa doktor.
A nappali központ léte egyelőre
nincsen veszélyben, ezt a marosvásárhelyi önkormányzat finanszírozza, és a működtetésére a marosvásárhelyi tanács megszavazta
idénre a havi 30 ezer
lejes támogatást. Itt 17
rendkívül súlyosan sérült gyerekkel foglalkoznak, különleges
járművel reggel elhozzák őket otthonról,
délben hazaviszik, és a
családot felszabadítják
közel 8 órára, hogy a
szülők tudjanak munkát
vállalni. Tisztálkodást,
étkezést biztosítanak itt
számukra, illetve csoportos és egyéni fejlesztésben is részt vesznek
az igen súlyos fogyatékkal élő gyerekek.
– Sajnos esetükben
a haladásra a remény
pici, de ezek a gyerekek léteznek, sokan Az Alpha Transilvană központja

Azt hiszem, valami New York

Alexa, annak ellenére, hogy csak
egyéves, válaszolni tud olyan egyszerű kérdésekre, mint milyen lesz
az idő, hány éve alapították az
Amerikai Egyesült Államokat,
vagy kicsoda Dávid (a bibliai
vagy a michelangelói). Arra az
egyszerű kérdésre azonban, hogy
kicsoda az én feleségem, sajnálkozva azt felelte, hogy úgy látszik,
gyengeelméjű vagyok, hogy egy
ilyen egyszerű kérdésre nem tudom
a választ.
Alexa egy új háziállat, gép,
robot, hobbi, új játékszer, új őrület.
A háztartások egyre szorosabb, nélkülözhetetlen tartozéka: tudakozó,
különleges információk tárháza.
Éjjel-nappal rendelkezésedre áll, a
háziasszonyok társalgója, informá-

tora, szórakoztató partner, csevegő,
udvarló, mókamester.
Elég megszólítanod, máris kigyúl a tekintete, és válasza készen
áll. Betáplált tudása gépies, de
szellmes és családbarát, etikus és
megnyugtató.
New Yorkban tavasz van, persze
a miénk odaát Kelet-Európában
haladóbb, ugyanis itt az orgona
még csak mutogatja jövendő bugáját, Vermontban pedig, amely
északabbra van, mint New York
állam, a levelek még meg sem jelentek a lombhullatókon. Az erdőkből élesen kiütköznek a
hatalmas fenyők. Annak ellenére,
hogy Vermont a 33. szélességi
körön fekszik. És még azt is hozzáteszem, hogy a Kanadától délre

közülük felnőttekké válnak, és a
család problémája megmarad. Ezen
réteg esetében azon van a hangsúly,
hogy a családot fel lehessen szabadítani valamelyest – fejtette ki.
A fejlesztést végző szakemberek
bérére nincs keret
Az alapítvány létrehozója és vezérigazgatója sajnálattal beszélt
arról, hogy az évek során felépített
kiváló szakembercsapatot, akik a
Kitartás központba járó gyerekek
fejlesztésén dolgoztak, nem tudják
többé fizetni, ugyanis a program
összköltségvetésének a hetven százalékát teszi ki a fizetésalap, ezt fedezte eddig az állami finanszírozás,
ami január 1-jétől kiesett. A fennmaradó részt európai projektek, illetve szponzorok révén teremtették
elő ahhoz, hogy működni tudjon a
program. A támogatók óriási segítséget jelentenek, múlt évben 350
ezer lejt tudott az Alpha szponzoroktól begyűjteni. Vannak családok,
akik más településen élnek, és nem
tudták fedezni a közlekedéssel járó
költségeket. Az alapítvány szponzorokon keresztül próbált segíteni
nekik, akadtak cégek, akik családokat támogattak, például hogy Ludasról eljussanak Vásárhelyre a
fejlesztő foglalkozásokra.
A Kitartás központban 14 szakember munkálkodott a sérült gyerekek fejlesztésén, a finanszírozás
megvonása nyomán közülük nyolc
személynek fel kell függeszteni a
munkaszerződését, hat szakember
pedig vállalta, hogy még egy hónapig marad részmunkaidőben, ők a
nappali központba járó gyerekekkel
foglalkoznak. Viszont ez a bérköltség a továbbiakban az alapítvány
saját büdzséjét terheli. – Ezek a
szakemberek szívvel-lélekkel végzik a munkájukat, vállalták, hogy
még egy hónapig fél normával maradnak és ellátják a gyerekeket fél
fizetésért. Ezen felül természetesen
vállalják a privát ellátást, mert erre
is van licencünk, de kevés család
engedheti meg magának, hogy egyórás foglalkozásra 45-50 lejt kifizessen. De felmerül, hogy ha meg

eső államot a franciák birtokolhatták egykor, ui. neve zöld hegyet
jelent, s fővárosa nevét az Atlantióceán túlsó partján fekvő híres

egyetemi városról, Montpellier-től
kölcsönözte.
A Nagy Alma (Big Apple) tele
van virágokkal. A sugárutak mentén tulipán, nárcisz, árvácska, a
Central parkban minden tavaszi
virágféleség, rengeteg a fiatal,
gyerekek és dadák, nörszök, felvigyázók, kismamák hevernek a
fűben, játszanak, olvasnak, napoznak, bicikliznek, sétálnak, beszél-

getnek. Az elkerített kosárpályákon nagy játékosok várják, hogy
felfedezzék őket. Köröttük szurkolók
és vetélytársak. Tömegesen.
A nap bizonyos órájában az utcákon több kelet-ázsiait látsz, mint
más népeket, de erről nem illik beszélni még most sem, hiszen itt még
tartja magát a politikai korrektség,
az egyenlőséget tényleg komolyan
veszik az utca, közlekedés, szolgáltatások szintjén.
Trumpot szidják, a város és a
tévék tele vannak ellendrukkerekkel, a hét végén például a tanárok
fognak tüntetni, mert a toronyépítő faragatlan Nagy Ember lefaragta az oktatásra szánt
költségvetési összegeket. Ez valahogy ismerős nekünk is, és a gondok egy része is. Az utcák
piszkosak, de nem ez a legnagyobb baj. Na persze az arányok

is oldódna a finanszírozási probléma, ezek után hogyan várhatom el
ezektől a kiváló szakemberektől,
akik a legkorszerűbb módszerekkel
dolgoznak, folyamatosan fejlesztik
magukat, hogy maradjanak, amikor
évről évre ennyire bizonytalan az
állami finanszírozás? Javasoltam
Paul Cosma jegyzőnek, hogy ha bizonyos akadályai vannak annak,
hogy az új, 98-as törvény előírásait
gyakorlatba ültessék, akkor az állami szektor alkalmazza a szakembereket, és fizesse őket mint saját
alkalmazottakat. Mi szerződéses
alapon átadnánk az infrastruktúrát,
tehát ugyanezen a helyszínen foglalkozhatnának a gyerekekkel, a
szülőket pedig nem érdekli, hogy ki
fizeti a szakembereket, csak kapják
meg ugyanazt az ellátást, mint
eddig – ismertette a javaslatát a vezérigazgató, de nem kapott választ
a megyei tanács illetékesétől.
Mi lesz a gyerekekkel?
Megkeresésünkre az illetékes hatóságok meglehetősen szűkszavúan
válaszoltak. A Maros Megyei Tanács sajtóosztályától érkező közlemény szerint a törvény
értelmében a megyei önkormányzatok a bentlakó rendszerben működő szociális szolgáltatásokért
felelnek, és az Alpha Transilvană
Alapítvány által kínált szolgáltatások nem tartoznak a megye hatáskörébe. Továbbá leszögezik, hogy
a szociális szolgáltatásokat szabályozó törvénykezést összhangba
kell hozni a 2016. évi 98-as
számú
közbeszerzési
törvénnyel, aminek alapján a megyei
önkormányzatok kötelesek versenytárgyalás útján kiválasztani
azokat a szolgáltatókat, amelyekkel
majd szerződéseket kötnek.
Stekbauer Andrea, a Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság
ideiglenesen kinevezett vezetője
kérdésünkre, hogy mi lesz a sérült
gyerekekkel, lévén, hogy az Alphánál nem tudják őket többé fogadni,
nem tudott választ adni. Mindössze
annyit mondott, hogy a törvényt be
kell tartani.

Fotó: Nagy Tibor

tekintetében aligha lehetne hasonlóságról beszélni. Az élet rohan, a
gépkocsivezetők udvariasak, a turistaforgalom változatlan, a város
ugyanúgy nyughatatlan, mintha
soha egyetlen percre sem szunynyadna el.
Mi a város kellős közepében, vagyis a Manhattan-sziget déli csücskéhez közel lakunk, éjszakánként
ránk kacsint változó színeivel a kivilágított Empire State Building, s
távolabbról ide látszik az ikertornyok helyére épült One World
Trade Center furcsa szögletes felhőkarcolója. A 102. emeletről betekinthető az egész város, a
szomszédos New Jersey, a Szabadság-szobor zöldje azonnal a szemedbe ötlik. És hajnali három után
már meghallod a betonóriások közé
szorult játszótér fáin titkon élő
rigók füttyét is.
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Újabb két halálos áldozatot követelt
a kanyaró

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Megjelent a második kötet

Enciklopédia a lélekről

Egy évvel ezelőtt számoltunk
be egy páratlan vállalkozás
eredményéről, a Lélekenciklopédia négykötetes sorozatáról, amelynek első kötete
2016-ban jelent meg, és az
összes nagy világvallás lélekképzeteiről szól. A második
kötetet a Gondolat Kiadó adta
ki szép, színes borítóval. Bemutatója nemrégiben volt
Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár
és Információs Központjában.
A kötetet a tudományos élet
jeles személyiségei ajánlották
a közönség figyelmébe.

