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Fontos a tájékozottság

Március 15. a fogyasztóvédelem világnapja

Jubileumi ünnep
a Tündér Ilonavölgyben

Közel negyven kisdiák szavai nyomán
múltunk eseményeinek meseszerűvé
szelídített változata elevenedett meg
március 10-én, szombaton a jobbágyfalvi művelődési ház kellemes, kényelmes nagytermében, ahol a harmadik
osztályos tanulók regemondó versenyének megyei szakaszát tartották.

____________5.
A kereszténység
székelyei

Közel félezer unitárius, lelkészek, más
egyházi tisztségviselők és hívek vettek
részt e kétállomásos ünnepségen. Ez
a lélekszám és a rendezvények mögötti szervezői munka akkor kap igazi
érdekességet, ha azt sem feledjük el,
hogy a történelmi Magyarország területén százezret sem tesz ki e kis felekezet népe.

____________7.
Kitüntették Ballai
Sándor birkózót

A fogyasztók világnapja alkalmából
Légy óvatos és tájékozott vásárló! mottóval tartottak előadást a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem Tudor
Drăganu aulájában. Jelen volt dr. Liviu
Todoran, a Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség főfelügyelő-helyettese, Irina Paizs és Nicoleta Puşcaş
felügyelők, Daniela Ştefănescu, a közgazdasági kar dékánja, valamint
Mihaela Kardos osztályvezető.

Mezey Sarolta

Kennedy elsőként fogalmazta meg a fogyasztói
jogok védelmét
A teremben az egyetem hallgatói, valamint az
Elektromaros líceum diákjai foglaltak helyet,
akik az előadáson sok, fogyasztóvédelemről
szóló információval gazdagodtak.
– Mindig a hallgatóság a legértékesebb
közeg, hiszen ők veszik át a tapasztalatainkat –
mondta Liviu Todoran. – Az emberek nagy
része a nap első nyolc órájában termelő, anyagi
és szellemi javakat állít elő, de a nap második
felében már fogyasztóvá válik. S hogy milyen
fogyasztóvá válik, abban nagyon nagy szerepe

Fotó: Nagy Tibor (archív)

van a nevelésnek és tájékoztatásnak. A fogyasztói jogok védelmét első alkalommal John F.
Kennedy amerikai elnök fogalmazta meg nyilvánosan 1962. március 15-én, melynek tiszteletére azóta ezen a napon tartják a fogyasztók
világnapját. Kennedy elnök ezen a napon hirdette ki a négy alapvető fogyasztói jogot (a biztonsághoz, az információhoz, a választáshoz és
a képviselethez való jog) összefoglaló történelmi nyilatkozatát.
Ennek a nyilatkozatnak köszönhetően került
nemzetközileg elismerésre a kormányok és az
(Folytatás a 4. oldalon)

A sikeres sportpályafutása alatt szerzett temérdek éremnek, oklevélnek köszönhetően joggal nevezhetjük Ballait
Maros megye birkózósportja legjobbjának az 1976-ban a montreali nyári
olimpiai játékokon bronzérmet, 1974ben Isztambulban világbajnoki címet,
1976-ban Leningrádban Európa-bajnokságot nyert Simon László után.

____________9.
Negyedszázados
Gyöngykoszorú

A negyedszázados jubileumot április
második felében kétnapos rendezvénysorozattal ünnepli a település. A
Gyöngykoszorú főszervezője a helyi
református egyházközség, a szervezésben a Gernyeszegi Polgármesteri
Hivatal és hivatásos néptáncosok is
szerepet vállaltak, az eseményt helyi
vállalkozók támogatják.

____________10.

Kérdőjeles forradalom

Benedek István
Közzétették az idei első bérstatisztikákat, és
ezek láttán már az első elemzések is azt vetítik
előre, amit lehetett sejteni: a fiskális forradalom
nem úgy sül el, ahogy kapkodó tervezői remélték. Sült galamb helyett komoly költségvetési hiányt hozhat, amit nem lesz egyszerű betömni.
A januárra vonatkozó kereseti adatok nem
erősítették meg a szakszervezetek ama félelmeit,
hogy a magánszektorban a bérek jelentősen
csökkenni kezdenek amiatt, hogy a társadalombiztosítási járulékokat teljesen áthárították a
munkavállalókra. Míg attól valóban lehetett tartani, hogy az alacsony képzettséget igénylő,
főleg minimálbéren fizetett alkalmazottak, akiknek a munkájára relatív könnyű embert találni,
megszenvedhetik a fiskális forradalmat, addig
azt még a szakszervezetek sem gondolhatták komolyan, hogy a magasabb képzettséget feltételező s jobban is fizetett ágazatokban, ahol
lasszóval sem lehet felkészült munkaerőt lelni
manapság, bércsökkenés ütne be az adóreform
nyomán. Eddig úgy fest, a munkáltatók megemelték annyival a bruttó béreket, hogy ne essen
vissza alkalmazottaiknak a nettó fizetése.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 38 perckor,
lenyugszik
18 óra 25 perckor.
Az év 73. napja,
hátravan 292 nap.

Ma MATILD,
holnap KRISTÓF napja.
KRISTÓF: a görög Krisztophorosz névből származik,
Krisztust hordozó.

IDŐJÁRÁS

Esős idő,
havazás várható

Felújítják a volt szövetkezeti bolt épületét

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. március 13.

1 EUR

4,6607

100 HUF

1,4948

1 USD

Hőmérséklet:
max. 90C
min. 10C

Eltűnhet a községközpontból a szégyenfolt

1 g ARANY

3,7771
160,1925

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

Fotó: Vajda György

Adomány a tűzoltóknak

Ismét Médeia

Védőöltözeti cikkeket kapott ajándékba a napokban a nyárádszeredai önkéntes tűzoltó-egyesület. Az adomány
pénteken érkezett egy svájci alapítvány
részéről: övek, vízhatlan védőkabátok
eső, vihar esetére, valamint melegítő pulóverek a téli időszakra. Kacsó István parancsnok rögtön az átvétel után
lapunknak elmondta: az övek egy részét
a most alakuló székelyhodosi csapatnak
adják át. Amiből kellő számú darabbal
rendelkeznek, abból nem tartanak fölösleget, hanem továbbadják másoknak,
ugyanúgy, ahogyan a csapat létrehozásakor őket is segítették más alakulatok különböző cikkekkel. A most kapott
ruházat mindig hiánycikk, mert előbbutóbb elhasználódik, ezért mindig jól jön
az utánpótlás. Egy-egy bevetés után a ruházatot tisztítani, mosni kell, de ha épp
akkor kapnak egy riasztást, jó, ha kéznél
van egy tartalék felszerelés – részletezte
a parancsnok, aki hozzátette: az alapítvány erdélyi munkatársai megígérték,
hogy ha további hasonló adományt kapnak, átadják azt a szeredai tűzoltóknak.
(gligor)

Halálos baleset Nyárádtőn

A Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács és az
RMDSZ megyei szervezete mezőgazdasági szaktanácsadást indít március 20-tól.
Amennyiben a gazdáknak kérdéseik lennének a mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatosan, szaktanácsadásra
jelentkezhetnek, ahol kérdéseikre a megyei kifizetési
ügynökség (APIA) szakértője válaszol.

Védem – tavaszi börze

Március 25-én 15 órától a Sapientia EMTE campusában
a marosvásárhelyi Védem egyesület tavaszi börzét szervez, ahol a gyerekek által megunt játékok vagy kinőtt holmik gazdát cserélnek. A tavaszi börzén elsősorban
gyermekruhák, játékok, könyvek, babakellékek, kismamaholmik várják a vásárlókat, de a hagyomány szerint
most is lesznek húsvéti dekorációk is.

Marosvásárhelyen
az Orbán Balázs Fotóklub

Csoportos kiállításon mutatkozik be Vásárhelyen a székelyudvarhelyi Orbán Balázs Fotóklub. A tárlat a Bernády
Ház emeleti galériájában nyílik meg március 14-én, ma
17 órakor. A fotográfiának nagy hagyománya van Székelyudvarhelyen, napjainkban is élénk a fotómozgalom a
városban. A jelenlegi klub elődje még a hatvanas években
alakult, a hetvenes években vette fel a jelenlegi nevét, és
sikerei, rendszeres kiállításai révén hírnevet szerzett magának. 2015-től hivatalosan bejegyzett egyesületként működik, tagjai, akik közül tizennégyen állítanak ki ez
alkalommal, kiemelt figyelmet szentelnek a természetfotózásnak.
Március 18-án 17 órától a Spectrum Színház Marosvásárhely Rózsák tere 13. szám alatti termében újra látható
Euripidész Médeia című színműve. Fordította Rakovszky
Zsuzsa, rendező Török Viola. Szereplők: Médeia – Márton
Emőke-Katinka, Dajka – Czikó Juliánna, Iászon – Korpos
András, Kréon, Korinthosz királya – Kárp György, Aigeusz, Athén királya – Tatai Sándor. Zene: Kelemen László,
jelmez: Takács Tímea, fény- és hangtechnika: Incze Róbert.
Március 12-én, hétfőn este háromnegyed tízkor Nyárádtőn egy fényjelzéssel közlekedő mentőautó 42 éves gépkocsivezetője elgázolt egy tiltott helyen átkelő, 58 éves
helybéli férfit, aki belehalt sérüléseibe.

Közbiztonsági intézkedések

Március 5. és 11. között a Maros megyei rendőrök 48 bevetésen voltak és 302 esetben léptek közbe, ezek közül
250 alkalommal a 112-es sürgősségi hívószámon értesítették őket. Ez idő alatt 137 bűntényt állapítottak meg, egy
nemzetközi körözött személyt letartóztattak és 15 személyt előzetes vizsgálati fogságba helyeztek. Összesen
360.000 lej értékben 1095-ször bírságoltak, 4236 lej értékben koboztak el javakat. A közlekedési rendőrök különböző kihágásokért 98 jogosítványt és 31 forgalmi
engedélyt függesztettek fel.
Hírszerkesztő: Vajda György

Pénteken érkezett a svájci adomány

Esély van arra, hogy felújítsák Nyárádmagyaróson a volt
szövetkezeti bolt épületét,
amely évek óta elhanyagoltan,
romosan éktelenkedik a községközpontban. A szövetkezet
felbomlása óta üresen álló épületet volt tulajdonosa, a Federalcoop
által
szervezett
versenytárgyalás után egy szovátai vállalkozó vásárolta meg,
azzal a szándékkal, hogy felújítja és üzlethelyiséget, vendéglőt rendez be. A vállalkozó
megvásárolta a szomszédban
levő magánházat is, amelynek a
tulajdonhelyzetét még tisztázni
kell, ezért még nem foghatnak
hozzá az épület felújításához.
Kacsó Antal polgármester szerint a vállalkozó azt ígérte,
hogy amire új külsőt nyer a kultúrotthon, a volt szövetkezetet
is átalakítják. A művelődési ház
munkálatait 2019. október 17ig kell befejezni. (v.gy.)

Fotó: Gligor Róbert László

APIA-tanácsadás a Maros megyei RMDSZ-nél

RENDEZVÉNYEK

Városi gólyabál

Március 17-én, szombaton 17 órától a Kultúrpalotában a
nyolcadik alkalommal tartják meg a városi gólyabált. Az
idén nyolc marosvásárhelyi líceum gólyapárjai sorakoznak
fel a színpadon. Az esemény lehetőséget nyújt a magyar
líceumok kilencedikes diákjainak, hogy megcsillogtassák
tehetségüket, és tánctudásukkal elkápráztassák a nézőket. Filmekből ismert nyomozók sorakoznak fel, hogy titkok és rejtélyek után kutassanak a fiatalok által igen
kedvelt szórakoztató műsorban.

Pink Floyd-emlékkoncert

Március 17-én, szombaton 21 órától a Jazz & Blues Klubban (Bunker) a Pink Floyd Dark Side Of The Moon című

Tekintettel arra, hogy az APIA-támogatásokra a kérelmeket május 15-ig lehet benyújtani, a tanácsadásra március
20. és május 8-a között kerül sor minden szerdán 16.30-tól
a megyei RMDSZ székházában, előjegyeztetni a
0265/264-442-es telefonszámon lehet.
A Maros megyei RMDSZ
sajtóirodája

legendás lemeze megjelenésének 45. évfordulója alkalmából fellép a Speak Floyd, a 2010-ben alakult egyetlen
hazai Pink Floyd-emlékzenekar.

Élet-kalangyák
a DIO Házban

Március 21-én, szerdán délután 5 órakor a Kemény János
Művelődési Társaság szervezésében a szászrégeni DIO
Házban bemutatják Székely Ferenc Otthoni szeretettel
és Élet-kalangyák című köteteit. A kötetben szereplő interjúalanyok közül jelen lesz dr. Kiss János Botond Tulceán élő biológus, deltakutató, volt környezetvédelmi
államtitkár, dr. Barabás László néprajzkutató, egyetemi
tanár és Ötvös József egyházi író, esperes. Az est
házigazdája Demeter József református lelkipásztor.
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Szakbizottság előtt a székely autonómiatervezet

A törvényhozási folyamat szakbizottsági véleményezési szakaszába
jutott
a
bukaresti
parlamentben a Székely Nemzeti
Tanács (SZNT) Székelyföld autonómiájáról kidolgozott statútumtervezete, amelyet Kulcsár-Terza
József háromszéki képviselő tavaly decemberben egyéni törvénykezdeményezésként iktatott
a képviselőházban.