A sorozat szerkesztőbizottságának elnöke, Simon-Székely Attila
pszichológus, nyelvész, szakíró, tudományos kutató, a marosvásárhelyi Optica-Optofarm és Optolens
Klinika pszichológiai laboratóriumának vezetője óriási energiát, rengeteg munkát fordított erre az
enciklopédiára. A sorozat kivitelezésének terve a Magyar Tudományos
Akadémia
Domus
programjának támogatásával kezdődött 2005-ben, és 2014-ben fejeződött be. A folyamatban (írás,
lektorálás) Simon-Székely Attila
projektvezető irányításával 160
szakember vett részt, a szerkesztőbizottságnak 52 tagja volt. Az enciklopédia törzsanyaga 83 szerző
„önkéntes, szívből jövő, hatalmas
munkájának” az eredménye – írja
dr. Bagdy Emőke pszichológiaprofesszor a második kötet előszavában.
Ahogy a cím is jelzi, a sorozat témája a lélek, alcíme A lélek szerepe

az emberiség szellemi fejlődésében.
Ezt fejtik ki 2500 oldalon a szerzők
– ki-ki a maga szakterületének a felfogása szerint a tudomány, a vallás,
a filozófia, mitológia stb. szemszögéből. Valamennyien szakmájuk kiemelkedő eredményeket elért
képviselői Magyarországon és külföldön. A Lélekenciklopédia sajátos
tartalma miatt egyedülállónak tekinthető a magyar és a nemzetközi

vonatkozó munkáival kezdődően, a
középkori filozófusokon át a modern kognitív és biológiai pszichológia kutatásait. A fejezetben a
szerző bevallása szerint az összes
jelentős, lélekkel, pszichikummal,
tudattal és ennek rokon értelmű fogalmaival foglalkozó szerző munkásságát sikerül bemutatnia.
A tudat, a figyelem és a tájékozódás patológiája című második feje-

„Az emberiség ősi mítoszainak és vallásainak majdnem mindenike
a lelket tekinti kiindulópontjának, lényegének és céljának. A lélek halhatatlanságának hite és vágya az emberiség egész létét végigkísérte…
A lélek, nevezzük azt akár elmének, szellemnek, tudatnak, öntudatnak,
pszichikumnak, pszichének, az emberi lét, de ugyanakkor az univerzális lét lényege, alfája és omegája.” (Simon Székely Attila)

tudomány- és kultúrtörténetben –
nyilatkozta Simon-Székely Attila.
Kérdésünkre hozzátette, hogy a második kötet az európai filozófiák, a
különböző tudományok és paratudományok lélekfelfogásáról szól.
Készen van a harmadik kötet
anyaga is, amely a világ összes jelentős mítoszának lélekfelfogását,
valamint a negyedik kötet is, amely
a népvallások, keleti filozófiák, törzsi és új vallások, mozgalmak,
irányzatok lélekfelfogását mutatja
be. Erre a két kötetre még kiadót
keres a szerkesztő, de az első két
kötet ismeretében hisszük, hogy
talál is.
A most megjelent kötet első és
második fejezetét a sorozat szerkesztője jegyzi, lektora László
János professzor volt. Az első fejezet a teljesség igényével mutatja be
az ókori görög filozófusok lélekre

zet szerzői Simon-Székely Attila és
Tringer László. A szerzők a pszichiátria (elmegyógyászat) és a pszichopatológia
(kórlélektan)
kialakulásával, a normalitás-abnormalitás fogalmainak értelmezésével, a tudat nem kóros és kóros
összefüggéseivel, a tudat és a vele
szorosan összefüggő lelki folyamatok, a figyelem és a tájékozódás
normális és kóros működésével, az
alvás folyamatának egészséges és
kóros vonatkozásával foglalkoznak.
A módosult tudatállapotok című
fejezetet négy szerző jegyzi: Andrássy Gábor, Glaub Teodóra és
Frecska Ede pszichiáterek, a debreceni egyetem oktatói, valamint
Bokor Petra, a módosult tudatállapotokkal foglalkozó pszichológus.
A fejezet egyik lektora Bányai Éva
professzor, a hipnóziskutatás nemzetközileg is elismert szakértője. A
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Oltóanyag továbbra sincsen

Kettővel nőtt a kanyarójárvány halálos áldozatainak
száma, miután egy 17 éves
lány és egy másfél éves gyerek is életét vesztette – jelentették
be
kedden
a
hatóságok.

bályozza. Romániában eddig nem
létezett oltástörvény.
Florin Bodog egészségügyi miniszter kedden elmondta, a most
közzétett tervezetben egyelőre
nem akarnak konkrét szankciókat
megállapítani az oltás beadatását
elmulasztó szülők ellen, mert az a
cél, hogy a társadalom minél szélesebb körben elfogadja az oltástörvényt.
Hozzátette: a társadalmi vita
során a törvényt kiegészítik egy fejezettel, amely tartalmazni fog büntetéseket, és a gyerekek megfelelő
beoltási arányát is szavatolják –
mondta a miniszter.
A járvány egyre nagyobb méreteket ölt Németországban is, míg
2016-ban összesen 325, idén április
közepéig 331 kanyarós megbetegedést jegyeztek fel, és 92,5 százalékos volt a betegség ellen beoltott
gyermekek száma, holott az Egészségügyi Világszervezet ajánlása
szerint 95 százalékos arány szükséges ahhoz, hogy a járvány elkerülhető legyen. (b.)

fejezetben a szerzők tudományos
igényességgel tárgyalják az összes
módosult tudatállapotot: meditáció,
hipnózis, delírium, pszichózis,
álom.
A biológia fejezet, amely a pszichológiai funkciók és folyamatok,
valamint az emberi és állati viselkedés biológiai vonatkozásait veszi
számba, Zsákai Annamária munkája.
Az agykutatás és a lelki működés
neurobiológiai vonatkozásainak
összefoglalóját tartalmazza Kiss
János írása. A biofizikai vonatkozásokat Somogyvári Zoltán és Zalányi
László dolgozta fel, a mesterséges
intelligenciáról Horváth Sándor
számol be.
A kozmológiai fejezet témái: az
univerzum modelljei és az
emberi lét (Hetesi Zsolt),
kozmológia és az antropikus elvek (Grandpierre
Attila) valamint az asztrobiológia (Kereszturi Ákos).
A Lélekenciklopédia
második kötetének utolsó
nagy fejezete a paratudományok tudat- és szellemszemléletéről szól. Az
őshagyomány, misztikum
és tudomány alfejezet
(Héjjas István) a modern
ezoterikus tanítások két
forrását, az ősi szakrális,
spirituális tanításokat és a
modern természettudomány eredményeit veszi
számba. A további szerzők
a parapszichológia (Paulinyi Tamás), az asztrológia
(Tóth Sándor), a spiritizmus (Gyimesi Júlia), az
ezotéria (Balogh Béla) és a
poszttudomány
(Varga
Csaba) lélek- és tudatfelfogását tárgyalják.

És végül idézzük újra az előszó
szerzőjét, Bagdy Emőke pszichológiaprofesszort, aki szerint egyetemességre
törekvése,
mindnyájunkhoz szóló érvényes tudásanyaga teszi olyan szellemi kínálattá a monográfiasorozat eddig
megjelent két kötetét, „amelyekből
egyaránt épülhet a tudós elme, a kevésbé vájtfülű olvasó, de éppúgy
gazdagíthatja a művelődni kívánó,
önmaga lélekmélységei és az univerzum magasságai iránt érdeklődő,
a lét titkaira kíváncsi embert is”.
A második kötet egyelőre Budapesten vásárolható meg, de a
könyvvásárra feltételezhetően több
kiadó is elhozza majd. Addig is gratulálunk a szerkesztőnek, és várjuk
az újabb köteteket is. (bodolai)

Alexandru Rafila, az egészségügyi miniszter személyi tanácsadója
sajtótájékoztatón elmondta: a 17
éves lány nemcsak kanyaróban
szenvedett, hanem egyéb betegsége
is volt. Rámutatott: sem a lány, sem
a másfél éves gyerek nem volt beoltva kanyaró ellen.
Április 7-ig országszerte 4090
kanyarós megbetegedést jegyeztek.
A járvány leginkább a nyugati megyékben terjed.
Megyénkben az év első négy hónapjában 89 esetet diagnosztizáltak,
ebből hatot az elmúlt két hét során
– tájékoztatott a közegészségügyi
hatóság szóvivője. A súlyosabb eseteket kórházba utalták, az enyhébb
lefolyásúakat otthon kezelik. A
megbetegedések száma a vidéki településeken magasabb.
A járvány
terjedése ellenére az oltóanyag
továbbra is hiányzik megyénkben.
Az egészségügyi minisztérium
kedden társadalmi vitára
bocsátott egy
törvénytervezetet, amely
az oltást sza-
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Költészetnapi találkozás Szentsimonban

A vers nem múlik el

Versenyre kelve a tavaszi természettel, a könyvekben alvó
verset keltették életre immár
negyedszerre a magyar költészet napján Nyárádszentsimonban. Ünneplő ruhában,
ünneplő lélekkel mondták és
hallgatták a verset idősebb,
középkorú és egészen fiatal
résztvevők helyből, a község
falvaiból és a környező településekről (Havad, Rigmány,
Geges, Nyárádszereda, Erdőszentgyörgy, Szováta stb.).

Bodolai Gyöngyi

Ha azonban jól meggondoljuk,
nemcsak az a félszáz személy alkotta a hallgatóságot, akik az egykori református iskola vendégmarasztaló termét megtöltötték,
ahol a község jellegzetes, régi
úrasztali terítőit állították ki. A vendéglátó szervező Buksa Ferenc
helybeli református lelkész, genealógus kutatómunkája révén a ma
hetvenlelkes falu hajdani lakóinak
neve a terem falait betöltő családfák
ága-bogán olvasható. Így volt hát
együtt a múlt és jelen, ész és szív, és
az a ritka lelkesedés, amely a szava-

lókat és zenészeket, valamint a közönséget áthatotta.
„A vers fényűzés, ezért nélkülözhetetlen./ A vers szünet a mindennapi életben, amelytől megújulunk./
A vers csendre szoktat és hallgatásra./ A vers tanít befelé figyelni./
… A vers és a magyar nyelv arra
tanít, hogy a lélekben minden mindenhez kapcsolódhat./ A vers megérteti velünk érzelmeinket./ A vers
neveli ízlésünket és ítélőképességünket: vagyis tanít különbséget
tenni a majdnem és a valódi között./

A vers nem hoz hasznot. Ez a legfőbb haszna. És ettől rokon az istenivel.” (Mire jó a vers)
Balogh Irma tanárnő, a versdélután szervezője és műsorvezetője
Kodolányi Gyula kortárs magyar
költő vallomásával adta meg az alaphangot a többszólamú versünnephez,
Buksa Ferenc köszöntésképpen a
148. zsoltárt olvasta fel Balassi Bá-