A tervezet elsőként a képviselőház
emberi jogi szakbizottsága elé került,
amely keddi ülésén két héttel elhalasztotta annak véleményezését.
Korábban a szakértőkből álló, a törvényszövegek jogharmóniáját vizsgáló
úgynevezett törvényhozási tanács elutasításra javasolta az SZNT statútumterve-

zetét. A testület úgy értelmezte, hogy a
törvénytervezet az egységes román nemzetállammal párhuzamos, különálló állami entitás létrehozását célozza, és mint
ilyet alkotmányellenesnek minősítette.
A kezdeményezőként fellépő KulcsárTerza József a Krónika című lapnak azt
mondta: számít arra, hogy a bizottságok
sem támogatják majd a tervezetet, amely
ennek ellenére a plénum elé fog kerülni.
Ha nem tűzik napirendre 45 napon belül
a képviselőházban, a dokumentum már
hallgatólagosan elfogadott tervezetként
kerülne a végső döntés meghozatalára
hivatott szenátus elé. A beterjesztő szerint a parlamenti vitára még a tavaszi
ülésszak folyamán sor kerül.
Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki elnöke az RMDSZ jelöltlistáján

szerzett 2016 decemberében parlamenti
mandátumot, és az RMDSZ képviselőházi frakciójának tagja.
A Székelyföldnek területi autonómiát
előirányzó statútumról először 2004ben, majd egy módosított tervezetről
2012-ben rendeztek szavazást a parlamentben. A tervezeteket, amelyeket
akkor az RMDSZ néhány törvényhozója
kezdeményezett, mindkét esetben érdemi vita és egyetlen román támogató
voks nélkül vetették el.
A 2014-es elnökválasztási kampány
előtt az RMDSZ kezdeményezett közvitát a szövetség szakértői által kidolgozott, a Székelyföldnek autonómiát
előirányzó törvénytervezetről, amelyet
azonban azóta sem terjesztett a parlament elé. (MTI)

rieva a Duna-stratégia és más regionális
projektek kiemelt uniós finanszírozását
szorgalmazta arra hivatkozva, hogy ezek
nélkül ezek a térségek sokkal nehezebben tudnának felzárkózni.
A román és bolgár schengeni csatlakozást a görög külügyminiszter is országa
támogatásáról
biztosította.
Jelenleg a Schengen-tag Görögországnak nincs szárazföldi határa a belső határellenőrzés nélküli térség többi
tagállamával.
A házigazda román külügyminiszter
beszámolója szerint a háromoldalú találkozón a Nyugat-Balkán, a Fekete-tenger, a Duna mente és a Közel-Kelet
időszerű kérdései szerepeltek napirenden. Elmondása szerint a résztvevők

egyetértettek abban, hogy az Európai
Uniónak erősítenie kell kapcsolatait a
keleti szomszédságában található partnereivel: Örményországgal, Azerbajdzsánnal, Georgiával, Moldovával,
Ukrajnával és Fehéroroszországgal.
„Fontos, hogy az unió kitartson korábbi kötelezettségvállalása mellett, és
hozzájáruljon ahhoz, hogy a keleti partnerség egy stabil, biztonságos, fejlődő,
az európai értékeknek elkötelezett térség
legyen” – szögezte le Meleşcanu. Azt is
bejelentette: a regionális közlekedési és
energetikai kapcsolatok fejlesztése érdekében hamarosan bolgár–román közös
kormányülést, illetve egy görög–bolgárszerb–román regionális kormányközi találkozót is megszerveznek. (MTI)

berben, amikor kiszivárgott, hogy Tillerson állítólag lehülyézte Trumpot, már távozni akart posztjáról, de Mike Pence
alelnök közbenjárására mégis maradt.
A 65 éves Tillersonnak – aki korábban
az Exxon Mobil olajcég vezetője volt és
közigazgatási tapasztalat nélkül vette át
a külügyminisztérium irányítását – többször is nyilvános nézeteltérései voltak
Donald Trumppal kulcsfontosságú nemzetbiztonsági kérdésekben. Így például
nem értett egyet az elnök álláspontjával
az iráni atomalku, az Észak-Koreával
folytatandó tárgyalások vagy a párizsi
klímaegyezményből való amerikai kilépés ügyében.
A The Wall Street Journal a Fehér Ház
egy névtelenséget kérő tisztségviselőjét
idézve azt írta: Donald Trump még az
Észak-Koreával folytatandó tárgyalások
előtt biztosítani akarta a cserét az amerikai diplomácia vezetésében. A The
New York Times szerint Trumpot irri-

tálta Tillerson testbeszéde is. A lap szerint ugyanis a külügyminiszter mindig
forgatta a szemét, ha a megbeszéléseken
valamiben nem értett egyet az elnökkel.
Tillerson a múlt héten afrikai körúton
volt, és munkatársai szerint a hét végén
nem érezte jól magát, és ezért egy nappal előbb tért vissza Washingtonba. Hétfőn nyilatkozatban támogatta London
Moszkvát okoló álláspontját egy DélAngliában élő volt orosz kettős ügynök
megmérgezése ügyében. Az ideggázzal
elkövetett mérgezés „nyilvánvalóan
Oroszországból jött és bizonyosan meglesz rá a válasz” – fogalmazott Tillerson,
miközben a Fehér Ház nem nyilvánult
meg az ügyben.
Az új külügyminiszter-jelöltet, Mike
Pompeót Trump feltétlen híveként tartják számon Washingtonban. Mielőtt a
CIA igazgatója lett, keményvonalas republikánus képviselő volt Kansas államból. (MTI)

a bevetett rakéták, mind pedig hordozóeszközeik ellen.
Geraszimov arra reagált, hogy Nikki
Haley amerikai ENSZ-nagykövet hétfőn
új tűzszüneti javaslatot nyújtott be az
ENSZ Biztonsági Tanácsának, s azzal
fenyegetőzött, hogy ha a testület nem
lép, akkor az Egyesült Államok csapást
mér a szíriai kormányerőkre, ahogy azt
tavaly áprilisban tette a Hán Sejkún-i vegyifegyver-támadás után. Washington
akkor Damaszkuszt vádolta a támadással, Moszkva pedig az ellenzékieket, kifogásolva
egyébként,
hogy
a
Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW)
szakértői nem szálltak ki szemlére, sem
a támadás helyszínére, sem az amerikaiak által megtámadott szíriai katonai reptérre, ahonnan a vegyi csapás állítólag
kiindult.
Az orosz rakétavédelem áprilisban
nem lőtte le a szíriai repteret támadó
amerikai manőverező repülőgépeket.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter
kedden Moszkvában kijelentette, hogy
„a legsúlyosabb következményekkel”
jár majd, ha az Egyesült Államok Szíriában végrehajtja az ENSZ-nagykövet

által kilátásba helyezett újabb csapást.
„Haley úrhölgynek meg kell értenie,
hogy egy dolog a mikrofon felelőtlen
használata az ENSZ BT-ben és egy
másik dolog, amikor a katonáknak –
oroszoknak és amerikaiaknak – kommunikációs csatornáik vannak, és ezeken a
csatornákon keresztül világosan megmondják nekik, hogy mit szabad és mit
nem” – mondta a külügyminiszter.
„És az amerikai koalíció ezt pontosan
tudja” – tette hozzá.
Lavrov úgy vélekedett, az új amerikai
BT-határozat tervezetének megjelenése
arról árulkodik, hogy a kelet-gútai fegyveresekkel szoros kapcsolatban álló
Washington nem volt képes betartani a
tűzszünetről rendelkező 2401-es határozatot, és rákényszeríteni védenceit a
fegyvernyugvásra.
Szergej Lavrov kijelentette, hogy
Moszkva szerint jelenleg nem célszerű
növelni a feszültségcsökkentési övezetek számát Szíriában. A legfontosabb
feladatnak azt nevezte, hogy véget vessenek a tűzszünet durva megsértésének
a Damaszkuszhoz közeli Kelet-Gútában.
(MTI)

Románia és Bulgária schengeni tagfelvételét sürgették

Románia és Bulgária mielőbbi
schengeni csatlakozását és a keleti partnerség megerősítését
sürgette hétfőn bukaresti találkozóján Ekaterina Zaharieva bolgár,
Nikosz Kociasz görög és Teodor
Meleşcanu román külügyminiszter.

Az unió soros elnökségét ellátó Bulgária képviselője azt hangoztatta: nemcsak a két érintett ország, hanem az
egész Európai Unió biztonságát erősítené Románia és Bulgária felvétele a
schengeni övezetbe. A két ország határrendészeti szervei bebizonyították, hogy
képesek megvédeni Európa határait –
tette hozzá. A három külügyminiszter
közös bukaresti sajtóértekezletén Zaha-

Menesztették az amerikai külügyminisztert

Az amerikai elnök menesztette
Rex Tillerson külügyminisztert,
akinek posztjára Mike Pompeót, a
Központi Hírszerző Ügynökség
(CIA) eddigi vezetőjét jelöli.

Donald Trump a Twitter közösségi
portálon jelentette be döntését. „Mike
Pompeo, a CIA igazgatója lesz az új külügyminiszter. Remek munkát fog végezni! Köszönet Rex Tillersonnak a
szolgálatáért. Gina Haspel lesz a CIA új
igazgatója, az első nő ezen a poszton.
Mindenkinek gratulálok” – írta mikroblog-bejegyzésében az elnök.
Gina Haspelt tavaly nevezték ki a CIA
igazgatóhelyettesévé.
Mind Pompeo, mind Haspel kinevezését, meghallgatás után, a szenátusnak
kell jóváhagynia.
Amerikai sajtójelentések már hónapok óta szóltak arról, hogy Donald
Trump szívesen látná Mike Pompeót a
külügyminisztérium élén. Tavaly októ-

Moszkva megtorolna egy Damaszkusz elleni amerikai csapást

Kész katonai válaszlépéseket
tenni az orosz védelmi minisztérium, ha egy Szíriában végrehajtandó amerikai csapás orosz
katonák életét veszélyeztetné –
jelentette ki Valerij Geraszimov,
az orosz fegyveres erők vezérkari
főnöke kedden Moszkvában.

Geraszimov állítása szerint a fegyveres lázadók vegyi fegyverrel végrehajtandó provokációt készítenek elő
Kelet-Gútában a békés lakosság ellen,
hogy indokot szolgáltassanak egy, a damaszkuszi kormánynegyed elleni maszszív amerikai támadáshoz. Mint mondta,
a tervezett provokáció helyszínén már
megjelentek a – Moszkva által provokátoroknak nevezett – fehér sisakos mentőegységek, valamint a műholdkapcsolattal rendelkező kamerák.
Az orosz vezérkari főnök rámutatott,
hogy a szíriai védelmi minisztérium intézményeiben és objektumaiban, valamint a békéltetőközpontban orosz
katonai tanácsadók és rendészek tartózkodnak. Hangsúlyozta, hogy veszélybe
kerülésük esetén az orosz fegyveres erők
válaszintézkedéseket hoznak majd mind

Ország – világ
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Törvény büntetheti a Romániát
külföldön becsmérlő személyeket

A Szociáldemokrata Párt (PSD) törvénytervezet kidolgozására készül, amelynek értelmében büntethetők lesznek azok a személyek, akik külföldön rontják
Románia megítélését – mondta a párt elnöke, Liviu
Dragnea a România TV-nek adott hétfő esti interjújában. „Több kollégával megegyeztünk abban, hogy
kidolgozunk egy törvényt, amely lehetővé teszi a
román állam számára, az egész ország számára,
hogy büntethessük ezt, mert az ilyen emberek, mint
Monica Macovei és más európai parlamenti képviselők, akik saját országukról hazudnak, akik saját országukat becsmérlik, nagyon sok kárt okoznak. Mi
emiatt veszítünk a szuverenitásunkból, veszítünk a
méltóságunkból, veszítünk a tiszteletből, és cserébe
nem nyerünk semmit” – jelentette ki Dragnea.
(Agerpres)

Művészeti középdíjak átadása

„Önök arra terelnek bennünket, ahol a szép, az igaz
és a jó létezik gyakran méltatlanul élt világunkban.
Teljesítményük erősíti összetartozásunkat, magyar
mibenlétünket, részévé válik mindannak, amit érdemes megismerni, megérteni, megtartani, továbbadni,
ha úgy adódik, védelmezni” – mondta Balog Zoltán
kedden a Pesti Vigadóban, az állami művészeti és
miniszteri szakmai díjak átadásán. Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti ünnep alkalmából, Orbán
Viktor kormányfő megbízásából adta át az elismeréseket. Balog Zoltán összesen 84 alkotót díjazott, tizenkilenc kategóriában. „1848 márciusához
hasonlóan most ismét nekünk kell meghozni a döntést jövőnkről, a szabadságunkról. Nekünk kell döntenünk arról, hogy megmaradjon a szabadságunk,
hogy ne más döntsön, és arról, milyen legyen ez a
szabadság. El kell döntenünk, vállaljuk-e a munkát,
a küzdelmet ennek a közösségnek a megmaradásáért és gyarapodásáért” – hangsúlyozta beszédében Balog Zoltán. (MTI)

Juncker a Brexit-tárgyalások
felgyorsítását sürgette

Az Egyesült Királyság uniós kiválásának feltételeiről
és a jövőbeli kapcsolatrendszerről szóló egyeztetések felgyorsítását sürgette az Európai Bizottság elnöke kedden az Európai Parlament (EP) strasbourgi
plenáris ülésén. „Egyértelmű, hogy a brit kormánynak még világosabbá kell tennie az álláspontját
ahhoz, hogy egyetértésre jussunk a jövőbeli viszony
kérdéséről” – mondta Jean-Claude Juncker. „Ketyeg
az óra, már csak egy év van hátra, így itt az ideje,
hogy a szavakat szerződésekbe, a vállalásokat
egyezményekbe foglaljuk” – fogalmazott. (MTI)

Kérdőjeles forradalom

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezt a jó hírt az érintettek már eddig is tudták, mint
ahogy azt is észrevehették, hogy nem is igazán nőttek a
béreik. Általában az tapasztalható, hogy december – január összevetésben még csökkennek is a fizetések, ami
a téli ünnepekre sok helyen megszokott pluszjuttatásokkal magyarázható. Ám jelent már meg több évre lebontott adatokkal dolgozó elemzés is, amelyből az tűnik ki,
hogy az utóbbi években látott béremelkedés ritmusa finoman szólva megfékeződött. Ezzel az a gond, hogy például az idei állami költségvetés tervezésénél a nettó
bértömeg 11%-os éves emelkedésével számoltak. Ha ez
nem válik be, minden egyes százalékpontos elmaradás
900 milliós lyukat jelent az államkasszában, mindezt
úgy, hogy számos intézménynél pillanatnyilag csak az
év közepéig van lefedve az anyagi háttér, nem is beszélve az önkormányzatokról, melyeket az adóreform
igen jelentős bevételi forrástól fosztott meg. Lesz még
itt baj, nem is kevés.
De a felelős máris megvan. A hangadó kormánypárt
múlt heti kongresszusa kapcsán a média egy részének a
bajszos vezér hamvas arája jelentette a jó témát, az már
kevesebb figyelmet kapott, hogy a kormány szőke hercegnőjét ügyvezető elnökké ütötték. Ami azt jelenti, hogy
megkésett nőnapi ajándékként kapta a nyakába a kormányzás teljes politikai felelősségét is, ami mifelénk
nagyjából egy, a hát közepére festett céltáblának is megfelel. A menetrend szerint legkésőbb nyárra várható
kormányválság bűnbakja már megvan, miközben az
igazi felelős tovább hűsöl, egyelőre csak az árnyékban.
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Fontos a tájékozottság

(Folytatás az 1. oldalról)
Egyesült Nemzetek Szervezete által az a tény,
hogy minden állampolgár fogyasztóként alapvető
jogokkal rendelkezik. Az évek folyamán ezeknek
a jogoknak a száma nyolcra szaporodott, alapját
képezve a Fogyasztóvédelmi Világszervezet
(Consumers International – CI) munkájának. A
világnapot 1983-ban ünnepelték meg először.
Újabb két évvel később az egyre erősödő fogyasztói világmozgalom nyomására és a FoVilágszervezet
lobbigyasztóvédelmi
tevékenységének köszönhetően 1985 áprilisában
az ENSZ közgyűlése hivatalossá nyilvánította.
Romániában az 1992. évi 18-as számú kormányrendelettel hozták létre a fogyasztóvédelmi hivatalt, aminek léte beépült a köztudatba. A lakosság
úgy tekintett az intézményre, mint a fogyasztók
védelmezőjére. A 2001. évi 2-es számú sürgősségi kormányrendelettel létrehozták az Országos
Fogyasztóvédelmi Hatóságot. A Maros megyei
hatóság – a többi központi régiós megyékkel
együtt – jelenleg a brassói regionális felügyelőséghez tartozik – fogalmazott a főfelügyelő-helyettes.
Becsülni kell a fogyasztót!
A Maros megyei hivatalban 11 felügyelő dolgozik, akik évente 3800 panaszt és beadványt oldanak meg. Ez nagy volumenű munka – mondták
a szakemberek. A panaszok kivizsgálásán kívül
tájékoztató munkát is végeznek, ami főként a termelő korrektségére és a fogyasztók tájékoztatására fókuszál. Aki kihágást követ el, nem tartja be
a törvényes előírásokat, annak felelnie kell. – Persze nem tölt el öröm, ha valaki panasszal fordul
hozzánk. Főleg akkor, ha kisebb cégek ellen kell
fellépni, s bírságot kiszabni. Egy 30 ezer lejes bírság sokszor a cég létét is kockáztathatja. De a
pénzt mindenki nehezen keresi meg, a fogyasztó
is, és nem szívesen dobja ki rossz minőségű termékre vagy csapnivaló szolgáltatásra. Nem kívánatos a termelőkkel, a piaccal konfliktusos
helyzetben lenni, de a fogyasztókat becsülni kell!
Figyelni az online vásárlás buktatóira
Hazai viszonylatban is egyre nagyobb teret
hódít az online vásárlás. A használati cikkek 10
milliárd lejes forgalmából 3 milliárd lejt tesz ki
az online kereskedelmi forgalom. Főként felszereléseket, berendezéseket, informatikai termékeket, bútort és ruhaneműt vásárolnak online.
Paizs Irina felügyelő az online vásárlás buktatóira hívta fel a figyelmet. A honlapokon feltüntetett szerződési feltételeket nagyon figyelmesen
el kell olvasni, mert meglepetés érheti a vásárlót.
Elsősorban az, hogy nem azt a terméket kapja,

amire számított, ugyanis a képernyőn egész másként néz ki a termék, mint amikor kézhez kapja.
Másrészt, különbözhetnek a méretek, a szín. Vagy
– amit egy fiatalember jelzett a teremből –: megrendelt egy drága laptopot, ami hibásnak bizonyult. A törvényes 14 napon belül visszaküldte,
kifizette a postai költséget, s mégis 80 lejjel kisebb összeget utaltak vissza neki.
Egy másik esetben pedig a bankkártyáról nagyobb összeget vontak le, mint amennyit kellett
volna! Ezért, ha a fogyasztó pontosan tudja, milyen
feltételek mellett vásárolt, bizalommal fordulhat a
fogyasztóvédelmi hivatalhoz, mert ilyen esetben
indokolt a panasz, és kártérítésre is joga van.
Egy másik hallgató arra volt kíváncsi, hogyan
ellenőrizheti, hogy a leszállított termék hamisítvány-e vagy sem. A felügyelők elmagyarázták,
hogy létezik egy applikáció, amelynek segítségével a gyártó cég honlapján leellenőrizhető a termék kódja.
A harsány reklámok is lehetnek becsapósak
A cégek nagyon gyakran folyamodnak kétes
reklámfogásokhoz. Ilyenek például a csatolva
csomagolt termékek. Ehhez társítanak egy árat, a
vásárlónak nincs lehetősége ellenőrizni, hogy
külön-külön mennyibe kerülnek azok a termékek.
Előfordulhat, hogy ha egyenként vásárolja meg a
csomagolt termékeket, ugyanannyiba, sőt kevesebbe kerülnek. A másik dolog, amire oda kell figyelni, a százalékban kifejezett árkedvezmények!
Nagy számokkal hirdetik a 30, 40 vagy 50 százalékos árkedvezményt. A vásárlók bedőlnek, a
kecsegtető árak miatt megveszik a termékeket, de
ha utánanéznek vagy utánaszámolnak, kiderül,
hogy a kedvezmény jóval kisebb, esetleg egy héttel korábban a termék „árkedvezmény” nélkül is
ugyanannyi volt, egy másik áruházban pedig promóció nélkül is ugyanannyiba kerül.
Ha a szerződést aláírták, nincs mit tenni!
Liviu Todoran kitért arra, hogy elég sok panasz
érkezett a mobiltelefonos szolgáltatókkal kötött
szerződésekre. Ennek oka, hogy a fogyasztó nem
olvasta el a szerződés kis betűs részeit, s olyan
szerződést írt alá, amiről kiderült, hogy számára
nem előnyös. Éppen ezért felhívták a fogyasztók
figyelmét, hogy a szerződést olvassák el figyelmesen, inkább vigyék haza, még akkor is, ha sietős a dolguk, mert pontosan kell tudni, milyen
feltételeket támaszt a szolgáltató. S főleg mennyiért! Mert ha aláírták a szerződést, akkor már nincs
mit tenni!
A felügyelők egy dologra még figyelmeztettek:
ha fogyasztóként elkövettél egy hibát, tanulj belőle, s másodszor ne kövesd el!

Csaknem ötéves csúcson az infláció

Fotó: Nagy Tibor

Csaknem ötéves csúcsra jutott az infláció, miután februárban a fogyasztói árak
4,7 százalékkal voltak nagyobbak a tavalyi év második hónapjához mérten – közölte kedden az országos statisztikai
intézet.

A vizsgált időszakban a legnagyobb mértékben a nem élelmiszerek drágultak, amelyek 6,3
százalékkal kerültek többe, az élelmiszerek 3,8
százalékkal drágultak, a szolgáltatások ára 3 százalékkal emelkedett.
Januárhoz képest a fogyasztói árak 0,3 százalékkal nőttek. A Román Nemzeti Bank februárban emelte inflációs előrejelzését, eszerint az

idén 3,5 százalékos fogyasztói árindex-növekedésre számít, 2019-ben pedig 3,1 százalékos inflációra. A jegybank szerint az élelmiszerek
árának alakulása befolyásolja jelentős mértékben
az inflációt, mivel jelentősen gyorsult az élelmiszerimport a megnövekedett fogyasztás következtében, ez pedig az élelmiszerek drágulásához
vezet. Tavaly egész évben több mint 12 százalékkal nőtt az import, januárban pedig több mint 17
százalékkal emelkedett a behozatal a tavalyi év
első hónapjához mérten.
A Román Nemzeti Bank február elején az idén
immár másodszor 25 bázisponttal, 2,25 százalékra növelte az irányadó kamatot. (MTI)

Erről jut eszembe

Én vagyok én! Döngetik a mellüket
nagy garral a politikusok. Határon
innen és túl ők a legjobbak, legszebbek,
legokosabbak. Mindig, mindenhol, mindenben ők mondják a tutit. Bosszantó
tud lenni ez a gyakorlat, mostanában
különösen az, hiszen csúcsra jár a propagandagépezet. Az ember úgy érzi,
morgolódni kellene miatta. De azért se
írok most ilyesmiről. Olyasmit találtam,
ami érzelemmentes. Vagy aki? Ezt nem
tudom teljes bizonyossággal eldönteni.
Antóniáról van szó, a virtuális „közalkalmazottról”. Ő nem emberi lény, mesterséges intelligencia. Mint olvasom,
Kolozsváron akarja alkalmazni, jobb
szóval: üzembe helyezni az „okossá
váló város” önkormányzata az adminisztrációs folyamat felgyorsítására. Az
elképzelés első fázisában a lakosság online kérvényeit dolgozná fel az eddiginél
gyorsabban, operatívabban, részrehajlás és idegeskedés nélkül, egy olyan
szoftver alapján, amely menet közben
képes tökéletesíteni önmagát. És még fizetésemelést se kér. Idővel a gép, amely
a politikusoknál is gyorsabban és látványosabban okosodik s tanul tapasztalataiból, mind több ügyintéző feladatot
vesz át, és később akár robot képében is
megjelenhet, társaloghat az ügyfelekkel.
Persze ez odébb van, lehet, hogy addigra nálunk, Vásárhelyen libegőről
csodáljuk majd, miképpen sorjáznak a
luxuskocsik a befedett Poklos-patakon.
Kész sci-fi. Más semmi se kész. Illetve
vannak helyek, ahol már a robot is kéznél van. Egyik este hosszasan mutatták
a tévében, milyen előnyei lesznek az emberszabású intelligens szerkezeteknek
például tűzeseteknél, ahol az emberek
már képtelenek beavatkozni a mentésbe.
De ennél kifinomultabb robotokról is értesülhettünk. Tavaly szeptemberben egy
humanoid robot debütált karmesterként
egy toscanai zenekar élén. Verdi műveit
dirigálta nagy hozzáértéssel. Átéléssel,
beleérzéssel is? Ezt már megint nem
tudom, sőt azt se, hogy miért van szükség ilyesmire, de ez is jelzi, a fejlődés, a
haladás megállíthatatlan. S a hálaadás? Ez bizonytalanabb. Tény, hogy a

folyamat meggondolkodtató. A világ
egyik leggazdagabb embere, a Teslavezér és a SpaceX-alapító Elon Musk, a
dél-afrikai származású, amerikai „Vasember” éppenséggel úgy látja, hogy az
emberiségre nézve a mesterséges intelligencia a legfenyegetőbb veszély. A robotok egyszer csak megvadulhatnak, és
átvehetik fölöttünk az uralmat. Akkor
meg pá, politikusok, pá, mindenki! Pontosabban: a robotok közül kerülnek ki a
politikusok, és nem lesz DNA, nem lesz
korrupció! Ez nyilván egy kicsivel még
messzebb van, Musk viszont igyekszik,
nem bízza a véletlenre sorsunk alakulását. A napokban bejelentette, egy év
múlva kész lesz első útjára a Mars-rakéta. 2022-ben az űrkapszula embereket is szállíthat a vörös bolygóra. Ez
döntő lépés lesz az emberiség elmenekítésére a földről, ha a szükség majd
úgy hozza. Fantazmagóriának tűnik az
egész, olyan, mint a tudományos-fantasztikus filmeken. De az anyagi áldozatoktól meg nem riadó milliárdosnak
eddig minden lehetetlennek látszó tervét sikerült megvalósítania. Emlékszünk, milyen szenzáció volt február
elején, amikor Musk SpaceX start up
vállalkozása részeként fellőtték az űrbe
a Falcon Heavy hordozórakéta kísérleti példányát. Az űrkapszula egy
meggypiros Tesla Roadstert vitt magával, és száz kilométer magasságban,
vagy mélységben, attól függ, honnan
nézzük, a hordozórakéta kinyíló burkolata alól kibukkant az autó, amelynek
a volánjánál felismerhető volt egy
szkafanderbe öltözött bábu, Starman.
A jövőnkre vethettünk pillantást? Nem
az enyémre, nem a mi nemzedékünkére,
de talán az unokáinkéra már gondolhatunk. Különben a kocsi műszerfalán
egy híres könyv borítóját is észre lehetett venni. A Galaxis útikalauz stopposoknak fedőlapján ez olvasható:
„Don’t Panic!”/ „Ne ess pánikba!”
Tényleg, kedves olvasó, csak semmi
pánik! Ha attól nem riadunk meg, amit
a politika művel velünk, valójában
semmitől
sem
kell
megijednünk.(N.M.K.)