Fotó: Bodolai Gyöngyi

lint fordításában, majd az ötszáz
éves reformáció és az anyanyelvű
kultúra kapcsolatáról beszélt. Arról
a folyamatról, amikor a XVI. század Európájában a nemzeti nyelvek
sikeresen vették fel a harcot a latinnal, a göröggel és a héberrel. A reneszánsz korszakot követő száz év
a reformáció jegyében telt, amely
során az anyanyelvi megújulás elválaszthatatlanul
kapcsolódott
össze a vallási reformmal, a nép
nyelvén a néphez szóló isteni ige
erejével. A reformáció kezdetétől

fogva virágzott a zsoltárköltészet, a
hitvitázó dráma (Sztárai Mihály),
egymás után keletkeztek a traktátusok, vitairatok, prédikációs kötetek
(Bornemissza Péter), elkészültek a
Biblia részleges, majd teljes fordításai (Méliusz Péter, Heltai Gáspár,
Károli Gáspár, Szenczi Molnár Albert). A protestáns énekköltészet
anyagát gyűjteményekbe rendezve
nyomtatták ki a reformáció céljával
azonosuló, egymással versengő
könyvnyomdák szerte Erdélyben,
vagy írták szépen illusztrált kéziratos énekeskönyvekbe – hangzott el
sok érdekes egyéb információ között a lelkész tartalmas, adatokban
gazdag előadásában. Buksa Ferenc
felsorolta azokat a költőket, akiknek
műveit meghatározta a reformáció.
Kiemelte, hogy Balassi Bálint
három verse is szerepel a református énekeskönyvben, illetve azt is,
hogy Istent megszólító versei közül
az egyik legszebb az Adj már csendességet. A felvilágosodás eszméivel azonosuló Kölcsey Ferenc, a
Himnusz szerzőjének verseiben is
megfigyelhető a bibliai ihletettség.
A kétszáz éve született Arany Jánost a 19. század legbibliásabb költőjének nevezte, majd Ady Endrét
említette, akinek verseit az erdélyiség mellett mindvégig meghatározta a protestáns szellemiség, a hit
gondolata. Áprily Lajos lírájának
pilléreit az erdélyi táj, az antikvitás
klasszikus hagyománya és a bibliás
protestáns örökség képezi –
mondta, majd kiemelte az idén száz
éve született Szabó Magda írónőnek
a hithez, Bibliához való kötődését.
– Nem véletlen, hogy 2017 a reformáció és Arany János emlékéve

is egyben – emelkedett szólásra
László János nyugalmazott magyartanár.
Arany János a legnagyobb magyar költő, nyelvünk, a magyar
nyelv legkiválóbb művelője.
Nyelve csodálatos, gazdag, művészi, és a mélyből, a paraszti világból ered. Emberként végtelenül
szerény volt: „Lelkem, ha kérte,
amit a sors nem adott, Arany János
bűvös szavával mulatott” – jellemezte Kosztolányi Dezső (Két
vers életre-halálra). Nemcsak
költő, ember is volt, minden időben, minden helyzetben. A néma
ellenállás korában is, amikor a tragédiába fulladt 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverését
követően a Habsburg-vezetés azt
is fontolóra vette, hogy mennyi
idő szükséges a magyarság kiirtásához (megtiltva még a magyar bajusz, a pörge kalap viselését,
betiltva a magyar nóta éneklését) is.
1857-ben, Ferenc József császár
Magyarországra
látogatásakor
Arany visszautasította, hogy dicsőítő verset írjon, és megszületett A
walesi bárdok. A vers hasonló történelmi eseményt idéz az 1200-as
évekből, mikor Eduárd angol király
meglátogatja a leigázott walesi tartományt. Felszólítja a bárdokat,
hogy dicsőítsék, de mind az ötszázan inkább a máglyahalált választ-

– Diákoromban magyarórán azt
vártam, hogy csengessenek ki, most
pedig el tudtam volna hallgatni
még két órán át is a tanár urat –
hangzott el a dicséret a volt tanítványtól. Ezt követően Tóth Sándor,
Nyárádszereda polgármestere és
Veress Gergely, a vendéglátó
Havad község polgármestere a megyei RMDSZ Könyv és gyertya
díját adta át László János magyar
szakos tanárnak értékes és lelkes
munkájáért, szerepéért, amit a közösség oktatási és művelődési életében betöltött. Mivel a március
15-i díjkiosztó ünnepség idején
kórházban volt, a költészetnapi
bensőséges rendez- vényen vehette
át az elismerést hosszas taps kíséretében.
Balogh Irma az Ágnes asszony
balladát mondta el, majd az Ajándék zenekar következett. Tőkés Attila gegesi református lelkész, Botos
Mirela, Adorjáni Szabolcs és Tőkés
Mátyás megzenésített verseket
adtak elő. Buksa Áron a Mátyás
anyja című verset mondta el könyv
nélkül, majd húga, Buksa Lídia szerepelt Pósa Lajos Isten című költeményével. Hallottuk Veress Gergely
polgármestert, Csalóka Ernő teológiai hallgatót, aki a személyes életünkben megtörténő reformáció
fontosságát hangoztatta. Verset
mondott még Falka Emőke, Biró

ják, a király pedig megőrül. Arany
Jánost Wales központjában díszpolgárrá avatták, és sajnálattal állapították meg, hogy a magyar
gyermekek sokkal többet tudnak a
máglyahalált szenvedett 500 walesi bárdról, mint a helybeliek –
vezette be az általa elszavalt Aranykölteményt.

Mária és Suba Gyöngyi Nyárádszeredából, Nagy Erzsébet Gegesből,
Csiszér Erzsébet Havadról, Botos
Mirela Gegesből, László Lehel Erdőszentgyörgyről, Csipán Ilona
Rigmányból. A humor is jelen volt
Varga Sándor szovátai untárius lelkész révén, aki a Mátyás anyja című
Arany-versnek a volt kolozsvári
polgármester, Gh. Funarhoz címzett
átiratával szórakoztatta a hallgatóságot. Üde, kellemes jelenség volt
az erdőszentgyörgyi református
presbiteriánus gyülekezet leányzenekara, akik a reformáció időszakában íródott énekeket, húsvéti
zsoltárokat adtak elő. Buksa JúliaIzabella óvónő pedig az Uram,
közel voltam hozzád című húsvéti
éneket adta ajándékba a résztvevőknek, akik együtt énekeltek a tiszteletes asszonnyal.
A tombola ez alkalommal sem
maradt el, Balogh Irma, a Csámborgó vendéglő és az Ajándék zenekar felajánlását a versmondók
között sorsolták ki, ugyanakkor a
Genesis pékség és Csipán Csaba
vállalkozó is támogatták a rendezvényt. A versünnep közönsége, mint
minden évben, az idén is elültetett
egy fát – ezúttal egy somfát – a gyülekezeti ház udvarán, majd kötetetlen
beszélgetéssel, szeretetvendégséggel ért véget a költészetnapi rendezvény.
Ami maradt, Kosztolányi szavaival az ünnepi borzongás emléke,
ahogy a könyvben térbeli életet élő
verssel alkalmunk volt az időben
találkozni. Viszontlátásra 2018ban.
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Tinktúrák (VI. 3.)

A jóféle sáfrány

Veress László
A világ legdrágább fűszerét a sáfrány nevű
gyógy- és fűszernövény szárított bibéiből vagy porzóiból nyerik.
Sáfrány vagy krókusz a Kárpát-medencében őshonos növényfajok közös megnevezése, amelyek
kora tavasszal virágoznak. Ezzel szemben a fűszerként termesztett jóféle sáfrány, latinul Crocus sativus ősszel virágzik, bibéje vörösesbarna, aromás
illatú, kesernyés fűszer, az ételt aranysárgára festi.
A sáfrányhoz hasonló, sokszor nagy tömegekben
termő, virító, erősen mérgező növény az őszi kikerics (Colchicum) is, vigyázat, ne tévesszük ezeket
össze!
A jóféle sáfrány régi fűszernövény; már az
egyiptomiak is használták levesek, mártások színezésére, ízesítésére, de ismert az a tény is, hogy
Kleopátra királynő sáfránnyal illatosított vízben
fürdött, Nagy Sándor, a hódító király még a bort is
sáfránnyal ízesítette, amely a „fűszerek királya, a
királyok fűszere”. Az ókori görögök és rómaiak afrodiziákumként is alkalmazták, hasonlóképpen a
középkorban és később, a XVIII–XIX. században
is. Ázsiából, Iránból, Indiából származik, de napjainkban termesztik Marokkóban, Görögországban, Spanyolországban és más vidékeken is. A
sáfrány neve az arab zafran szóból ered, ami sárgát
jelent.
Hogy a XVIII. században Erdélyben is használták, arról tanúskodik a segesvári gyógyszertári múzeumban látható patikai folyadékedény felirata is:
TINCTURA CROCI, azaz sáfránytinktúra (festvény). A latin tinctus szó festéket jelent magyarul,
ebből származik a múltban használatos festvény
szó, akárcsak a tinta (színes folyadék) szavunk is.
A sáfrány nagyobb adagokban (1-1,5 gramm)
bódulatot okoz, 5 gramm mennyiség mérgező, 20
gramm halálos adag lehet.
A jóféle sáfrány termesztése is nehézkes, de bibéjének gyűjtése nagyon fáradságos munka, és
csak kézzel végezhető. Korán reggel vagy éppen
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napkelte előtt gyűjtik, szárított állapotában 1 kg
mennyiséghez 150.000-160.000 növény bibéje
szükséges, 1000 négyzetméternyi területről, legkevesebb 450 munkaóra felhasználásával.
Ugyanakkor a sáfrány ízesítő ereje egyedülálló
a fűszerek között, mindezekért rendkívül drága, értéke az aranyéval vetekszik, jelenleg kilónként
12.000-5.000 euró. Nem csoda, hogy a történelem
folyamán gyakran megjelentek a sáfrányhamisítók,
annak ellenére, hogy büntetésük rendszerint kegyetlen volt. Például Augsburgban (Németország)
1446-ban egy férfit máglyán égettek el, egy aszszonyt pedig elevenen ástak el sáfrányhamisítás
miatt. Hamisítják körömvirágbibével, kurkumával,
a kék virágú sáfrányos szeklicével, amelyek sárgára festik ugyan az ételeket, de ízük gyakorlatilag
nincs. Viszont a sáfrányos szeklice gyógyhatása
szinte azonos a sáfrányéval.
Valaha a magyarok is sáfránytermesztők és fogyasztók voltak, például Mátyás király is. Franciaországban, Spanyol- és Olaszországban ma is
sáfránnyal ízesítenek bizonyos ételeket: kagylókat,
leveseket, rizset és süteményeket. Szerintük a sáfrány „csodákat tehet” az ételekkel. Erre a célra a
sáfrányszálakat összetörve meleg vízbe helyezik,
és az így ízesített folyadékot hozzáadják az elkészítendő ételhez, vagy a sütőben szárított sáfrányt
összedörzsölve ételükbe szórják, egy késhegynyi
bőven elég egy négyszemélyes adag befűszerezéséhez.
A sáfrányt összezúzott por formában vagy szálakban árusítják. Legjobb, ha a sáfrányszálakat vásároljuk, így könnyebben észrevehető, ha nem
eredeti sáfrányt árulnak.
Elődeink a sáfrányt mint gyógyszert is használták, görcsoldó, hurutcsillapító anyagként. Pápai
Páriz Ferenc a Pax corporis című könyvében
(1690) írja, hogy a gyomorfájás ellen „fűszerszámok közül legjobb a szerecsendió virág, a fahéj
és sáfrány, mert ez természeti szerént is fájdalomenyhítő”. A gyógyszertárakban szag- és ízjavító szerként, gyógyszerformák festésére
alkalmazták.
Napjainkban a sáfrányból készült teát és a sáfrányos tinktúrát használják idegnyugtató hatásáért,
depressziós állapotokban, szívnyugtatóként és erősítőként. A sáfránytea elkészítéséhez 3-4 szál szükséges, amelyre negyed liter felforralt vizet öntünk,
5-10 percig állni hagyjuk, lassan, kortyonként fogyasztjuk. A sáfrányos tinktúra 0,10 gramm sáfrányszálból és egy
deciliter 70 fokos alkoholból készül. A
keveréket jól záró edényben 14 napig
állni hagyjuk, leszűrjük, sötét üvegben tároljuk. Napi adagja kétszer 20 csepp.
Külsőleg ízületi gyulladásokban, bedörzsölő szerként használják. Gyógyászati
használata főként ára miatt nem terjedt el.
A sáfrány részt vesz a jól ismert svédkeserű alkoholos oldat összetételében.
A sáfrányt festékként is használták:
arcot, hajat, ruhákat festettek vele, és parfüm is készült belőle.