Március 15-i ünnepi rendezvények

Marosvásárhelyen
Március 14.
Ma 13.30-tól kezdődik az Örökségünk őrei vetélkedő, az épített örökség
védelmét, népszerűsítését célzó mozgalom Maros megyei döntője a Kultúrpalota nagytermében. A rendezvényen
jelen lesz Hegedüs Csilla, az RMDSZ
kultúráért felelős ügyvezető alelnöke,
Péter Ferenc, a Maros megyei RMDSZ
elnöke, valamint a Maros megyei szakasz fővédnökei: Csép Éva Andrea parlamenti képviselő és Novák Csaba
Zoltán szenátor. A verseny keretében öt,
Maros megye különböző régiójából érkező, valamint négy marosvásárhelyi
középiskolás csapat méretkezik meg.
Március 15.
Csütörtökön 16 órától a Székely vértanúk emlékművénél sor kerül a hagyományos megemlékező ünnepségre. Az
ünnepi rendezvény keretében felszólalnak: L. Simon László, a FIDESZ –
KDNP országgyűlési képviselője; Flender Gyöngyi konzul; Péter Ferenc, a
Maros megyei RMDSZ elnöke; dr. Vass
Levente, a szervezet marosvásárhelyi elnöke, valamint a történelmi egyházak
képviselői. A beszédeket követően sor
kerül az ünnepi koszorúzásra. Ezúton is
felkérünk mindenkit, aki koszorút szeretne elhelyezni a Székely vértanúk emlékművénél, a Maros megyei vagy a
marosvásárhelyi RMDSZ titkárságán jelezze szándékát.
A Maros megyei RMDSZ szervezésében 18 órától a Kultúrpalota nagytermében kezdetét veszi az ötödik Könyv és
gyertya díjátadó gála, ahol Erdős Róbert, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem
hallgatójának
előadásában ünnepi dallamokat hallha-

tunk, valamint Tóth Eszter Nikolett, a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
végzős diákja forradalmi verset mond.
Az estet a magyarországi Esszencia Produkció egyórás koncertje zárja. 21 órától
slam poetry est veszi kezdetét a
Jazz&Blues Klubban.
Mindenkit szeretettel várunk! (közlemény)
Szászrégenben
Központi ünnep
A szászrégeni RMDSZ szervezésében
március 15-én, csütörtökön 16.30-tól a
római katolikus templomkertben az
1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeznek. A programban köszöntőbeszédek, ünnepi műsor és
koszorúzás szerepel.
Ünnepi előadás
A szászrégeni Humana Regun Egyesület szervezésében a Szebb világról álmodom című előadást mutatják be
március 15-én 18 órai kezdettel az
Eugen Nicoară művelődési ház nagytermében. Meghívottak: a szászrégeni református egyházközség Piccolino
gyermekkórusa, a marosfelfalusi Bíborka, a kisfülpösi Verőfény, a szászrégeni Kéknefelejcs és a Gyöngyvirág
néptánccsoportok, az Eugen Nicoară
művelődési ház Mini Csim-Bumm gyermekszínjátszó és Csim-Bumm ifjúsági
színjátszó csoportjai, valamint Géczi
Jancsi, Bondor Anna Renáta és Rafael
Laura előadók. A jelenlevőket Márk
Endre alpolgármester köszönti. A forradalomról Dénes József tanár beszél. A
Határtalanul program keretében közreműködik a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium
és Kollégium diákcsoportja. Műsorvezető: Fülöp Bernadett.
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Jubileumi ünnep a Tündér Ilona-völgyben

Soha nem hallott regék is elhangzottak

Közel negyven kisdiák szavai
nyomán múltunk eseményeinek meseszerűvé szelídített
változata elevenedett meg
március 10-én, szombaton a
jobbágyfalvi művelődési ház
kellemes, kényelmes nagytermében, ahol a harmadik osztályos tanulók regemondó
versenyének megyei szakaszát tartották. A versenyhez
illő hangulatot a Tündér
Ilona-völgyben a községbeli
Tündérkert színjátszó csoport
legkisebb tagjai teremtették
meg az ördögök eszén túljáró
tündérasszony történetének
előadásával.

Bodolai Gyöngyi

Csíkfalva község településeinek
óvodában és elemi osztályokban tanító pedagógusai figyelmes, kedves
vendéglátóknak bizonyultak, amire
valóban szükség volt, hisz a verseny több órán át tartott. A kincsesládából
Hajdú
Sára,
a
sámándobossá átváltozó csíkfalvi
tanítónő húzta ki az aranyalmát a
regék címével, és tűzte fel sorra a
mesefára. Ahogy ez a regemondó
versenyeken szokás, népviseletbe
öltözött kisdiákok ültek be a meseszékbe vagy álltak meg előtte, hogy
az őseinktől örökölt kincs egy-egy
patinás darabját megosszák, továbbadják társaiknak, a közönségnek. Jó
volt látni, hogy néhányan milyen
igényes, szép, minden elemében
eredeti viseletben álltak színpadra.
Majd elkezdődött a több órán át

tartó regefolyam, amelyben hosszú
időn keresztül mindenki újat, mást
mondott, mint az előtte levők. Közismert és beavatottak számára is ismeretlen történeteket hallottunk a
csodaszarvas legendájától az erdélyi várakon, fejedelmek, úrnők és
szolgalegények, táltosok és tündérek történetén át a Medve-tó keletkezéséről szóló legendáig. Mivel a
színpad magasan és viszonylag messze volt a
közönségtől, a hangosabban, nyomatékosabban mesélő gyermekek
jobban magukra vonták
a közönség figyelmét.
Ennek ellenére, ha elképzelem, hogy menynyi munka, gyakorlás
volt a négyórás műsor
mögött, akkor láthatatlanul is szeretném megsimogatni
minden
résztvevő buksiját, és
kezet szorítani a tanítókkal, szülőkkel, akik
a gyermekeket felkészítették, és a megye távoli településeiről kora reggel útnak indultak,
hogy a 9 órára meghirdetett versenyre elérjenek. Bár tíz mesélő
után a szervezők tánccal, játékkal,
teával, kaláccsal próbálták ébren
tartani a résztvevők figyelmét, valahol a huszadik rege után a gyermekek
láthatóan
elfáradtak,
figyelmük elkalandozott, ahogy a
felnőtteké is. Pedig sok kiváló regemondó fordult meg az utolsó percig
is a színpadon. Talán maradandóbb

Orbán Pál sokszor látta már ébredni és
nyugovóra térni a várost, mégis, mintha
minden találkozás a megismételhetetlen első
lenne. Ezt sejtetik fényképei, amelyekkel sok
száz kilométeres távolságból repíti haza az
elszármazottakat. Valami megfogalmazhatatlan vásárhelyiség árad ezekből a fotókból: főtéri derű, a Maros méltóságteljes
nyugalma, a folyóparton elkapott tekintetek
szabadsága. Magnóliapompa, vízcseppek
tánca egy barna testen, toronymagasban felhőket őrző, mindennapjaink fölött is őrködő
időmérő – éltető fények, árnyalatok, amelyek mellett folyamatosan elrohanunk. Ezért
jó, hogy van valaki, aki meglátja, otthonába
viszi, és csendesebb perceinkben elénk tárja
valamennyit. Virtuális barangolásaim során
sokszor megállítottak már ezek a képek.
Mivel a fotós ismeretlenül is befogadott
Facebook-ismerősei közé, üzenetben kértem
fel a beszélgetésre, és ő tétovázás nélkül elfogadta a meghívást.
– Milyen volt a fényképezéshez vezető út?
– tettem fel az első kérdést, amikor bekopogott szerkesztőségünkbe.
– A hetvenes évek elején végeztem az
inasiskolát, a fémmarós, köszörűs, esztergályos mesterséget sajátítottam el. 23 évet dolgoztam a Metalotehnicánál. A forradalom
után kezdett felbomlani az üzem, tovább kellett lépnem. Egy asztalosműhelyben kezdtem
dolgozni. Tizenhárom évig voltam asztalos.
Egészségi okokból kellett abbahagynom a
munkát. Volt egy preinfarktusom, abból
helyrejöttem, de aztán újabb gondok adódtak. Egy este lebénultam. A testem kilencven
százalékát nem tudtam mozgatni egy egész
éven át. Fokozatosan épültem fel, először két

élmény lenne, ha idő és mód
adódna a körzeti szakaszok megszervezésére. Évekkel ezelőtt
ugyanis a szervezők sem gondolták,
hogy a vetélkedő ennyire népszerű
lesz, és ennyi sok gyermeket sikerül
megnyerni a regemondásnak.
Annyi ügyes kisdiák fordult meg
a színpadon, hogy nem lehetett
könnyű dolga a Bárdosi Ilona nyu-

nek, és megtapasztalhatták a magyar rege- és mondavilág gazdagságát, hisz a 41 bejelentkező diákból
alig néhányan mondták ugyanazt a
regét. Örömmel nyugtázta, hogy
négy olyan új regét hallott, ami
soha nem hangzott el az eltelt tíz év
során. Arra kell törekedni, hogy
minden gyermek a saját településének, vidékének még élő legendáival
jelentkezzen a vetélkedőre, meghallgatva azokat az idős embereket, akik még ismerik a
történeteket. Rege, monda, viselet,
tánc, ének akkor fog fennmaradni,
ha éltetjük őket. Vannak kegyetlenül szorongató évek, de akkor is
élni
kell, és mondani a regéket,
galmazott tanítónő, a verseny ötletgazdája,
Szász
Gyöngyvér amelyek akkor kelnek életre, ha
marosvásárhelyi, Fodor Ildikó sáromberki, Kulcsár Tünde nagyernyei tanítónő és Falka Emőke
nyárádszeredai magyartanár alkotta
zsűrinek, amikor el kellett dönteniük, hogy kik kerüljenek az első
helyekre. Értékelésük szerint a vámosgálfalvi Szabó Sára (tanítónő
Fekete Rozália), a mezőmadarasi
Balázs Irénke Gizella (Kali Katalin)
és a nyárádremetei Kacsó Kriszta
Johanna (Jakab Ibolya) regélt a legszebben, így ők jutottak tovább az
országos szakaszra. Négyen különdíjat kaptak, hatan dicséretben részesültek. Végül a színpadra
szólítottak minden gyermeket és a
felkészítő pedagógusokat is.
A regélő diákokat köszöntötte
Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes, a zsűri nevében Bárdosi Ilona
szólalt fel, aki tíz évvel ezelőtt lel- van, aki továbbadja őket, és elmenkes kolléganőivel együtt megszer- jen születésük helyére – mondta a
vezte az országot átfogó regemondó zsűri elnöke. Bárdosi Ilona kitért
arra is, hogy a gyermek hangjának
versenyt is.
Elmondta, hogy a résztvevők megfelelő regét kell választani, totanúi lehettek a legendák születésé- vábbá, hogy beszélni csak beszélve

Naplemente ajándékba

bottal jártam, aztán már csak egyre volt
szükségem. A lépcsőmászás ment a legnehezebben. Egy évig betegszabadságon voltam,
aztán betegnyugdíjaztak. Akkoriban, a gyógyulásom idején vettem az első komolyabb
fényképezőgépet. Megvan már annak hat és
fél éve.
– Korábban nem érdekelte a fotózás?
– Már gyermekként
jártam fotókörre az egykori Pionírházba, ott viszont többnyire csak
a képek előhívását tanulgattuk. Nősülés után
vettem egy fényképezőgépet, amivel családi
fotókat készítettem, de akkoriban ez nagyon
költséges volt. Az első komolyabb gépem
előtt mobiltelefonnal fotózgattam. Aztán
meglett az új gép, amelyet később kicseréltem egy valamivel jobb felszerelésre. A gép
használatát útmutató nélkül tanultam meg.
Minden beállításból készítettem egy-egy
fotót, így tapasztaltam ki, hogy melyik funkció mire való.
– Hogyan, mikor készülnek a képei?
– Legszívesebben reggel és este fotózom.
Járom a várost, kimegyek a természetbe.
Számomra ez maga az egészség.
– Beszéljünk egy kicsit a témaválasztásról.
– Természetfotókat és portrékat fényképezek, ugyanakkor nagyon szeretem a Marosvásárhelyt megörökítő képeket. Figyelem a
régi épületeket, bemegyek a mellékutcákba
is. Megszoktam már, hogy mit kell keresni.
Van, ahova be kell kopognom, és engedélyt
kell kérnem, hogy fényképezhessek. Az is

előfordult, hogy egy panzió teraszáról kaptam el a látványt, de sokszor fotóztam már
a városháza tornyából és fa tetejéről is.
Igaz, egy alkalommal, amint egyik ágról a
másikra léptem át, nekicsapódott a gépem a
fának, és nagyon megrongálódott.
– Melyik a kedvenc
helyszíne a fotózáshoz?
– Az első a főtér, a
második a Maros-part
és a Víkendtelep. A várban is nagyon szeretek fényképezni.
– Van kedvenc képe?
– A toronyórás.
– Több Facebook-oldalon is megtalálhatók a fotói, hatalmas a nézettségük. Hogyan
vált mindennapjai részévé a virtuális jelenlét?
– Először a Marosvásárhelyi fotótár nevű
csoportba tettem fel a képekből. A visszajelzésekből kiderült, hogy szeretik és várják az
emberek ezeket a fotókat. Sokan üzentek külföldről is, megköszönték, hogy megmutattam
nekik rég nem látott szülővárosukat. Ez ösztönzött. Indítottam két új csoportot, az egyiknek a neve Marosvásárhely a szülővárosom,
a másik a Természet szépségei. A látogatók
állandóan biztosítanak az érdeklődésükről,
és szóvá teszik, ha például egy este elmarad
a naplemente. Van két hölgyismerősöm, akik
nem tudnak kijárni a házból, ők gyakran
megkérnek, hogy fotózzak le nekik bizonyos
városrészeket, például az egykori munkahelyüket. Boldogan teljesítem a kívánságukat.
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lehet megtanulni. Regéléskor is a
mindennapi beszédhez kell igazodni, mert egy mondaton belül
csak egy szó, és minden szónak
csak az első szótagja hangsúlyos.
A hang színe a szemben és az arcban is kell tükröződjön, és nagyon
fontos a szemkontaktus a közönséggel és végül a hosszú és rövid
hangzókat figyelembe vevő helyes
beszéd.
Fejes Réka, a tanítókért felelős
tanfelügyelő is köszönetet mondott
a versenyzőknek és felkészítőiknek, hogy sikerült megvívni a harcot az idővel, továbbá a szervező
Csíkfalvi Általános Iskola lelkes
pedagógusainak, akik a tizedik illetve a huszadik évfordulóhoz

Fotó: Bodolai Gyöngyi

méltó ünnepséget szerveztek. A
műsorvezető pedig kolléganői, valamint a bevezető műsor szereplői
és felkészítőik mellett a támogatóknak is megköszönte, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.

Pénzt soha nem veszek el fényképért, bőven
elég a mások öröme, szeretete.
– Bizonyára érdekes felfedezéseket is tett
a fotós körutak során.
– Másfél hete két hattyút láttam a Maroson. Aztán ott vannak a „kacsáim”. A víkendtelepi csónakázónál találkoztam velük
először, ott, ahol egykor a hajóvendéglő állt.
Egy férfi dobigált nekik ételmaradékot, de
úgy, hogy mindegyre kiúsztak a képből. Másnap én is vittem kenyérmorzsát a kacsáknak,
azóta etetem és közben fényképezem őket. A
vízparti hétvégi házikók mind más-más színűek, így, ahogy hullámzik a víz, színtől színig úsznak a kacsák. Ami az épületekkel
kapcsolatos felfedezéseket illeti, a homlokzatokon lévő címereket is „vadászom”, lencsevégre kapom. Időnként felteszek egy-egy
ilyen részletet valamelyik csoportban, és
megkérdezem a látogatókat, hogy szerintük
hol készült. A legtöbben nem tudják, és amikor kiderül, hogy miről van szó, csodálkozva
jegyzik meg, hogy nap mint nap arra járnak.
– Gondolt már arra, hogy ne csak a virtuális térben tegye közszemlére a képeit?
– Kaptam egy erre vonatkozó ajánlatot,
egy ismerősöm a képkeretek költségét is
állná, de egyelőre ez nem foglalkoztat túlságosan. Viszont szeretnék indítani egy új oldalt, amelyben a vásárhelyi „harmadik
világot” mutatnám be a hétköznapi járókelő
előtt rejtve maradó helyekkel.
Beszélgetőtársam keresetlen őszinteséggel árulta el a tervezett oldal nevét, én azonban úgy gondoltam, legyen ez inkább
meglepetés mindazok számára, akik Orbán
Pál képeivel köszöntik és búcsúztatják a
napot.
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Minőségi liszt kerül ki a mezőbándi malomból

Lesújtó EB-országjelentés
Szerkesztette: Benedek István

Romániában tovább növekedik a szegénységi küszöb
alatt élők száma, a jövedelmek egyenlőtlensége nagy, az
infrastruktúra gyenge minőségű, a munkaerő pedig nem
igazodik a gazdaság valódi
igényeihez – írja az Európai
Bizottság legfrissebb Romániáról szóló országjelentése.

A jelentés szerint Románia erős
gazdasági növekedése miatt a strukturális reformok folytatására van
szükség az országban. Megjegyzik,
hogy bár a foglalkoztatottság növekedett 2017-ben, és a munkanélküliség rekordalacsony szintre került,
aggodalomra ad okot, hogy bizonyos adóbevételek kiesése, valamint
a
nyugdíjak
és
a
közalkalmazottak fizetésének növekedése miatt a költségvetési hiány
növekedőben van.
A jelentés kiemeli, hogy a munkaerőkínálat a kompetenciák szintjén nem tart lépést a gazdaság

változásaival, ami további kockázatokat jelent a szegénység elmélyülésére, valamint a jövedelmi
egyenlőtlenségek további növekedésére.
A jelentés arra is kitér, hogy a
magas kormányzati kiadások nem
tükröződnek vissza az infrastruktúra állapotán. Azt is nagy problémaként emelik ki, hogy az oktatási
rendszer gyenge teljesítménye is
korlátozza az ország fejlődési lehetőségeit, a kutatás-fejlesztés, valamint innovációs területen pedig
továbbra is alig értékelhető Románia teljesítménye.
Az Európai Bizottság jelentése
szerint ugyanakkor örömteli, hogy
a lakosság általános egészségi állapotát mérő mutatók növekedésről
számolnak be, viszont rámutat arra
is, hogy az egészségügy tekintetében az EU-s színvonaltól még mindig nagyon messze áll az ország.
(Agerpres)

A mezőbándi malomban őrölt
lisztnek jó híre van a környéken, sokan kedvelik, hiszen
jó kenyér, finom kalács sül
belőle. Ezelőtt pár évvel
ugyancsak télies időben érkeztünk a mezőbándi malomhoz.
Akkor
szekerek,
gépkocsik parkoltak a malom
körül, sorukra vártak, úgy,
mint ahogy a mondás tartja.
Most csendesebb volt a
malom környéke, a március
elsejei több mínuszban kevesebben érkeztek őröltetni. De
a molnárok és a malom készenlétben várták a gabonával érkezőket, s lassan a
húsvéti csúcsszezonra készülnek.

Mezey Sarolta

A Mezőségen ma is sokan termelnek kenyérgabonát és sokan
őröltetnek búzát. Viszont hagyományos házi kenyeret egyre kevesebben sütnek otthoni sütőkemencében az ezzel járó fáradsá-

gos munka miatt. A malom és a két
molnár, Szekeres Lajos és Szabó
Béni heti két alkalommal, kedden
és csütörtökön várja a gazdákat.
– Az asszonyok, akiknek a mindennapjaikhoz tartozott a kenyérsütés, kiöregedtek vagy kihaltak. A
fiatal asszonyok inkább a pékségeket választják, ahová beadják a
lisztet, s cserébe kész kenyeret kapnak. De vannak olyanok is, akik ragaszkodnak a hagyományokhoz, az
utánozhatatlan házi kenyérhez.
Ilyen Szabó Barnáné, a volt molnárné, Ilona néni, aki minden reggel süt, hogy a család mindennap
friss házi kenyeret és finom kalácsot fogyaszthasson. Mezőbándon
alig maradt 10-15 család, akik házi
kenyeret sütnek. S körülbelül száz
család van a környéken Mezőbodontől Mezőgerebenesig, akik ragaszkodnak a hagyományos házi
kenyérsütéshez – mondta Horváth
Árpád alpolgármester.
A mezőbándi malmot, amely a
polgármesteri hivatal tulajdona,

1963-ban építették, folyamatosan
működik. Csak augusztusban áll le,
amikor elvégzik rajta a főjavításokat. A malomra ma is nagy szükség
van, hiszen nemcsak a helyiek,
hanem a környékbeliek is itt őröltetnek. A helyi tanácsnak sikerült
40 ezer lejt elkülöníteni annak érdekében, hogy a malom felszerelését, a hengereket felújítsák. Ez a
beruházás nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy jobb minőségű lisztet
őröljenek.
A mezőbándi malomba meszszebbre fekvő településekről: Aranyosgyéresről,
Tordáról,
Marosludasról, Nagysármásról,
Mezőrücsről, Bazédról, Keménytelkéről is érkeznek. A vám változatlanul 12 százalék. Annak,
akinek nincs gabonája, de mégis
hozzá szeretne jutni a mezőbándi
liszthez, a tanácsnál kifizeti, s a
nyugta alapján a molnárok kimérik
a lisztet, finom- és kukoricalisztet
egyaránt.

Felgyorsítanák a tőkepiaci
unió megvalósítását

Az Európai Bizottság a tőkepiaci unió megvalósítása érdekében javaslatokat terjesztett
elő az alternatív finanszírozási források előmozdítására
és a határokon átnyúló befektetések akadályainak lebontására – közölte Valdis
Dombrovskis, az uniós bizottság pénzügyi stabilitásért,
pénzügyi szolgáltatásokért és
tőkepiaci unióért felelős alelnöke sajtótájékoztatóján hétfőn.

Az uniós biztos elmondta, a javaslatok a tőkepiacok megerősítését
és az uniós befektetések élénkítését
célzó szélesebb körű stratégia részét
képezik. Tájékoztatása szerint
ahhoz, hogy 2019-re megvalósítható legyen a tőkepiaci unió, három
területen kell továbblépni: európai
„címkéket és útleveleket” kell létrehozni a pénzügyi termékek számára,
harmonizálni
és
egyszerűsíteni kell a tőkepiacok elmélyítésére irányuló szabályokat,
és biztosítani kell a tőkepiacok következetesebb és hatékonyabb felügyeletét.
Elképzelések szerint a javaslatok
lendületbe hozzák majd a befektetési alapok határokon átnyúló piacát, előmozdítják a fedezett
kötvények mint hosszú távú finanszírozási források piacának fejlődését, és nagyobb jogbiztonságot
teremtenek a határokon átnyúló értékpapírügyletekben részt vevő és
követelésekkel rendelkező befektetők számára. A tőkepiaci unió fon-

tos prioritása az EU gazdaság megerősítésére, beruházások élénkítésére és a foglalkoztatás bővítésére
irányuló politikájának. Célja a tőkeforrások mozgósítása és eljuttatása
minden uniós vállalkozáshoz, különösen azokhoz a kis- és középvállalkozásokhoz (kkv), amelyeknek
forrásokra van szükségük a növekedéshez és bővüléshez.
A bizottsági tájékoztatás szerint,
ha a javaslatokat az Európai Parlament és Európai Unió Tanácsa jóváhagyja, a vállalkozásoknak és a
befektetőknek lehetőségük nyílik
arra, hogy teljes mértékben kiaknázzák az egységes piac nyújtotta
előnyöket. Ezért a bizottság arra is
felkérte a társjogalkotókat, hogy
biztosítsák a tőkepiaci unió megvalósítását szolgáló, jelenleg tárgyalási
szakaszban
lévő
kulcsfontosságú reformok – így a
tőkepiaci felügyelet megerősítésére,
a vállalkozások szerkezetátalakítására és a fogyasztók új megtakarítási lehetőségeire vonatkozó
javaslatok – mielőbbi elfogadását.
Az Európai Bizottság 2015-ben
tette közzé a tőkepiaci unió létrehozására irányuló cselekvési tervét,
amelynek célja, hogy uniószerte
elősegítse a tőke valódi egységes
piacának kialakítását. Létrejötte
esetén meg fogja erősíteni a gazdasági és monetáris uniót azáltal,
hogy előmozdítja az euróövezeten
belüli, magánfelek közötti, határokon átnyúló kockázatmegosztást,
segítve a rendszerszintű gazdasági
sokkok kezelését. (MTI)

Telekommunikációs felvásárlást állított le
a Fehér Ház

Fotó: Nagy Tibor

A Fehér Ház nemzetbiztonsági okokra hivatkozva megakadályozta,
hogy
a
Broadcom szingapúri chipgyártó felvásárolja a kaliforniai Qualcomm telekommunikációs vállalatot.

Donald Trump elnök hétfőn aláírt rendeletével akadályozta meg a
felvásárlást, arra hivatkozva: „hitelt érdemlő bizonyítékok” vannak
rá, hogy a mintegy 140 milliárd
dolláros üzlet „kárt okozna az
Egyesült Államok nemzetbiztonságának”.
Az ügylet, ha létrejött volna, a
technológiai ipar egyik legnagyobb
felvásárlásával lehetőséget teremtett volna Kínának arra, hogy döntő
befolyást szerezzen az amerikai
mobilkommunikációban.
Elemzők szerint az elnöki rendelet azt az amerikai álláspontot tükrözi, miszerint az Egyesült
Államok az üzlet miatt elveszítette
volna vezető szerepét Kína javára
a mobiltelefonok új nemzedékének
technológiája megteremtésében és
szabványai meghatározásában. A
szingapúri székhelyű Broadcom
hátterében ugyanis Washington
Kínát sejti, de legalábbis annak le-

hetőségét, hogy később kínai cégek
lépjenek be az immár szingapúri
tulajdonú nagyvállalatba. A kaliforniai Qualcomm a kínai Huawei
egyik legnagyobb versenytársa lett
a világpiacon, és korábban egyszer
már visszautasította a Broadcom
felvásárlási ajánlatát.
Az amerikai pénzügyminisztériumon belül működő, az Egyesült
Államokban tervezett külföldi beruházásokat vizsgáló bizottság
(CFIUS) március elején felhívta a
figyelmet arra, hogy az esetleges
felvásárlás után a szingapúri cég
„forráshiányossá” teheti a kaliforniai vállalatot, és így megnyílna a
lehetőség „harmadik külföldi partnerekkel” kialakítandó üzleti kapcsolatokra. A szakemberek nem
nevezték meg konkrétan, hogy
mely külföldi vállalatokra gondolnak, de általában szólva leszögezték: ha Kína venné át a vezető
szerepet az 5G mobiltelefonok piacán, annak „alapvetően negatív
következményei lennének az
Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve”.
A félvezetőgyártás élvonalában
álló, San Diegó-i székhelyű Qualcomm félvezetőket, processzorokat

és telekommunikációs eszközöket
gyárt. A Broadcomot novemberben
kikosarazta a Qualcomm igazgatótanácsa azzal, hogy a megajánlott
103 milliárd dollár túl alacsony
összeg. A Broadcom februárban
már 121,39 milliárd dollárt ajánlott
fel, ami részvényenként 82 dollárt
jelentett a korábbi 70 dollár után.
Ha létrejött volna a felvásárlás,
az a valaha végrehajtott legnagyobb ügylet lett volna a csúcstechnológiai ágazatban.
A Broadcom rövid közleményében jelezte, hogy egyáltalán nem
ért egyet azzal a megállapítással,
miszerint a Qualcomm tervezett
felvásárlása amerikai nemzetbiztonsági érdekeket sért. A vállalat
„tanulmányozza az elnöki rendeletet”.
A Broadcom éppen hétfőn jelentette be, hogy április 3-i hatállyal
visszaköltözteti szingapúri központját az Egyesült Államokba az
amerikai hatóságok aggodalmainak csillapítása érdekében.
A Qualcomm annyit közölt,
hogy részvényesi közgyűlésének
időpontját április 5-ről március 23ra hozta előre. (MTI)
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Megünnepelték a vallásszabadság jubileumát
Benedek István