Ötvenkettedik nyelvlecke

Utolsó beszélgetésünk során
a blúzt jártuk körül, ami általában nem hordható egymagában. Kell egy szoknya is
hozzá. Bár manapság a ruha
reneszánszát éljük, egy elegáns nő ruhatárából nem hiányozhat a szoknya sem, amit
bő és szűk változatában az alkatunknak, az alkalomnak
megfelelően viselhetünk. A
szoknya a textilművésznek is
kimeríthetetlen lehetőségeket kínál. Tapasztalataim szerint Bandi Kati is így gondolja.

– Valóban legnőiesebbnek nevezhető ruhadarabunk! Az öltözködés története során sokszor volt a
megjelenő új divatirányzat főszereplője, hiszen az éppen aktuális sziluettdivat fő alkotóelemét jelentette.
Az antik görög és római hosszú, bő
szoknyák (ruhák) függőlegesen
hulló redői a kor építészetének oszlopait juttatják eszünkbe. A következő korok hozták divatba az
alsószoknyákat, majd a különböző
merevítésekkel épített sziluetteket:
először széltiben (csípőpárnákkal,
illetve halcsont- vagy vesszőszerkezettel), majd farhangsúlyozással
éltek. A népviseletekben dívó farpárnák az úri viselet szerény „képutánzásai”, hiszen utóbbinak a
komoly konstrukcióiról külön ta-

nulmányok szólnak! És mindezek
fölött vala a halcsontos fűzőbe fogott derék.
Nem hiába említettem az előzményeket! Sok minden változott az
ideológiákban, a nemek közötti viszonyokban, és a jogegyenlőség értelmezései sokféle eredményt
szülnek: vannak közöttük haladó
vívmányok és torzszülöttek egyaránt.

Az igénytelenség
központi honfoglalása

Ötvös József
Majdnem úgy vagyok ezzel a főtéri saroképülettel, mint a
tanárok a csendes, jó
viselkedésű gyerekekkel: nem történik
semmi rendkívüli körülöttük, s akkor alig
van mit mondani róluk.
Elárulom, többen is siettek segítségemre, felemlegetve a régmúlt
város hangulatát, bizonygatva, hogy ott
volt a Ballada étterem, mások emlékezetében az ízletes vegetáriánus illatok
jelentek meg. De én a mai városról szeretnék írni, arról a jelenkori Marosvásárhelyről, amely úgyis nemsokára
múlt lesz, és mi is, mások is elfelejtik,
hogy egykor a Művész mozival átellenben lévő egyszerű halványkék tömbház
földszintjén egy csendes bank működött. Habár a körbe beírt BT (Banca
Transilvania – Erdélyi Bank) rövidítés
nekem először egészen mást juttatott
eszembe, pedig az a két betű is hoszszabb nevet jelez, mert a BT – a Bulgartabak rövidítéseként – a néhai
KGST valutává vedlett cigarettája volt.
Utánunk születettek kedvéért és felvilágosításáért írom le: a Közös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST)
1949-ben alakult meg Moszkvában a
következő alapító tagokkal: Bulgária,
Csehszlovákia (már nincs is ilyen fából
vaskarika), Lengyelország, Magyarország, Románia és a Szovjetunió (ez is
néhai). Később csatlakozott ezekhez
Albánia (a fenegyerek), az NDK (az
egykori Német Demokratikus Köztársaság), Mongólia, Kuba és a (volt) Vietnami Demokratikus Köztársaság. A
történetírás szerint az 1989-es megmozdulások, változások után 1991-ben
hivatalosan megszűnt; az én emlékeimben inkább gyorsan elporladt mint temetetlenül hagyott holttest.
Kedves korábban született olvasók!
Ugye, milyen jó érzés leírni ezt így:
néhai KGST, s alája temetői komolysággal odafesteni: élt 42 évet, bár –

A szoknyáról

Okkal tértem ki a több évszázadot felölelő, női princípiumot hangsúlyozó törekvésekre. Hiszem,
hogy az ember mint biológiai lény
nem változik a manapság elfogadott (?) hajsza iramában. A nő
akkor igazán nő, ha szerepét külsőségeiben is felvállalja.
Kissné Portik Irén néprajzkutató
könyvbemutatóján hosszan mesélt a
székely szoknya formájának és súlyának szerepéről a néptáncok alakulásában. A múltat idéző okoskodás után barátnőm rövid beszámolóját idézem egy báli élményéről:
„Táncospár-sorsoláskor az est legjobb
táncosa lett a partnerem. Azt hittem,
hogy a protokolltánc az én nagy nyereségem a bálon, de már a harmadik
táncnál tartottunk, amikor partnerem
elmondta, hogy pörgő szoknyámat
nem lehet megunni, őt is lendíti!”
Ezek után természetesen meg kell
említenem a szűk szoknyát is mint
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részben – felélte a mi életünk egy részét
is, viszont most történelmi sírkövére
odaírhatjuk: Béke poraira.
Olyan jólesik a nagypéntek és húsvét
közötti nagyszombat csendjében így temetni el ifjúkorunk félelmét, s amint itt
állok a főtér déli záródásánál, megértem, miért is rémlett fel bennem ez az
elmúlt időszak. A jó százéves, gyönyörű
szecessziós Kultúrpalotát oldalról és
szemből megkörnyékezi két modern (?)
tömbház, köztük pedig segítségre készen őrt áll egy román kőkatona. Az a
százéves épület a boldog békeidők színvonalát és értékét őrzi, ezek az alig félszáz éves tömbházak csak a távolabbi
tegnap, ifjúkorunk itt felejtett, a KGST
korabeli hatalom és kultúra színvonalának emlékkövei.
Alapjában véve ez zavar ma engem
Marosvásárhely főterén. Nem a mezei
nyulakhoz hasonlóan szaporodó bankok, amelyek szép lassan kiszorították
innen a könyvesüzleteket, hanem egy
központosított, egyenruhásított korszak
emléke, amikor a tárgyi honfoglalás
ténye volt fontos egy erdélyi városközpont arculatának alakításában és alakulásában. Ezért tűnik még mindig
idegennek egy bizánci stílusú katedrális a barokk és szecesszió erdélyi megjelenésében,
vagy
egy
KGST-korszakban született, dicsőségesen masírozó Kárpátokon túli katona a
kultúra és művészet színes palotájának
tövében, és ez számomra nem más,
mint az igénytelenség főtéri honfoglalása.

korunk legjellemzőbb „csomagolását”. Igen, van, akinek nagyon jól áll,
és vannak kombinációk, amelyekhez
kimondottan az való... Azonban a
legtöbb előnytelen „tálalást“, önmagukkal való kibabrálást is a szűk miniszoknyát viselő nőktől láttam.
Mivel minden arányítások kérdése, eléggé nyilvánvaló, hogy egy
bő szoknyaalj fölött még a nem túl
karcsú derék is vékonyabbnak
mutat. Ehhez társul a lobogó-repülő
anyagok dinamikája, és kész is van
az egyik leghódítóbb női képlet.

– Nem véletlenül kérdeztelek a
szoknyáról, műhelyedben ugyanis
szép, izgalmas tavaszi szoknyák készülnek, említsünk, mutassunk meg
közülük néhányat kedvcsinálónak!
– Délelőtti viseletre alkalmas a
kockás szövetből készült fodros banánszoknya. Egész napra ajánlott a
(nyárádmenti ihletésű) rakott szoknya. Szintén egész nap és minden
alkalomra viselhetőek a székelyszoknya-inspirációk, a különböző
alkalmakhoz más-más felsővel.
Nagyon divatos a fekete alapon
tarka mintás etno szoknya. A lenge
selyemből varrt „tépett aljú”lobogó
szoknyát délelőtt polóval, délután
fodros blúzzal viseljük…
Amint a fotókon is látszik,
amennyiben nem viselünk mellényt
vagy blézert (bujkát, ujjast, réklit),
akkor egy harmonizáló vállkendőt
kanyarítunk kiegészítésképpen. Az
övek is nagyon jótékonyan egészíthetik ki szoknyás öltözékeinket.
(b.)
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Szobor
Diana hercegnőnek

Az asztrológus üzenetei

Tóth Sándor
Mottó: „A tér és idő rabjai,
Az öröklét remetéi
vagyunk. Minden kétség fölött
Őrlődünk két pólus között.”
Kedves Olvasók!
Az idén április 19-től május 20-ig tartózkodik a Nap a Bika jegyében. A tavasz közepét a természet szépsége és
gyarapodása jellemzi. Dús, virágzó növények csalogatják illatfelhőikkel a rovarokat, hogy nektárért cserébe
elvégezzék a beporzást.
A Bika a föld gyermeke, az igazi életöröm képviselője. Ha végigpásztázzuk a zodiákus körét,
megállapíthatjuk, hogy rá hat a leginkább a fizikai sík, az
anyag varázslata. Igyekszik mindent megszerezni, ami felkelti a vágyait. Fő motivációja, ha valamit olcsóbban tud
magáévá tenni, ezért az üzletekben az árleszállításokat
árgus szemmel figyeli. A helyzet az, hogy a birtoklást kiterjeszti a kapcsolataira is. Ha valaki megtetszik neki, mindent megtesz azért, hogy megszerezze. Jókat enni, inni,
örömöt szerezni a testének többnyire központi kérdés az
életében. Nehezére esik a változtatás, a biztosat sose adja
fel a bizonytalanért. Megkezdeni valamit nem tartozik az
erősségei közé, de ha elindul, szinte semmi sem tudja őt
megállítani. Bármilyen anyagi veszteség: Bika-tanítás.
Mert minél inkább ragaszkodunk valamihez vagy valakihez, annál nehezebb az elengedés. A gazdagság sosem attól
függ, hogy ki mit birtokol. Pénz, vagyon, ingóság és ingatlan mit sem ér, ha valaki mégis elégedetlen, és többre vágyik, mint amivel rendelkezik. Sajnos, a fizikai világban a
vágyak újabb vágyakat szülnek, ezért az örök kielégületlenség a XXI. század emberének briliáns csapdája.
A buddhista homokmandala az élet mulandóságára, rövidségére és a folyamatos változásra hívja fel a figyelmet.
Szerzetesek hetekig rakják ki színes homokszemcsékből a
mandalát, közben imákat kántálnak, mantráznak. A szertartás vége a homokmandala lerombolása, majd a homokszemeket besöprik egy edénybe, selyembe helyezik,
elviszik egy folyóhoz és beleöntik, így a szemek visszakerülnek a természet körforgásába. Sziddhárta herceg 29 éves
koráig gondtalan, fényűző életet élt. Egy alkalommal, elFED,
BORÍT