A kereszténység székelyei

Több alkalommal is írtunk már
arról lapunkban, hogy a Magyar
Unitárius Egyház kezdeményezésére idén februárban az Országgyűlés
egyhangúlag
elfogadott
törvényben nyilvánította január 13át a vallásszabadság napjává, megemlékezve ezzel jogelődjének, a
tordai országgyűlésnek a gyülekezetek szabad lelkészválasztását
1568. január 13-án kimondó, európai jelentőségű döntéséről. Az
egyetlen magyar alapítású keresztény felekezet az idénre meghirdette
a vallásszabadság évét, melynek keretében gazdag rendezvénysorozattal állít emléket e 450 éves
döntésnek. Ennek egyik állomása
volt Az 1568. évi tordai vallásszabadság törvénye és a magyar unitarizmus című konferencia, valamint
az azt követő gálaműsor, melyeket
pénteken Budapesten tartottak. Az
ünnepségek főtámogatói Magyarország kormánya, az Országgyűlés
Hivatala, valamint az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége voltak.
Közel félezer unitárius, lelkészek, más egyházi tisztségviselők és
hívek vettek részt e kétállomásos
ünnepségen. Ez a lélekszám és a
rendezvények mögötti szervezői
munka akkor kap igazi érdekességet, ha azt sem feledjük el, hogy a
történelmi Magyarország területén
százezret sem tesz ki e kis felekezet
népe. Mondhatni, Erdély és az
anyaország gyakorlatilag mindegyik gyülekezete képviseltette itt
magát, alkalmat adva egymást ritkábban látó ismerősök találkozásának is. Az erdélyiek zöme a
szervezők biztosította autóbuszokkal utazott a helyszínre, ezek egyike
a marosi és a küküllői egyházkörök
képviselőivel. A gördülékeny szer-

vezés jóvoltából a csütörtöki egész
napot felvevő utat követően szinte
percek alatt minden résztvevő a
szállásán volt. Kisebb baráti csoportokra oszolva a szállók halljában
vagy a közeli vendéglátóhelyek asztalainál lehetett levezetni
az út fáradtságát, vagy baráti szót
váltani ritkán látott hittestvérekkel.
Pénteken reggel csípős szél fogadta az Országház előtti Kossuth
téren az unitáriusokat, kiknek jelentős része a szervezők felhívására
hallgatva népviseletben jelent meg.
A székely ruhák színes forgataga a
téren már reggeli órában is szépszámú turista figyelmét is felkeltette, szapora fotózásra késztetve
idegenből jött világjárót, de még a
pesti villamos vezetőjét is. Ekkora
csapatnál nem rövid idő az országházi beléptetés, de a várakozás kamatostul megtérül, amint belép az
ember ebbe a kintről közismerten
gyönyörű, ám bentről is legalább
annyira impozáns épületbe. Valódi
értelmet nyer a nemzet háza kifejezés, amint felér a látogató a 96 lépcsőn
megközelíthető
pazar

kupolacsarnokba, melyben a Szent
Koronát nemcsak az élő őrök,
hanem az oszlopokon, emeletnyi
magasságban szoborba faragott magyar királyok és erdélyi fejedelmek
is vigyázzák.
Két, egymás tükörképét képező
gyűlésterem található az épületben,
melyekből a felsőházi ma is változatlan, azaz nem csökkentették le a
befogadóképességét a törvényhozói
létszámnak megfelelően. Ez a terem
látta vendégül a konferenciát, melynek hallgatósága az unitárius résztvevők mellett politikai-közéleti
meghívottakkal egészült ki.
A konferencia áhítattal kezdődött, amelyen Kászoni-Kövendi József, a Magyar Unitárius Egyház
Magyarországi Egyházkerületének
püspöki helynöke mondott imát. A
rendezvény fővédnöke az Országgyűlés elnöke, Kövér László volt,
aki köszöntőjében felidézte: a mohácsi csatatéren megroppant, később egységét és önrendelkezését is
elvesztett magyarságot az európai
történelemcsinálók elmúlásra ítélték, de az európai kultúrától olyan
ajándékot kapott, melynek birtokában megmaradhatott magyarnak.

Fotó: Földházi Árpád
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Ez az ajándék az anyanyelvi hitélet,
oktatás és kultúra áldását hordozó
reformáció volt. Elődeink azonban
nem maradtak adósai az európai
kultúrának. A magyarság egyik
ajándéka az 1568-ban elfogadott

Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház közügyigazgatója zárta
a köszöntők sorát, beszédében
hangsúlyozva, hogy február 20-án,
a vallásszabadság napját meghirdető törvény elfogadásakor Torda
szellemisége költözött be az Országházba. A tordai szellemi kincs
450 év után méltó helyére került, s
fokozatosan közkinccsé válik –
mondta.
A konferencia keretében négy
előadást hallgathattak meg a résztvevők.
Horn Ildikó, az ELTE középkori
és kora újkori magyar történeti tanszékének vezetője az 1568. évi tordai
országgyűlés
vallásügyi
határozatának jelentőségéről, eszmeiségéről és történelmi korviszonyairól értekezve elmondta, hogy a
vallási türelem elve az erdélyi fejedelmek hűségesküjének visszatérő
mozzanata volt, s ezáltal bizonyítható, hogy ez az eszme a korabeli
erdélyi gondolkodás meghatározó,
szerves részét képezte.

kifejtette, a szabad vallásválasztás
ma egyetemes emberi joggá nemesedett eszméje hosszú történelmi
fejlődésen ment át. Ebben a fejlődési folyamatban viszont minden
kétséget kizáróan az 1568-as tordai
törvény korát megelőző mérföldkő.
Czire Szabolcs, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius
Kara bibliai tanszékének oktatója A
magyar unitárius hitelvek sajátosságai című előadásában négy témakörben mutatta be az unitárius
vallás alapvető hitelveit. Az előadó
szerint az unitáriusok viszonya a
kereszténységhez olyan, mint a székelyek viszonya a magyarsághoz.
Azonosak, de mégis másak.
Az előadások után Elekes Botond
Áron, a Magyar Unitárius Egyház
Magyarországi Egyházkerületének
főgondnoka összegezte az elhangzottakat, majd Csete Árpád, a társszervező Unitárius Lelkészek
Országos Szövetségének elnöke
osztotta meg gondolatait a jelenlevőkkel, végül Bálint Benczédi
Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház

tordai vallásbéke-határozat, amely
mérföldköve nemcsak az európai
jogtörténetnek, hanem az európai
szellemtörténetnek is, a másik ajándék maga az unitárius gondolat és
az arra épülő Magyar Unitárius
Egyház – mondta.
Megnyitóbeszédében
Lázár
János, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter felidézte, Erdély vezetői
450 éve megmaradtak józannak, európainak és magyarnak. A tordai nemesek közös nevezőre hozták az
addig megosztott európai Krisztushívőket, és ezzel hozzájárultak
ahhoz, hogy megszülessen és tartalommal telítődjön a közös európai
identitás – fogalmazott.

Kovács Sándor, a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius
Kara egyháztörténelem tanszékének oktatója Az Unitárius Egyház a
magyar nemzet, a művelődés és az
oktatás szolgálatában címmel tartott előadásában olyan személyiségek élettörténetén keresztül emelte
ki ennek az egyháznak a közszolgálati szerepét, akik közösségmegtartó és építő szolgálatukkal
elévülhetetlen érdemeket szereztek.
Rácz Norbert Zsolt, a Magyar
Unitárius Egyház kommunikációs
koordinátora, a kolozsvár-belvárosi
egyházközség lelkésze A vallásszabadság a tordai vallásügyi törvénytől a 21. századig című előadásában

püspöke kérte Isten áldását a jelenlevőkre.
A konferencia a magyar és a székely himnusz eléneklésével zárult.
A résztvevők az állófogadást követően idegenvezető kalauzolásával is
megtekinthették az Országházat, és
közös csoportképet is készíthettek.
Már délutánra fordult az idő, amikor a határon innenről hazatérő unitáriusok a magyarországi egyházkerület közeli székházát és templomát is meglátogathatták, majd a
szintén alig több mint pár percnyi
sétatávolságra levő Pesti Vigadóban
került sor az ünnepnapot lezáró gálaműsorra.
Ezt a rendezvényt Fülöp Júliának, az egyház programszervezőjének, illetve Barabássy Sándor
magyarországi egyházkerületi felügyelőgondnoknak és Farkas Emőd
egyházi főgondnoknak a beszédei
nyitották meg. Nagyrészt XVI. századi zsoltárok lantkísérettel történő
előadására alapuló, népzenei elemeket is felvonultató műsort adott elő
Bognár Szilvia, Bodrogi Éva,
Kónya István és Szalai Péter, Mint
a szép híves patakra címmel, majd
alaposan megdolgoztatta a hallgatóság rekeszizmait Berecz András
ének- és mesemondó Ha vagyunk,
legyünk című előadásával, Berecz
István, Komáromi Márton, Dövényi
Gergely és Kalász Márton közreműködésével. Az estet Soltész Miklós magyarországi egyházügyi
államtitkár és Kovács István közügyigazgató szavai zárták, majd állófogadás következett. Akinek még
futotta az erejéből, kitérőt is tehetett
az ünnepséget követően, de már vészesen közelített a reggel, s vele az
egész napos hazaút, otthonról.
Életre szóló élménnyel gazdagabban.
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Figyelmeztető SMS
az útlevél lejártáról

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Az igazságszolgáltatásról általánosan (II.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Tanúskodni a beidézett félnek
állampolgári kötelessége, a meg
nem jelent tanút elővezetheti a bíróság, vagy ha más megyében van
a lakhelye, megkeresett bíróságon
keresztül is kihallgathatja, költségeit az elmarasztalt fél megtéríti.
Az elkezdett polgári – és nem
csak – perekkel foglalkozni kell,
mert ha a bírói rendelkezéseket
nem tartják be, a bíró felfüggesztheti a pert, amely bizonyos idő
után elévül, ami a gyakorlatban
azzal egyenlő, mintha be sem
adták volna.
Az igazságszolgáltatás határidők
mentén működik, panaszra, fellebbezésre, követelések benyújtására
jogvesztő határidők vannak. Így
például szabálysértési jegyzőkönyv ellen 15 napon belül lehet
panasszal élni, fellebbezni alapesetben 30 napon belül, a közléstől
számítva, pénzügyi követelést 3
évig lehet érvényesíteni (ez utóbbi
nem jogvesztést jelent, csak bírósági érvényesíthetetlenséget).
Az, hogy a bíró döntött, nem jelenti azt, hogy megszerkesztette az
indoklást. A döntés önmagában
nem elég, bizonyos időn belül a
bíró köteles megszerkeszteni a határozatot, amelyet aztán kiközöl a
felekkel, akiknek lehetőségük van
fellebbezni ellene. A határozat
megszerkesztését a bírók általában
időhiány miatt elhúzzák, ez ellen
jelenleg – sajnos – semmilyen
szankció nincs.
A bírók legtöbbször nem döntenek azon a napon, amikor lezárják
a tárgyalást, hanem elhalasztják a
döntéshozatalt néhány nappal, de
van, hogy 1-2 héttel is, és az is előfordul, hogy ezt többször meg is ismételik. Ilyenkor nem kell
semmilyen hátsó szándékra gyanakodni, egyszerűen nem volt ideje.
A bíró is ember (általában).
A tárgyalásokon nem az számít,
hogy mit tudunk, hanem az, hogy
mit tudunk bizonyítani, illetve
minek van jelentősége, relevanciája.