A rejtvény fősoraiban

Nicolas Sébastien-Roche
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A 32 éves Harry herceg,
a brit uralkodó unokája terjedelmes interjúban tárta
fel, hogy Diana húsz évvel
ezelőtti halála után egészen
a legutóbbi időkig minden
érzelmét magába temette,
de ennek igen súlyos hatása volt munkájára,
magánéletére, sőt mentális
állapotára is. „Sokszor a
teljes összeomlás közvetlen közelébe kerültem” –
mondta a herceg. Hozzátette: ebből eredő belső agressziója néha odáig fajult, hogy legszívesebben orrba vert volna
valakit.
Ennek az agressziónak a levezetésében sokat segített, hogy elkezdett bokszolni, de végül bátyja, Vilmos herceg tanácsára szakértői segítséget kért lelki problémáira.
Amint elkezdte kibeszélni magából a gyászt és ehhez kapcsolódó érzelmi viharait, rájött, hogy egyáltalán nincs egyedül a hasonló lelki problémáktól szenvedők „meglehetősen nagy
klubjában”. Mielőtt azonban idáig eljutott volna, a homokba
dugta a fejét, és arra kényszerítette magát, hogy egyáltalán ne is
gondoljon néhai édesanyjára.
Harry tíz évet töltött a brit hadseregben, és bámulatra méltónak
tartja, „hogy mi mindent köszönhet a katonaságnak” – fogalmazott 2015 tavaszán a fiatalabb korában botrányt botrányra halmozó herceg, hozzátéve: a hadseregben eltöltött évtized mentette
meg őt a teljes elzülléstől.
Harry a legtekintélyesebb brit tisztképző akadémián, Sandhurstben végzett 2005-ben. Ezután – kitüntetéssel – a brit hadsereg legkorszerűbb és legnagyobb tűzerejű helikopterére, az
Apache-ra szóló elsőtiszti és lövészképesítést is megszerezte,
majd kétszer is megjárta az afganisztáni frontot.
Harry és Vilmos herceg édesanyjuk halálának közelgő huszadik évfordulójára szobrot állíttat Diana hercegnő emlékére. A szobor Diana egykori, Vilmos és Harry jelenlegi londoni
rezidenciája, a Kensington-palota parkjának nyilvánosan látogatható részén áll majd. (Kertész Róbert, MTI)
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hagyva a palotáját, találkozott egy öregemberrel, ami a mulandóságot szimbolizálta. Egy másik alkalommal egy beteg
emberrel találkozott, aki felhívta a figyelmét arra, hogy az élethez hozzátartozik a
szenvedés. A következő alkalommal egy
halottat látott, amely szembesítette azzal,
hogy minden véget ér egyszer. Majd egy
aszkéta került az útjába, aki a szenvedés
okát kutatta. Ezeknek a szembesüléseknek
a hatására döntött úgy, hogy lemond világi
életéről, és megkeresi az emberi lét értelmét. Néhány év aszkézis, önsanyargatás
után, 35 évesen megvilágosodott, Buddhává lett. Később évtizedekig vándorolt és
hirdette a tanait. Azt mesélik, hogy az egyik utolsó tanítása
úgy hangzott, hogy „ha az úton találkozol Buddhával, öld
meg!”. Ez annyit jelent, hogy a megvilágosodás lehetőségét, a tökéletességet mindannyian hordozzuk, és az igazságot nem kívül kell keresni, hanem önmagunkban.
A szerzést, ha birtoklás és ragaszkodás követi, az előbbutóbb negatív megéléshez vezet. Mert ha eljön az idő, mindent el kell engedni, mindenről le kell mondani, még az
életünkről is, mert azt is csak kölcsön kaptuk. Nem véletlenül áll szemben a Bika jegyével a Skorpió, mely az elmúlásra és a halálra figyelmeztet. Emberi létünk véges és
határos. Az itt töltött időnk korlátozott. Az utolsó ajtón
mindenkinek be kell menni, aki megszületett. Az ajtó előtt
pedig mindent le kell tenni, mert csak a bennünk lévő örök
utazót várják. A ruháját, a használati tárgyait, az összegyűjtött földi javait itt kell hagyni ezen a létsíkon. Ezért is kellene megszabadulni a „hagyatéktól”, mert amit életünkben
odaadunk: ajándék, melynek jó szívvel lehet örülni. Amit
pedig az örökség hordoz, abban minden esetben benne foglaltatik a kényszerűség. Ilyen esetben azért kapunk valamit,
mert azt valakitől elragadták. Elvették tőle, mert nem tudta,
hogy „kölcsönkenyér visszajár”.
A Bika „megvilágosodásához” hozzátartozik az a felismerés, miszerint a mulandó anyag sosem teremthet biztonságot. Talán az elengedéshez lenne érdemes ragaszkodni?
E kérdés dilemmájának a megfejtését Önökre bízom!
Véleményüket,
gondolataikat
elküldhetik
az
asztros@yahoo.com címre.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
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Április 14-i rejtvényeink megfejtése: 1. A megnyílt sírhalomról elvétetett a kő, Tarolt mezők lehervadt virága újranő.
2. … ami az örök életre szükséges, hanem egyéb könyvet is, ami a földi életre hasznos.
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6. liga: Szinte eljátszotta előnyét Somosd

Gligor Róbert László

Szombaton játszották az utolsó
mérkőzéseket a Maros megyei 6.
liga I. csoportjában, a listavezető
Somosd Csíkfalván lépett pályára.
Az utolsó találkozót is komolyan
vették a somosdiak, és már a 6.
percben bevették a csíkfalvi kaput,
Căşvean a kilépő hálóőr fölött
emelt be (0-1), majd Szőcs két méterről nem tudta bejuttatni Henter
A. passzát. A 11. percben azonban
már nem tévedtek, a meglépő Căşvean a hosszú sarokba gurított (02). A hazaiak Nagy révén próbáltak
válaszolni, de a vendégek kapusa
hárított, míg túloldalon Szőcs a kapufát találta el. Ezután az iram
alábbhagyott, szünetig nem jegyezhettünk érdemleges helyzetet.
A sokkal élvezetesebb második
játékrész hazai lehetőséggel kezdődött, ám Kovács 25 méteres szép
szabadrúgása a kapufát találta el,
túloldalon a hazai kapusnak kellett
helytállnia az egyedül maradt Kiss,
majd Szőcs próbálkozásainál. A somosdiak a 61. percben újabb találatot jegyezhettek: Kiss megforgatta
a védőket, átadását Suciu vágta be
(0-3). A vendégek Simon révén lőttek újra, de Iszlai ismét hárított, míg
túloldalon Novák lövése a keresztlécen csattant. A 67. percben a vendégek megnyugtató előnyhöz
jutottak, Szőcs közelről fejelt a hálóba (0-4), de a hazaiak hamar szépítettek: egy kezezésért ítélt
büntetőt rúgott Nagy, a vendégkapus hárított, de a kipattanót a csíkfalvi játékos hálóba juttatta (1-4).
Öt perc múlva ismét a hazaiak voltak sikeresek, Kovács lövését a
kapus hárította, de Novák rálövése
a hálóban kötött ki (2-4). A csíkfalviak két perc múlva újabb helyzetbe
kerültek, Kovács a kapust is kicselezte, de az oldalhálót találta el. A
somosdiak ekkor sem vették komolyan a hazai csapatot, hiszen további helyzeteket dolgoztak ki,
Kiss a kapu fölé fejelt, majd a 80.
percben ugyanő a hosszú sarokba
vágta a labdát (2-5). A hazai csapat
a hajrában kapott vérszemre, a 85.
percben Novák csökkentette a hátrányt (3-5), míg a 90. percben
Novák szabadrúgását Marton juttatta a hálóba (4-5). A hosszabbításban a somosdiaknak izgulniuk
kellett az eredmény megtartásáért,
de végül három ponttal hagyták el
a pályát.
A 2016-2017-es idényt Somosd
17 győzelemmel, egy Jedden elért
döntetlennel és tízpontos előnnyel
zárta, nem talált legyőzőre, míg
Csíkfalva a negyedik helyen horgonyzott le már néhány fordulóval
ezelőtt. A bajnokság a rájátszással
folytatódik.

Ma délután:
Maros KK – Nagyszebeni cSU

A Nagyszeben elleni hazai mérkőzésekkel folytatódik a Maros KK számára a rájátszás a férfikosárlabda Nemzeti Ligában: az 1-1-re álló párharc
harmadik és negyedik mérkőzését játsszák a Ligetben ma és szombaton.
A Tigrisek akár már ez után a két meccs után elődöntősök lehetnek,
amennyiben mindkét alkalommal értékesíteni tudják a hazai pálya előnyét.
A marosvásárhelyi csapat edzője, Szászgáspár Barnabás mindazonáltal
óva int attól, hogy bárki is elbízza magát: a továbbjutásra „továbbra is az
ellenfél az esélyesebb, nem hiába végzett a második helyen az alapszakaszban” – mondta a szakvezető a mérkőzést felvezető tegnapi sajtótájékoztatón.
A Maros KK – Nagyszebeni CSU mérkőzés ma 17.30 órakor kezdődik
a ligeti sportcsarnokban.
Az elődöntőbe egyébiránt a Kolozsvári U kvalifikált elsőként, miután
a hazai pályán megnyert két mérkőzés után a craiovai harmadik összecsapáson is elpáholta a SCM U-t (107:71).
Izgalmas második félidőt játszott a két csapat. Fotó: Gligor Róbert László

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 6. liga, I. csoport, 18. forduló: Csíkfalva – Jedd 4-5
(0-2)
Vezette: Chiorean Dragoş, Chertes Cristian, Ráduly Bence.
Gólok: Nagy (71.), Novák (76., 85., 90.), illetve Căşvean (6., 11.),
Suciu (61.), Szőcs (68.), Kiss (80.)
Sárga lap: Aszalós, illetve Benedekfi, Kiss
Csíkfalva: Iszlai, Nagy, Aszalós (65. Kacsó), Gál, Kovács, Mihály,
Papp, Marton, Veres, Keresztesi, Ambrus (49. Novák).
Somosd: Nagy, Benedekfi, Căşvean, Vónya (67. Molnár), Simon,
Bodó, Henter A., Szőcs, Kiss, Suciu, Henter Cs.
A 18. forduló további eredményei: Küküllőszéplak – Jedd 2-2,
Kibéd – Koronka 1-3, Egrestő – Székelybere 4-3, Székelysárd –
Nyárádgálfalva 0-3.
A bajnoki alapszakasz végeredménye
1. Somosd
18
17
1
0
112-34
18
13
3
2
58-16
2. Jedd
3. Nyárádgálf. 18
12
1
5
62-35
4. Csíkfalva
18
10
1
7
60-34
5. Koronka
18
8
2
8
47-47
6. Küküllőszéplak 18
7
3
8
34-52
7. Székelybere 18
5
3
10
26-48
8. Egrestő
18
4
0
14
24-66
9. Székelysárd 18
3
2
13
19-55
10. Kibéd
18
2
2
14
17-72

52
42
37
31
26
24
18
12
11
8

Megyei futballbajnoki eredmények
* 5. liga, Északi csoport, 12. forduló: Szászrégeni Testvériség –
Marosfelfalu 13-3, Bátos – Lövér 1-2, Mezőkirályfalva – Görgénysóakna 1-2, Disznajó – Magyaró 0-3, Köhér – Alsóidecs 1-3. Az
állás: 1. Magyaró 28 pont, 2. Szászrégeni Testvériség 25 (46-21), 3.
Alsóidecs 25 (40-23), 4. Bátos 23, 5. Görgénysóakna 20, 6. Lövér 17,
7. Köhér 9 (20-36), 8. Mezőkirályfalva 9 (16-39), 9. Disznajó 8 (1538), 10. Marosfelfalu 8 (28-54).
* 5. liga, Közép csoport, 12. forduló: Cikmántor – Mezőrücs 2-2,
Balavásár – Csittszentiván 6-2, Kerelőszentpál – Harasztkerék 05, Tuzson – Nyárádremete 0-1. A Szászrégeni-Gernyeszegi Sporting
állt. Ranglista: 1. Harasztkerék 31 pont, 2. Nyárádremete 28, 3. Balavásár 20, 4. Cikmántor 14, 5. Mezőrücs 13, 6. Kerelőszentpál 11,
7. Csittszentiván 10, 8. Szászrégeni-Gernyeszegi Sporting 7, 9. Tuzson 4.
* 5. liga, Déli csoport, 15. forduló: Marosludas II – Mezőtóhát 21, Vámosgálfalva – Mezőzáh 7-3, Küküllődombó – Marosugra 3-1,
Maroskece – Radnót II 0-1. Magyarsáros és Mezőceked állt. Ranglista: 1. Mezőceked 27 pont (29-9), 2. Vámosgálfalva 27 (38-23), 3.
Küküllődombó 24, 4. Marosludas II 22, 5. Marosugra 21, 6. Magyarsáros 19, 7. Radnót II 18 (34-27), 8. Mezőtóhát 18 (20-23), 9.
Maroskece 10, 10. Mezőzáh 6.
* 6. liga, II. csoport, 14. forduló: Harcó – Galambod 9-2, Mezőpanit – Uzdiszentpéter 4-1, Szabéd – Mezőfele 3-0. Az állás: 1.
Harcó 31 pont, 2. Uzdiszentpéter 30, 3. Mezőpanit 27, 4. Szabéd 16,
5. Galambod 8, 6. Mezőfele 7.

A city’us hattyúdala?

Bálint Zsombor
Nagyot küzdött a fiatal marosvásárhelyi csapat a Székelyudvarhelyi
FK ellen a teremlabdarúgó 1. liga
rájátszása első körének első menetében, azonban az ellenfél nagyobb
tapasztalata, egyes játékosainak
jobb egyéni technikája végül döntőnek bizonyult.
A Cosmin Gherman–Lucian Nicuşan edzőpáros erre a mérkőzésre
lemondott arról a taktikáról, amelyet
az utóbbi időben rendszerint alkalmazott az erősebb csapatok ellen, és
nem indított már az elején vészkapussal. Ez nyílt sisakos mérkőzést
eredményezett, és a mezőnyben
egyáltalán nem játszott alárendelt
szerepet a marosvásárhelyi együttes,
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csupán a kapu előterében voltak veszélyesebbek a vendégek, és a 3.
percben Szécsi átemelt az eltiltott Cătineant helyettesítő Tătar fölött. Az FKnak két kapufája is volt az első
félidőben, mégsem lehetett úgy érezni,
hogy biztosak lehetnek a győzelemben,
mert a City’us is többször megközelítette Grigoraş kapuját, ám az utolsó
megoldás sok esetben nem jött össze,
vagy nagyon pontatlan volt a lövés,
a potenciális gólpassz, vagy akár
lyukat rúgtak a hazai játékosok.
A kiegyensúlyozottság szünet
után sem szűnt meg, és hét perccel a
vége előtt végül úgy döntött a hazai
kispad, hogy lehívja a kapust. Ha
csak a labdát kellett volna ezzel megtartani, az kiválóan sikerült, azonban
a kapu előterében s nem jött össze az

óhajtott egyenlítés. Az utolsó három
percben végül három gól született, de
egyik sem a vészkapusos támadás következményeként. Mánya egy kijátszott ellentámadást fejezett be közelről,
majd Covaci megpattant labdája landolt Grigoraş hálójában. Az utolsó
másfél percben már nem volt lehetősége a City’usnak, hogy ismét lehívja
a kapust, mert egy hosszas FK-támadás egy újabb találatot hozott amiatt,
hogy a védelem elfáradt, és már szépíteni sem sikerült a végéig.
A City’us számára azonban korántsem az a legnagyobb gond, hogy
esetleg nem jut tovább – az utóbbi
évtizedben először – a negyeddöntőből, hiszen, tekintve a keret elvékonyodását, ez várható volt. Nagy a
veszélye azonban, hogy ez volt ennek
a csapatnak a hattyúdala. A tíz hónapja
finanszírozás nélkül maradt klub tete-

Bajnokok Ligája: Kassai hibái
döntöttek, a Real kiejtette a Bayernt

A címvédő Real Madrid a párharc két mérkőzésén összesen öt
gólt szerző Cristiano Ronaldo vezérletével kettős győzelemmel búcsúztatta a Bayern Münchent a
labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.
A spanyol és a német listavezető
találkozóját – amelyet Kassai Viktor vezetett – az első meccset elveszítő bajorok kezdték jobban, ám
előbb Thiago és Arjen Robben,
majd Arturo Vidal próbálkozása
sem talált utat a kapuba. Az első
húsz perc müncheni fölénye után átvette a kezdeményezést a spanyol
csapat, amely előbb Dani Carvajal,
majd Sergio Ramos révén veszélyeztetett – előbbinél Manuel
Neuer, utóbbinál a gólvonalon álló
Jérome Boateng mentett hatalmasat. A Real több kontrája is veszélyes volt, ám az utolsó passzokba
vagy a kapura lövésbe mindig hiba
csúszott, így gól nélkül zárult az
első félidő.
A második felvonásban is a
Bayern lépett fel támadólag, és
Robben próbálkozását ugyan Marcelo a gólvonalról kivágta, két perccel
később
Casemiro
szabálytalankodott a büntetőterületen belül Robbennel szemben. A
megítélt tizenegyest a sérülés után
visszatért Robert Lewandowski ma-

gabiztosan értékesítette. A gólt követően is jobban játszottak a bajorok, Vidal, Ribéry és Lewandowski
előtt is adódott helyzet, ám gólt a
Real szerzett: az első meccsen duplázó Cristiano Ronaldo közelről fejelt a kapuba.
A madridiak öröme nem tartott
sokáig, két perccel később Ramos
és Nacho „szerencsétlenkedett
össze” egy öngólt. Az egész mecscsen sokat szabálytalankodó Vidal
a 84. percben meglehetősen vitatható körülmények között megkapta
második sárga lapját, így az utolsó
percekre és a hosszabbításra emberhátrányba került a Bayern.
A ráadásban az emberelőnyben
futballozó hazai együttes játszott
veszélyesebben, Neuer kétszer még
bravúrral védett, ám Ronaldo újabb
helyzeténél már ő is tehetetlen volt
– igaz, a gólt lesállás előzte meg. A
portugál támadónak ez volt a 100.
találata a BL-ben. A hajrában egy
újabb Ronaldo-gól után még
Marco Asensio is eredményes volt,
így a Real végül magabiztos különbséggel jutott a legjobb négy
közé.
A játéknap másik mérkőzésén az
Atlético Madrid a Leicester City kiejtésével jutott tovább.
A BL-elődöntő sorolását pénteken rendezik.

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:
* Real Madrid (spanyol) – Bayern München (német) 4-2 (0-0, 12, 2-2). Továbbjutott: a Real Madrid kettős győzelemmel, 6-3-as
összesítéssel.
Gólszerzők: C. Ronaldo (76., 105., 110.), Asencio (112.), illetve
Lewandowski (53., tizenegyesből), Ramos (78., öngól).
Kiállítva: Vidal (84., Bayern München).
* Leicester City (angol) – Atlético Madrid (spanyol) 1-1 (0-1). Továbbjutott: az Atlético Madrid 2-1-es összesítéssel.
Gólszerzők: Vardy (61.), illetve Saúl (26.).