Az ügyész nem az államot képviseli, nem is a vádat, hanem a társadalom érdekeit, tehát nem kell rá
ellenségként tekinteni, habár vannak ügyészek, akik inkvizítorként
viselkednek.
Strasbourg nem old meg mindent. Sőt. Strasbourghoz fordulni
csak jogerős és végrehajtható döntés esetén lehet, az ottani bíróság
pedig nem tárgyalhatja újra az
ügyet – másképpen megsértené az
állami szuverenitást –, csak azt
vizsgálhatja, hogy az eljárás során
csorbultak-e az Emberi Jogok Európai Egyezményében garantált
jogok (pl. a védelemhez való jog, a
méltányos és belátható időn belül
befejeződő eljáráshoz való jog). Ez
az oka annak, hogy a strasbourgi
bírósághoz érkező panaszok 97%át elutasítják mint olyant, amely
nem tartozik a hatáskörébe. A
strasbourgi bíróság nem azonos az
Európai Unió Bíróságával.
A rossz bírói döntést is végre
kell hajtani. Általában egy döntés
valamelyik fél számára nem kedvező. A bíró nem felel a rossz döntésért (kivéve, ha bebizonyosodik,
hogy súlyos mulasztás vagy rosszhiszeműség esete áll fenn), ellene
csak fellebbezni lehet. A bírót vagy
az ügyészt fel lehet jelenteni a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnál (Consiliul Superior al
Magistraturii) fegyelmi vétségért,
de az a döntésen nem változtat. Az
ügyvéd ellen is lehet fegyelmi eljárást kezdeményezni a területileg
illetékes kamaránál.
Fölösleges egy perrel kapcsolatosan az állam intézményeit mindenféle petícióval megkeresni, a
bírói döntésbe egyik sem szólhat
bele. Bűncselekmény esetén természetesen fel lehet jelenteni bármelyik felet.
A bíró és az ügyész független
kell legyen, az ügyvéd viszont
nem. Az ügyvédi szakma nem foci,
tehát nem létezik a védőügyvéd –
támadó ügyvéd dichotómia, bármelyik ügyvéd beadványai lehetnek védekező vagy „támadó”
jellegűek.
Némileg összefoglalva az eddig
elhangzottakat fontos megje-

gyezni, hogy az igazságszolgáltatás központi szereplője a bíró (judecător), akinek szerepe a bírósági
ügyekben való döntés. A bíró lehet
egyesbíró (egyszemélyes tanács),
de dönthet tanácsban (complet de
judecată) is, általában fellebbezésekkor vagy munka- és társadalombiztosítási perekben, amikor
specializált ülnökökkel (asistent judiciar) együtt dönt.
Amint azt már leírtuk, az
ügyvéd a peres felek bármelyikét
képviselheti. Itt beszélni kell a hivatalból kirendelt védőről is (avocat din oficiu), büntetőügyekben
bizonyos esetekben a nyomozó hatóságnak (rendőr, ügyész) vagy a
bíróságnak kötelező hivatalból
védőt kirendelni (pl. letartóztatás,
előállítás, fellebbezés, ha börtönbüntetésre ítélt személyről van szó
stb.). Anyagilag hátrányos helyzetű
személyek esetében polgári perben
az ügyvédi kamara is biztosíthat
védőt, vagy ha az illető személy érdekeit nem képes valamilyen okból
hatékonyan képviselni, hivatalból
kirendelt ügygondnokot (curator).
A hivatali ügyekben az ügyvédi
díjat az állam előlegezi meg az
Igazságügyi Minisztérium vagy a
Belügyminisztérium erre elkülönített pénzalapjaiból. Annak ellenére,
hogy a hivatalból kijelölt ügyvéd
díja elég alacsony, és sokszor csak
formalitásnak tűnik a kívülálló számára mind a kinevezése, mind a tevékenysége, személyes és a
kartársak tapasztalataiból elmondhatjuk, hogy legtöbbjük nagyon
komolyan veszi a hivatali ügyet is,
legjobb tudása és hozzáértése szerint jár el, ugyanúgy, mint a jobban
megfizetett ügyekben.
Ennek több gyakorlati-pszichológiai oka is van: elsősorban az,
hogy a legtöbb hivatali ügy büntetőügy, amiben egy személy élete
nagyon komolyan érintve lehet,
tehát hatalmas a felelősség, és az
általában fiatal, de felkészült, lelkes
ügyvéd bizonyítani szeretne, még a
látszatát is elkerülve annak, hogy
ha nincs jól megfizetve, akkor nem
dolgozik jól. Természetesen – sajnos – vannak kivételek is.
(Folytatjuk)

Eperszedőket keresnek

Újabb munkahelyeket kínál a
Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal EURES-irodája.
Ez alkalommal 100 mezőgazdasági munkást keresnek
Nagy-Britanniába. Az alkalmazó az agnusi Concordia
cég.

A munkásoknak epret kell szedniük melegházakban/alagutakban,
napi 7 órát, heti 5-6 alkalommal,
attól függően, hogy a cég milyen
megrendelést kap.
A munkaszerződés 3 hónapra
szól. A bruttó órabér 7,5 font sterling. A munkaadó követelményei:
az angol nyelv alapfokú ismerete,
jó fizikai erőnlét, gyorsaság, motiváció és gyakorlat.
A szállás 4–5 személyes lakókocsikban van, ennek költsége heti 42
A marosvásárhelyi EURES-iroda tanácsadója is az
font.
Az érdeklődőknek a http://central.concordia.org.uk/eligi- érdeklődők rendelkezésére áll, telefon: 0265/266-553.
Határidő: március 20.
bility oldalon közzétett nyomtatványt kell kitölteniük.
Tájékozódni az www.eures.anofm.ro oldalon is lehet.

A Belügyminisztérium, az Országos Útlevél-igazgatóság,
továbbá a Külügyminisztérium a Konzulátusi Hivatal
révén március 7-étől egy új
rendszert üzemeltet, mely
arra hivatott, hogy az útlevél
közeledő lejárati határidejét
közölje a román állampolgárokkal.

Azok az útlevél-tulajdonosok,
akik a legutóbbi kérvény benyújtásakor érvényes telefonszámot közöltek, egy figyelmeztető SMS-t
kapnak – az 1813-as számról –,
hogy rövidesen lejár az útlevelük
érvényessége. Az új útlevél kérelmezése érdekében Romániában
online az epasapoarte.ro, külföldön

az econsulat.ro honlapon kell bejelentkezni.
Március folyamán azok is értesítést kapnak, akiknek az utóbbi hat
hónapban vált érvénytelenné az útlevelük. Az informatikai rendszert
a projekt kidolgozója, az úti okmányok integrált informatikai rendszermenedzsmentje – az E-Pass, az
Országos Nyomdavállalat bocsátotta rendelkezésre.
A projekt lényege, hogy nyáron
csökkentsék az útlevélosztályokon
tapasztalt zsúfoltságot, hogy mindenki akkor igényelje az útlevelét,
amikor az érvényét veszti. A kampány mottója: Az év 12 hónapból
áll, ne várd meg a nyarat! Az úti okmányok időben megszerezhetők!

A bejegyzett lakhelyről szóló
bizonyítvány – külföldre

A Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy
módosult a külföldön használandó anyakönyvi bizonyítványok és kivonatok, valamint a
lakhelyre és tartózkodásra
vonatkozó 220/2006. számú
kormányhatározat 5. melléklete.

Ennek értelmében a lakhelyet és
román állampolgárságot igazoló bizonyítvány helyett az Országos személynyilvántartó
lajstromban
bejegyzett lakhelyről szóló bizonyítványt bocsátanak ki.
Ezt a központi román hatóság
adja ki, melyre külföldön van szükségük a román állampolgároknak,
például munkahelyi alkalmazáskor,

gyermeknevelési pótlék igénylésekor, házasságkötéskor stb.
Annak érdekében, hogy megkönnyítsék az állampolgárok ügyintézését, a Maros Megyei
Személynyilvántartó Igazgatóság
az igénylőktől átveszi a kérelmet,
amelyhez a személyazonossági igazolvány másolatát is csatolni kell.
Ezt a bukaresti országos adatkezelő
intézményhez továbbítja. Miután itt
a kért bizonyítványt kibocsátják,
elküldik Marosvásárhelyre, ahol az
igénylő átveheti az iratot. A szolgáltatás ingyenes.
A kérelmet közjegyzői meghatalmazással meghatalmazott személy
is benyújthatja, és a bizonyítványt
is átveheti – közölte Codruţa Sava
ügyvezető igazgató.

150 munkahely
Máltán

A Maros Megyei Munkaerő-közvetítő Hivatal EURES-irodája
révén 150 máltai munkahelyet kínál. Máltában 150 buszsofőrt
alkalmaznának meghatározatlan időre, hat hónapos próbaidővel.

A munkaadó a qormi Malta Public Transport, a munkavállalónak a
biztonságos közszállítás, a jegyárusítás és -ellenőrzés a dolga.
Az ajánlat 21. életévüket betöltött személyeknek szól, akik jól beszélik
az angol nyelvet, rendelkeznek D kategóriájú gépkocsivezetői engedéllyel
és attesztáttal. Rendelkezniük kell továbbá az alkalmasságot igazoló orvosi igazolással és erkölcsi bizonyítvánnyal.
Az órabér 4,99-6,5 euró. A munkaidő heti 40, 48 vagy 56 óra.
Az érdeklődőknek egy fényképes, Europass típusú angol nyelvű önéletrajzot kell benyújtaniuk. A CV-t, a beszkennelt hajtásit és az attesztátot
e-mailben kell elküldeni az eures.recruitment.jobsplus@gov.mit és a ramaian.mitrica@cs.anofm.ro címre a Bus.Driver 327239-es megjegyzéssel.
Az érdekeltek megtekinthetik a www.eures.anofm.ro honlapot is.
Bővebb tájékoztató a marosvásárhelyi EURES-irodában, a Iuliu Maniu
utca 2. szám alatt, tel. 0265/266-553 vagy 0265/269-247, 109-es mellékállomás. Jelentkezési határidő: március 30.
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Kitüntették Ballai Sándor birkózót,
a marosvásárhelyi Herkulest

pontja lesz – mókásan mesélte el lapunknak, hogy ifjúkorában Ambrus Lajos és a
néhai Bakó György eltanácsolta a birkózástól 188 centis magassága és 65 kilós súlya
miatt, aztán Traian Pogăceannak köszönhetően mégis visszavették a Maros Sportklubhoz.
A sikeres sportpályafutása alatt szerzett
temérdek éremnek, oklevélnek köszönhetően joggal nevezhetjük Ballait Maros
megye birkózósportja legjobbjának az
1976-ban a montreali nyári olimpiai játékokon bronzérmet, 1974-ben Isztambulban világbajnoki címet, 1976-ban Leningrádban
Európa-bajnokságot nyert Simon László
után. Simon sportmesteri, érdemes sportmesteri címet, a Sport Érdemrend III., II.,
és I. fokozatait érdemelte ki, majd 2000-ben
Maros megyében Az évszázad legjobb sportolója címet kapta Bölöni László labdarúgóval együtt.
A szervezők az előadás után EMNTsportdíjjal jutalmazták Ballai Sándort.

Ballai azt is elmondta, hogy utolsó világbajnoki címét 2017 októberében szerezte
Plovdivban, az 50-55 évesek korcsoportjának 120 kilós kategóriájában. Akkor városunk Herkulese a döntőben az iráni Ardeshir
Gholamali Poorhekmát 12-2 arányban iskolázta le, előtte a negyeddöntőben az orosz
Anatolij Lototszkijt (10-0), majd az elődöntőben a kazahi Anuar Ukszumbayevet (7-0)
is legyőzte. Városunk neves birkózója azt is
elárulta, hogy hosszú és sikeres pályafutása
során mintegy 80 érmet (ebből 67 aranyat)
szerzett, ami példaértékű a fiatal nemzedék
számára.
Simon László után
Czimbalmos Ferenc-Attila
ő Maros megye legsikeresebb birkózója
Az előadás végén Ballai – aki büszke
Ballai Sándor Balló, Ambrus, Simon
arra, hogy rövidesen Marosvásárhely a szaés Seregély nyomában
Az esemény kezdetén a Bajnokok, badfogású birkózás román olimpiai közÉlsportolók, Sportbarátok Klubjának elnöke, az EMTE Maros megyei elnöke, Cseh
Gábor üdvözölte a jelenlevőket, visszaemlékezve a marosvásárhelyi birkózósport
múltjára: „Balló Ferenc, id. Gyarmati Ferenc, Ambrus Lajos, Simon László, Hatházi
Károly, Seregély Tibor, Iuliu Pintea és mai
meghívottunk, Ballai Sándor is a hazai szabadfogású birkózás történetének legjobbjai
közé tartozik. Nem véletlen, hogy a 20. század legjobb marosvásárhelyi sportolójának
járó trófeát is szabadfogású birkózó kapta,
a néhai Simon László nehézsúlyú világbajnok. Sajnos, a trófea átvétele után Simon
váratlanul elhunyt. Ma rá is emlékezünk”.
19 év alatt 14 országos bajnoki cím
és öt veterán világbajnoki aranyérem
Ballai Sándor Szucher Ervin újságíróval,
a rendezvény moderátorával életútjáról beFotó: Szente Anna
szélt: a birkózásban szerzett tapasztalatairól, A moderátor, Szucher Ervin újságíró kérdezett, a meghívott, Ballai Sándor (j) válaszolt.
felfele ívelő pályájáról, a versenyekről és sikereiről egyaránt. Ballai elmondta, 14 évesen kezdett el birkózni 1977-ben, 1979-ben
lett a Maros SK leigazolt birkózója, majd
A Bajnokok, Élsportolók, Sportbarátok Klubja a közismert egykori labdarúgóbíró,
1982-ben a Steaua Sportklubhoz szerződött,
Cseh
Gábor egyedülálló kezdeményezése; az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a
amelynek színeiben 31 éves koráig egymás
Pro XXI. Sport és Kulturális Alapítvány támogatta rendezvényeken egykori és mai
után nyerte az országos bajnoki címeket,
neves sportolókkal találkozhat a város sportszerető közönsége: az évek során többek
aztán szülővárosában folytatta pályafutását.
közt olyan valamikori Maros megyei, országos vagy világbajnokok (és nem csak) vetUtolsó bajnoki címét 34 évesen szerezte, 35
tek részt az előadásokon, mint Balló Ferenc birkózó, a néhai Kádár Antal és családja
éves korától pedig a veterán világbajnoksá(torna),
Albert Erzsébet, Minodora Cheţan, Maria Todea, Dálya Gizella, Szász Judit,
gokon vett részt, ahol az évek során 5
Elisabeta Bonta és Maria Dragoş (mind a Romgaz Elektromaros tekézői), Kádár Zolarany-, 5 ezüst- és egy bronzérmet nyert,
tán és Szép Zoltán újságírók (miután Rióból, a nyári olimpiáról és paralimpiáról tuazaz 19 év alatt 11 alkalommal lépett fel a
dósítottak) stb.
dobogóra!
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Maros megyei szervezete, a Bajnokok,
Élsportolók,
Sportbarátok
Klubja rendezvényeként Öltönyre
váltott birkózómez címmel előadást
tartott a marosvásárhelyi Vármúzeum konferenciatermében. A meghívott ezúttal az 54 éves Ballai
Sándor volt, aki a Maros SK birkózószakosztályának elnöke, a Román
Birkózószövetség alelnöke, emellett
tizennégyszeres román bajnok, ötszörös veterán világbajnok szabadfogású birkózó.