Ma az Európa-ligában
A labdarúgó-Európa-liga negyeddöntős párharcainak visszavágójában a következő program szerint játszanak (zárójelben az első
mérkőzés eredménye, valamint a mérkőzést közvetítő televízióadó):
Besiktas – Olympique Lyon (1-2, DolceSport 2), Genk – Celta Vigo
(2-3, DolceSport 4), Manchester United – Anderlecht (1-1, RTL II,
Pro TV, DolceSport 1), Schalke 04 – Ajax (0-2, DolceSport 3). Valamennyi mérkőzés 22.05 órakor kezdődik.

mes tartozásokat halmozott fel, beleértve a játékosokat, edzőket, és semmiféle kiút nem látszik ebből az
alagútból, ha a polgármesteri hivatal
nem folytatja a támogatást. „Elegem
van a szülővárosomból, ahol úgy
bántak velem, mint egy rabszolgával.
Hamarosan lejár a szerződésem, csomagolok, és oda megyek, ahol meg-

becsülnek” – fakadt ki Cosmin Gherman edző a meccs után, és alighanem
sokan gondolják így. Hét bajnoki cím
után ez elég dicstelen végét jelentené
a romániai teremlabdarúgás leggazdagabb trófeagyűjteményével rendelkező klubnak. A felelősök? Köszönik
szépen, jól vannak. Sőt! Büszkék is
önmaguk kártékonyságára…

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, rájátszás első kör, első menet: Marosvásárhelyi City’us –
Székelyudvarhelyi FK 1-3 (0-1), Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 600 néző. Vezette: Bogdan Sorescu (Piteşti), Gabriel Gherman (Bukarest). Tartalék: Liviu Chiţă
(Piteşti). Ellenőr: Radu Petre (Bukarest).
Gól: Covaci (38.), illetve Szécsi (3.), Mánya (37.), Miklós (40.).
Sárga lap: Covaci (23.), Küsmödi (32.), illetve Szécsi (14.).
City’us: Tătar – Küsmödi, Togan, Covaci, Duque (Csala, Pop, Ţipău, Boroş).
FK: Grigoraş – Bíró, Mánya, Szécsi, Szőcs László (Miklós, Mihály, Szőcs Loránd,
Boda, Kedei).
A teremlabdarúgó 1. liga rájátszása első körének első menetében: Jászvásári Poli
– Dévai Autobergamo 0-5, Marosvásárhelyi City’us – Székelyudvarhelyi FK 1-3. A
Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Galaci United, valamint a Dunărea Călăraşi – Temesvári Informatica mérkőzés lapzárta után fejeződött be.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(348-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(235)
TŰZIFA eladó. Tel. 0757-626-019.
(486-I)
ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0749-317125. (507)

TÁRSKERESÉS

55 éves, nőtlen férfi komoly, őszinte,
becsületes társat keres 35-52 év közötti
nő személyében. Egy gyermek nem
akadály. Tel. 0744-837-389 (Szatmár).
(539)

MINDENFÉLE

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel.: 0365/449-633, 0771-605-189.
(531)

MEGEMLÉKEZÉS
Mély fájdalommal és megtört
szívvel emlékezem április 20-án
a drága jó férjre, ZAHARI PÁL
marosvásárhelyi lakosra halálának 23. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Soha nem feledlek. Szerető feleséged, Zsuzska. (396)

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 20-án AMBRUS JÁNOS
CSABÁRA halálának második
évfordulóján. Édesanyja, testvére, Kálmán (Öcsi) családjával
együtt. Nyugodj békében! (484)

Elmentél, pedig sok dolgod lett volna
még, megtölteni szépséggel a család
életét. Elmentél, s veled együtt eltűnt a
remény. Veled vagyunk most is, te pedig
velünk vagy, mert szeretetünk irántad
oly végtelenül nagy.
Megtört szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk április 20-án életünk legszomorúbb napjára, a szeretett
férj, édesapa, após, BÁLINT VIKTOR
(Cupi) halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi bánatos felesége, három gyermeke: Orsi, Barni,
Szidi és menye, Luisa. Nyugodj békében, drága papa! (536-I)

„Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben élsz és örökké itt
maradsz.”
(Reményik
Sándor)
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, drága jó édesapára,
unokáit
imádó
nagytatára,
apósra, testvérre, sógorra, KISS
MÁRTONRA, aki már 3 éve itt
hagyta szeretett családját. Áldott
legyen szép emléke. Szerettei.
Ezúton emlékezünk a szeretett
testvérre, GÁLFALVI ANDRÁSRA
halálának 22. évfordulóján. Testvérei. (411)

Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk némán, halkan. Csak az idő múlik, feledni
nem lehet, szívünkben megmarad örök emléked.
Szomorú szívvel emlékezünk április 20-án drága jó édesanyánkra, özv. CZIMBALMOS
GIZELLÁRA halálának ötödik évfordulóján. Emlékét szeretettel
őrzi lánya, Éva, veje, Rudi. (491)
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 20-ára, életünk legszomorúbb napjára, a szeretett férjre,
édesapára, SZÁVUJ JÓZSEF
ANDRÁSRA halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
bánatos felesége és fia. Nyugodjál békében! (492-I)

Fájó szívvel emlékezem édesapámra,
AMBRUS
JÁNOS
CSABÁRA halálának második
évfordulóján. Nyugodj békében,
édesapám! Fia, Csanád. (484)
Fájó szívvel emlékezünk április
20-án id. KINDA ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Emlékét
szeretettel őrzi fia és családja.
(520)

Szíve nemes volt, keze dolgos,
élete nehéz volt, álma legyen boldog.
Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, kit nagyon szeretnek.
Fájó szívvel emlékezünk április
20-án édesapánkra, a maroskeresztúri id. KÁDÁR LAJOSRA halálának 6. évfordulóján. Emlékét
őrzik szerető gyermekei, testvérei, vejei, menye és unokái. Nyugodjon békében! (513)
Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk április 20-án OLTEAN
JÁNOSRA halálának 13. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos felesége,
Eszter, lányai: Melinda és Zsóka,
veje, Árpi és két unokája: Szabolcs és Eszter-Zsófia. (521)
Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, de szívünkben élsz és
örökké megmarad szeretett emléked.
Szomorú szívvel emlékezünk
özv. CZIMBALMOS GIZELLÁRA,
a drága édesanyára halálának 5.
évfordulóján. Emlékét kegyelettel őrzi lánya, Kati és családja.
(532)
Elvesztettem azt, akit annyira
szerettem, jókedvem, nyugalmam vele elvesztettem. Sosem
halványul szívemben emléked,
soha nem szűnik meg lelkem
gyásza érted, míg élek, nem feledlek téged. A sok fénykép, mely
őrzi emlékedet, s egy betegség,
mely elvette életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig
velem leszel, az idő bárhogy
halad. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találd meg
odafenn örök boldogságod.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezem
ifj.
KONCZ
KÁLMÁNRA halálának 4. évfordulóján, április 20-án, amikor a
kegyetlen halál elragadta a drága
gyermekemet 46 éves korában.
Megtört szívű édesanyja. (540-I)
Ismét eltelt egy év nélküled, mely
sokkal nehezebb, mint képzeled.
Hihetetlen, hogy már 4 éve fiatalon elmentél, s a szívünkből egy
darabot elvittél.
Fájó szívvel emlékezünk KONCZ
KÁLMÁNRA. Két testvére: Baba
és Kati, valamint családjuk. Nyugodj békében! (540-I)

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó
nap, de szívünkben élsz és
örökké ott maradsz. Nem múlnak
el ők, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok,
évek. Köszönjük, hogy a miénk
volt, s az is maradt. Négy éve
immár, hogy az Úristen áttette őt
egyik tenyérből a másikba.
Fájó szívvel és soha el nem múló
szeretettel
emlékezünk
ifj.
KONCZ KÁLMÁNRA, a helyi
rendőrség volt alkalmazottjára.
Szerető felesége, Enikő, leánya,
Betty és fia, Rolli. Nyugodj békében! (554-I)

ELHALÁLOZÁS
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a kedves, jó férj, édesapa és nagytata,
a székelyudvarhelyi születésű
marosvásárhelyi
dr. HECSER LÁSZLÓ LÓRÁNT
egyetemi tanár
életének 77., boldog házasságának 46. évében 2017. április 18án csendesen elhunyt. Drága
halottunk földi maradványait
2017. április 22-én, szombaton 14
órakor helyezzük örök nyugalomra a székelyudvarhelyi Szent
Miklós-hegyi temetőben, római
katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás Marosvásárhelyen 2017. április 20-án 18 órától
a Vili Temetkezési Kft. virrasztótermében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (sz-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
LÁZÁR PIROSKA
szül. Szász
a III. Sz. Belgyógyászati Klinika
volt főasszisztensnője
rövid, de súlyos betegség következtében elhunyt. Végső útjára
2017. április 20-án 14 órakor kísérjük a római katolikus temető
felső kápolnájából, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (501-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj és édesapa,
CSORTÁN MÁRTON
(Öcsi)
az Electrica volt dolgozója
életének 66. évében rövid szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk temetése április
20-án, csütörtökön 13 órakor
lesz a Jeddi úti városi temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Fájdalommal búcsúzik tőle bánatos felesége, Julieta és fia, Iván.
(519-I)
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy
CSORTÁN MÁRTON
(Öcsi)
az Electrica volt dolgozója
életének 66. évében 2017. április
16-án elhunyt. Temetési szertartása 2017. április 20-án, csütörtökön 13 órakor lesz a Jeddi úti
városi temetőben, katolikus szertartás szerint.
Búcsúzik tőle: bánatos édesanyja, testvérei és azok családja.
(519-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, dédmama,
IERNILA ÁGNES
szül. Györfi
életének 92. évében csendesen
megpihent. Temetése április 20án, csütörtökön du. 1 órakor lesz
az ortodox temetőben, a kőtemplomnál.
Búcsúzik tőle a gyászoló család.
Nyugodjon békében! (555-I)

Nem foghatjuk dolgos két kezed,
nem simogathatjuk őszülő fejed,
nem tekint ránk aggódó szemed.
Marad a csend, mindent köszönünk neked.
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik szerették és
ismerték, hogy
SZÁNTÓ ISTVÁN
a drága férj és édesapa türelemmel viselt, hosszú betegség után
életének 64. évében hazatért
megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2017. április 20-án 15
órakor veszünk végső búcsút a
marosvásárhelyi Jeddi úti temető ravatalozójában. Emléke
szívünkben él.
A gyászoló család, felesége, Ibolya és lánya, Kinga. (545-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak SZÁNTÓ
ISTVÁN elhunyta alkalmából.
Emlékét megőrizzük. Szeretteinek vigasztalódást kívánunk.
Marton Marika és Tóth Réka.
(545-I)

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak SZÁNTÓ
ISTVÁN elhunyta alkalmából.
Szeretteinek
vigasztalódást
kívánunk. A Sófalvi család.
(545-I)

Ezekben a nehéz percekben
mély
együttérzésünket
és
őszinte részvétünket fejezzük ki
kolléganőnknek,
Szántó
Kingának szeretett ÉDESAPJA
elhunyta
alkalmából.
A
Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal szociális osztályának
munkatársai. (542-I)

Mély fájdalommal, szomorú
szívvel búcsúzik a Marosvásárhelyi
Igazságügyi
Orvostani Intézet munkaközössége dr. HECSER LÁSZLÓ
LÓRÁNT egyetemi tanártól.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (547-I)

Mély együttérzésünket fejezzük
ki a somosdi ifj. Henter
Györgynek
szeretett
ÉDESANYJA elvesztése okozta
fájdalmában. Koncz Enikő és
családja, Baki Dariusz és
családja,
Fodor
Éva
és
családja. Nyugodjon békében,
Ilonka mama! (554-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik a szeretett férj,
édesapa,
a
maroskeresztúri
SZÁSZ ATTILA-TIBOR temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek,
fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(550-I)
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A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz medence karbantartására tapasztalt SZERELŐT,
FESTŐT, ÁLLATGONDOZÓT. Tel.: 0722-268-866. (-)
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.)
A ROHID CONSTRUCT KFT. budapesti munkákra alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ munkásokat azonnali kezdéssel, hosszú távra. Magas kereseti lehetőség! Tel. 0773-391-682, 0758376-732. (506-I)
HOLLANDIÁBA, bejelentett munkavégzésre, angol/német nyelvtudással 135/136/138 minősített HEGESZTŐKET és LAKATOSOKAT keresünk. Idegen nyelvű önéletrajzokat a helga@gersanone.com címre várunk. Tel.: 004-0357-228-030, H-P: 10-től 17-ig. (sz-I)
HOLLANDIÁBA, bejelentett munkavégzésre, angol/német nyelvtudással ÁLLVÁNYOZÓKAT keresünk. Idegen nyelvű önéletrajzokat a helga@gersanone.com címre várunk. Tel.: 004-0357-228-030, HP: 10-től 17-ig. (sz-I)
Hollandiai hosszú távú mezőgazdasági munkavégzésre keresünk MUNKAVÁLLALÓKAT
angol/német nyelvtudással, bejelentett munkaszerződéssel. Idegen nyelvű önéletrajzokat a
helga@gersanone.com címre várunk. Tel.: 004-0357-228-030, H-P: 10-től 17-ig. (sz-I)
ÉLELMISZERÜZLETBE ELADÓT alkalmazunk. Az önéletrajzokat a cég székhelyére, az 1848. út
41-43. szám alá, az Intershop üzletbe vagy az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre várjuk. (sz-I)
A KREATÍV KIADÓ ILLUSZTRÁTORT keres. Grafikai programok (Adobe Illustrator, Photoshop) ismerete előnyt jelent. Jelentkezni az office@editurakreativ.ro címen lehet. (-I)
A ZYGOTA MEDDŐSÉGI KLINIKA KARBANTARTÓT alkalmaz. Önéletrajzokat benyújtani a klinika székhelyén, Marosszentgyörgyön, az Erdély utca (Fő út) 161. szám alatt, vagy e-mailen az
office@fivmures.ro címen lehet április 28-áig. (-I)

A marosszentgyörgyi magyar néptáncfesztivál
programja

XXVI. Szent György Napok
Erdőszentgyörgyön
Április 21., péntek

8.30-9.00 Riporterek határok nélkül – diákokból álló riportercsoportok
létrehozása;
10.00-17.00 Sporttevékenységek – taekwondo-bajnokság;
13.30-17.00 Tűzoltók programja;
15.00-19.00 Könyvbemutatók:
Deák Paula Blanka – Rutinhiány;
Dr. Jakab Sámuel – A szükség parancsa;
Magyari Hunor – Ahogy az egy Isten látja;
19.00 Szabadtéri koncertek:
19.00 Bronx;
21.00 Alessia;
22.00 Andrea Bălan;
23.00 DjSHOW – DjBero.

Április 22., szombat
08.30 Huszárébresztő – a város utcáin,
Württemberg-huszárezred, parajdi fúvószenekar;
09.00-18.00 Előadások, vetítések, versenyek – Rhédey-palota konferenciaterme;
09.00 Legendák földjén – vetítések, előadások – Legendárium csapata
15.00 A képviselők tehetnek róla, beszélgetés Socotar Dinu képviselővel és Császár Károly szenátorral.
Europe means peace – Euroszkepticizmus – Brexit vitafórum;
09.00-14.00 Sporttevékenységek – minifoci, asztalitenisz;
12.00-18.00 Civil feszt;
14.00-17.00 Kulturális programok – nagyszínpad
18.00-23.00 Szabadtéri koncertek:
18.00 Parnograszt;
20.00 Margaret Island;
22.15 Balkán Fanatik;
23.30 Tűzijáték;
23.45 DjSHOW – DjBero.
tó

Április 23., vasárnap
07.00-15.00 Szent György-kupa – horgászverseny, hármasfalusi Cséje-

09.00 -17.00 Szent György-kupa – szabadfogású birkózóbajnokság –
a líceum sportterme;
11.00-12.00 Felekezeti istentiszteletek és szentmise;
12.15 Jelen való múlt – Buksa Éva könyvbemutatója
13.00 A migráció történelmi perspektívái – Hegyi László;
14.00 Van egy téglám Kenyában – Halmen Balázs;
12.00-18.00 Civil feszt;
12.30-13.30 Az Astra egyesület programja;
13.30-17.00 IX. Vándorcsizma néptánctalálkozó – 100FONAT egyesület;
17.00-18.00 A Bekecs néptáncegyüttes előadása;
20.00-22.00 HAIR – musical a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház előadásában.

Április 21., péntek
15.30 A néptáncegyüttesek felvonulása a kultúrotthontól a Szent György térig, rezesbanda-kísérettel;
15.45 A 23. Szent György Napok ünnepélyes megnyitója (23 kis léggömb levegőbe engedése)
15.50 Koszorúzás a Szent György-szobornál.
16.00 Szabadtéri színpad
1. A marosszentgyörgyi Kis Táltos gyermek-néptánccsoport tánca Máthé Zsolt és Paniti Zsófia vezetésével
(a kiscsoport népi gyermekjátékokat, a középső csoport nyárádmeni táncokat, a nagycsoport marosszéki táncokat ad elő);
2. A három testvértelepülés, dr. Szabó Tamás jászberényi, Duka Gábor dunakarvai (Szlovákia) és Sófalvi
Szabolcs helyi polgármester köszöntője;
3. Incze Mária, Orbán Balázs, Vas Lajos és Szövérfi Bence citeramuzsikája;
4. A helyi Kolping Család Egyesület dalcsoportja Kis-Küküllő menti és szatmári népdalokat ad elő Székely
Szilárd vezetésével;
5. A helyi Öreg Fenyő néptánccsoport magyarpalatkai és mezőmadarasi tánca Molnár László vezetésével;
6. Pataki Ágnes udvarhelyszéki népballadát – Júlia, szép leány – ad elő;
7. Bemutatkozik a Száztagú Székely Férfikórus Marosszéki Harmónia dalcsoportja Bereczki Sándor tag
vezetésével, vezényel Bíró Jenő lelkész;
8.A helyi Táltos néptáncegyüttes mezőmadarasi csárdást, korcsost és szökőst ad elő Bíró Nimród Olivér
és Kovács Ildikó vezetésével.
Műsorvezető: Kakasi Mihály

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2017. május 4-én 10 órai kezdettel az intézmény
Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:

1. – 2002-es évjáratú Mercedes haszonjármű, kikiáltási ár 4.712,25 lej. A BT ALL TEHNOLOGY KFT. tulajdonát képező
járművet az állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
2. – 1000 W-os légkalapács, kikiáltási ár 230 lej
– 800 W-os légkalapács, kikiáltási ár 165 lej
– 777 W-os légkalapács, 3 db, kikiáltási ár összesen 495 lej
A MIFOR KFT.-D tulajdonát képező javakat az állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
3. – 1500 négyzetméteres beltelek Kund 27. szám alatt, kikiáltási ár 9.637,5 lej. Az ACUM KFT. tulajdonát képező ingatlant az
állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
4. – 2004-es évjáratú Dacia RTR haszonjármű, kikiáltási ár 1.650 lej. A VODAS DESIGN KFT. tulajdonát képező járművet az
állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
5. – 120 cm-es képernyőjű LG tévé, kikiáltási ár 900 lej
– barna műbőr huzatú kanapé, 937,5 lej
– kávéfőző, 3,75 lej
– Tecno grillsütő, 750 lej
– háromelemes konyhabútor, 337,5 lej
– 138 cm-es Samsung tévé, 1.350 lej
– keverőgép üsttel, 1.500 lej
– KYMCO robogó, 375 lej
– melegítőpult, 600 lej
– hűtő munkaasztal, 6 részes, összesen 4.500 lej
– keverőgép üsttel, 15 lej
– BAXI hőközpont, 600 lej
– hibás Renault Clio, 1.350 lej.
Az ARTA PRODCOMDET KFT. tulajdonát képező javakat az állami adósságok behajtása céljából értékesítik.
(A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.)
A 2015. évi 207-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő
előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelyének 4. bekezdése j) pontja, valamint 7. cikkelye értelmében a liciten való részvételhez
az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a
kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN
RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 –
vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat
román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott
helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
A BT All Tehnology Kft., Mifor Kft.-D, Acum Kft., Vodas Design Kft., Arta Prodcomdet Kft. javainak árveréséről szóló közlemény
kifüggesztésének időpontja: 2017. április 20. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a
Dicsőszentmártoni és Bonyhai Polgármesteri Hivatal, az adós cégek székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium
weboldalán is.
Bővebb felvilágosítás a végrehajtói irodában (Baltatu Gheorghe felügyelő) vagy a 0265/443-312-es telefonszámon.
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Rágcsáló- és rovarirtás

Ezennel tájékoztatjuk, hogy 2017. április 24–30. között a Coral
Impex Kft. patkányirtást végez Marosvásárhely közterületein és
rovarirtást a város köz- és magánterületein, a 313/2011. 09. 13.
számú koncessziós szerződés értelmében, amelyet Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatalával kötött. Megjegyezzük, hogy a munkálatok az időjárás függvényében eltolódhatnak.
A rovarirtásra használt anyagok deltametrint tartalmaznak, a patkányirtó hatóanyaga a brodifacoum. Ezeket az Egészségügyi Minisztérium engedélyezte, és az Xn és Xi mérgezési csoportba tartoznak.
A balesetek elkerülése érdekében kérjük a lakosságot, figyeljenek oda a gyermekekre és házi kedvenceikre, hogy ne kerüljenek
kapcsolatba a mérgekkel. Szükség esetén azonnal jelentkezzenek
a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikán.
A kellemetlen incidensek elkerülése érdekében emlékeztetjük a
lakosságot, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen patkányirtásra, rovarirtásra, fertőtlenítésre jogosult kereskedelmi társaság Marosvásárhely magán- és közterületein, a tulajdonosi társulásoknál, a magángazdaságokban és gazdasági egységeknél.

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

6.