A Bajnokok, Élsportolók, Sportbarátok Klubjáról

Bálint Zsombor

RÖVIDEN
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* Ma a Besiktas – Bayern München (kezdés:
19 óra, az első mérkőzésen: 0-5, élő közvetítés:
Look TV, Telekom Sport 1) és a Barcelona –
Chelsea (kezdés: 21.45 óra, az első mérkőzésen: 1-1, élő közvetítés: Look Plus, Telekom
Sport 1, M4 Sport, Szlovák 1) mérkőzéssel
zárul a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntője.
* Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 1.
forduló (hétfői eredmény): Bukaresti Dinamo –
Medgyesi Gaz Metan 3-0. A Dinamo 23 ponttal
az első, a Medgyes 8 ponttal a hetedik (utolsó
előtti) a tabellán.
* A görög sportminiszter, Giorgos Vasileiadis azonnali hatállyal, egyelőre határozatlan
ideig felfüggesztette az ország labdarúgó-bajnokságát, miután vasárnap este a PAOK Szaloniki futballklub tulajdonosa, Ivan Szavvidisz
pisztollyal ment be a pályára az AEK Athén elleni bajnokin, és azt kifogásolta nem sokkal a
lefújás előtt, hogy Jorgosz Kominosz játékvezető 0-0-s állásnál nem adta meg a PAOK gólját les miatt. 2014 óta ez már a negyedik
alkalom, hogy szünetel különböző rendbontások miatt a bajnokság Görögországban.
* Nem jutott a női kézilabda EHF-kupa elődöntőjébe a Zilahi HC, miután 27-24 arányban
vereséget szenvedett vasárnap idegenben a
török Kastamonu Belediyesi együttesétől a negyeddöntő második mérkőzésén. A zilahi csapat, amely a felfüggesztett Gheorghe Tadici
edző nélkül utazott Törökországba, az első
mérkőzésen egy góllal, 29-28-ra győzött.
* Simona Halep bejutott a 7.972.535 dollár
összdíjazású Indian Wells-i (Kalifornia) keménypályás tenisztorna női versenyének nyolcaddöntőjébe, miután vasárnap 1:6, 7:6 (7-3),
6:2 arányban legyőzte az amerikai Caroline
Dolehide-ot. A negyeddöntőbe jutásért kiírt
mérkőzésen ellenfele a kínai Qiang Wang, akivel tegnap este mérte össze erejét a román teniszező. A férfi párosok versenyében Horia
Tecău és a holland Jean-Julien Rojer 7:6 (7-5),
6:4-re verte a Ryan Harrison, Max Mirnyij
amerikai–fehérorosz párost.
* A címvédő Jevgenyija Medvegyeva lábsérülés miatt nem lesz ott a jövő szerdán kezdődő
milánói műkorcsolya- és jégtánc-világbajnokságon.
* Megdőlt a jegyeladási rekord a Pjongcsangban zajló téli paralimpián. A szervezők
keddi tájékoztatása szerint már 320.531 belépő
kelt el a fogyatékkal élő sportolók téli seregszemléjére. Az eddigi csúcsot Szocsi tartotta
316.200-zal, a 2006-os torinói paralimpián
mindössze 162.974 jegy talált gazdára.

Csak a közönségért játszottak. Lehet, hogy utoljára?

Vereséget szenvedett 56 pontos
különbséggel – hazai pályán – a
Marosvásárhelyi Maros KK férfikosárlabda-csapata Nagyszeben
együttesétől. Amiről hosszasan nem
igazán lehet értekezni, hisz az eredmény önmagáért beszél. A férfi
jelző is enyhe túlzás, hiszen a pályára lépő keret legnagyobbrészt
helyi ifjúságiakból állt. Elmondhatjuk például, hogy a Maros KK akarattal sem tudta volna megszegni
azt a szabályt, amely szerint végig
kötelező egy román állampolgárságú játékos használata (csak ilyenek voltak a keretben), illetve az

első negyedben egy U23 korosztályú román játékos használata
(ennek a feltételnek csak Borşa nem
felelt meg). Ilyen körülmények között szinte csoda volt, hogy az első
negyed annyira szoros eredménnyel
zárult, a váratlanul jó védekezés és
néhány szép betörés következményeként. Amint azonban Nagyszeben beküldte a palánk alá B.
Popescut, illetve légiósai nagyobb
nyomást helyeztek a Maros KK irányítójára, Steffre vagy Engi-Rosenfeldre, sorra szerezték a könnyű
pontokat ellentámadásból, és meglódult a különbség is. Ráadásul a
marosvásárhelyi játékosok ritka
rossz napot fogtak ki távolról, igaz,

sok kísérlet nem volt megfelelően
előkészítve sem.
Azonban ennél sokkal fontosabb
talán az, amit Steff Norbert a mérkőzés után mondott. Arról a tragikomikus helyzetről, amelybe a
csapat került. Arról, hogy nincs hol
és kivel eddzenek, a sportcsarnokba
az elmaradt terembér miatt nem engedik be őket, így volt olyan, hogy
szezon közben a Somostetőn futóedzést végeztek, ami minden erőnléti szakember szerint aberráció. Ha
be is tudnak kérezkedni egy-egy terembe, öt-hatan gyűlnek össze,
márpedig kosárlabdában legalább
tíz emberre van szükség a hatékony
edzéshez. „Csakis azért álltunk pályára – mondta Steff –, mert vannak
Marosvásárhelyen olyan csodálatos
szurkolók, akik még mindig buzdítják a csapatot. Csakis nekik játszunk még, mert elegünk van abból,
hogy naponta kapjuk az ígéreteket,
Ranglista

Steff Norbert (j2) kifakadt: nemhogy pénzt nem látnak, de már a megfelelő edzésmunka-körülményeket sem biztosítják a még maradt játékosoknak.
Fotó: Nagy Tibor

1. Nagyszeben
2. Temesvári SCM
3. Kolozsvár
4. Nagyvárad
5. CSM Steaua
6. Piteşti
7. Galac
8. Craiova
9. Maros KK
10. Timba
11. Jászvásár
12. Dinamo

16/4
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15/4
14/6
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5/14
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0/20

36
34
34
34
32
32
30
28
25
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20

hogy javulni fog a helyzet, de nem
történik semmi. Sajnos, akik tehetnének a csapatért, azokat nem érdekli a sorsunk. Beszéltünk a
fiúkkal, és amennyiben a hét végéig
semmi nem változik, nem állunk ki
a Dinamo ellen, pedig az az a mérkőzés, amelyet nem csak meg tudunk, de meg is kell nyerni.”
Bár Steff Norbert hozzátette,
hogy a hazai meccseken minden
esetben ki akarnak állni, hogy kiszolgálják a hűséges közönséget, az
esetleges meg nem jelenésnek komoly következményei lehetnek, a

második esetében a kizárás sorsára
juthat a csapat. És mivel még 15
mérkőzés lenne az év végéig, már a
bajnokság sokat hangoztatott befejezése sem tűnik reálisnak.
Mint említettük, a csapatnak
szombaton Bukarestben, a Dinamo
ellen kellene pályára lépnie, ami
ezek szerint nem is biztos. A következő hazai meccs március 21-én
van, a Timba elleni elmaradt találkozó. Ezt talán még akkor is lejátsszák, ha a Dinamo ellen nem jelennek meg. Aztán minden a jövő
sűrű ködébe vész...

Jegyzőkönyv

Férfikosárlabda Nemzeti Liga, 20. forduló: Marosvásárhelyi Maros KK –
Nagyszebeni CSU 49:105 (15-18, 8-30, 10-35, 16-22)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Bogdan Podar
(Kolozsvár), Amalia Marchiş (Kolozsvár), Ionuţ Moraru (Kolozsvár). Ellenőr: Radu
Bucerzan (Temesvár).
Maros KK: Borşa 11 pont, Engi-Rosenfeld 11 (1), Gârbea 11 (1), Steff 9 (1),
Bichiş 7, Porime, Tar, Szabó, Barabási.
Nagyszebeni CSU: Davis 21 (1), Dragoste 21 (2), B. Popescu 10, Paliciuc 9 (2),
Brosser 9 (1), Chris Williams 9, Jordan Williams 7, Pratt 7 (1), Kinnard 5 (1), Laser
5 (1), D. Gheorghe 2, Banciu.

Eredményjelző

A férfikosárlabda Nemzeti Liga 20. fordulójának eredményei: Marosvásárhelyi
Maros KK – Nagyszebeni CSU 49:105, Jászvásári Politehnica – Bukaresti Dinamo
78:54, Nagyváradi CSM – BCM U FC Argeş Piteşti 85:81, Bukaresti CSM Steaua
– Temesvári Timba 75:43, Temesvári SCM – Galaci Phoenix 73:79, Kolozsvári U
– SCM U Craiova 88:82.
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Grófi bál a Rhédey-kastélyban

Múlt hét végén Claudia álarcosbálja címmel szerveztek érdekes
előadást Erdőszentgyörgyön a
Rhédey-kastélyban.

A Rhédey-kastély őrei nevű diákcsapat az Örökségünk őrei országos örökségvédelmi vetélkedő keretében jött
létre tavaly, amikor a helyi Szent
György Technológiai Líceum 11. osztályos tanulói úgy döntöttek, hogy a vetélkedő keretében a település műemlék
épületét, a Rhédey-kastélyt fogadják
örökbe. Céljuk az épület és a Rhédey
család történetét minél szélesebb körben
megismertetni, ezáltal a kisvárost is
népszerűsíteni. A Maros megyei döntőbe is bejutott csapat a hét végén nem
akármilyen álarcosbált szervezett: azt a
műsort láthatták az érdeklődők, amelyet
a csapat a döntőre készített elő.
A pénteki eseményen a köszöntők
után a szervezők bemutatták a jelenlevőknek az előzőleg meghirdetett kreativitási versenyen részt vevő helyi

tehetséges fiatalokat, majd a diákok
álarcosbál formájában mutatták be gróf
Rhédey Claudia Zsuzsánna és Württembergi Sándor Pál Lajos herceg szerelmi
történetének első pillanatait, amikor a
két fiatal 1830-ban a báli idényben
Bécsben megismerkedett egymással, és
azonnal egymásba is szeretett. Beke
Tünde felkészítő tanárnő izgalmas időutazásnak tartja ezt a műsort, amely
révén jobban átérezhették, és ezáltal
még inkább magukénak érezhetik a történetet a szentgyörgyiek. Az előadást
aprólékos szervezés előzte meg, a szövegek, a zene, a tánc, a jelmezek, a
ruhák, a koreográfia minden mozzanatára oda kellett figyelni, de ebben oroszlánrészt vállaltak a diákok. Az is
kiderült: a döntőre készített műsor mellett az elmúlt napokban elkészült az a
képregény is, amelyet a csapat egyik
tagja, Sánta Beáta egy hónapos munkával alkotott meg, és amely a grófnő
életét mutatja be. (gligor)

Az álarcosbálon a két fiatal szerelmes találkozását idézték fel

Fotó: www.facebook.com/rhedeyek

A néptánc ünnepére készülnek Erdőcsinádon

Kettős ünnep Héderfáján

Kettős ünnepre gyűltek össze Héderfáján a
kultúrotthonban a falu lakói, a helyi Bordi András Általános Iskola pedagógusai, diákjai, a KisKüküllő Néptánccsoport jelenlegi és egykori
táncosai, valamint hozzátartozóik. Az 18481849-es szabadságharcra emlékeztünk, ugyanakkor a néptánccsoport fennállásának 10. évét
ünnepeltük.
A Himnusz és a Székely himnusz eléneklésével kezdődött az ünnepség. Peti Erzsébet tanárnő
ünnepi beszéde után Szakács Béla polgármester
köszöntötte a jelenlévőket. Dr. Vass Levente képviselő, majd Szabó Albert kerületi RMDSZelnök szólt az egybegyűltekhez.
A héderfájai asszonykórus tagjai forradalmi
dalokat énekeltek. Őket követte a színpadon a
Pálffy Ágnes asszonykórus Küküllőszéplakról.
A Kis-Küküllő Néptánccsoport legkisebbjei táncoltak, majd az iskola néhány diákja szavalt.
Ozsváth Ilona tanárnő furulyázni tanítja a zenét
kedvelő iskolásokat, ők is bemutatták, a dalokat,
melyekkel készültek e jeles napra. A Kis-Küküllő Néptánccsoport IV-VIII. osztályos tanulókból álló csapata küküllőmenti táncokkal
örvendeztette meg a közönséget. A tánccsoport
koreográfusa Bordi András tanár.
Ezután került sor az emléklapok átadására.

Negyedszázados Gyöngykoszorú

Idén 25 éves az erdőcsinádi
Gyöngykoszorú néptánctalálkozó. A negyedszázados jubileumot
április
második
felében kétnapos rendezvénysorozattal ünnepli a település.
A
Gyöngykoszorú
főszervezője a helyi református egyházközség, a szervezésben
a
Gernyeszegi
Polgármesteri Hivatal és hivatásos néptáncosok is szerepet
vállaltak, az eseményt helyi
vállalkozók támogatják. A
részletekről elsőként Bálint
Csaba erdőcsinádi református
lelkipásztort kérdeztük.

is részt vesznek. A felvonulás végén
a falu központjában hangzanak
majd el a köszöntőbeszédek, ezt követően pedig a kultúrotthonban mutatják
be
előadásukat
a
tánccsoportok. A továbbiakban a
Maros Művészegyüttes gálaműsorára kerül sor, majd éjfélig tartó tán-

cház zárja a Gyöngykoszorút.
Eközben a csoportvezetőknek alkalmuk lesz elbeszélgetni a múltról, jövőről. A rendezvény ideje alatt a
Maros Művészegyüttes zenekara
muzsikál.
– Hány néptánccsoport részvételére számítanak?

Színpadra álltak az egykori és jelenlegi táncoktatók, koreográfusok: Iszlai Kamill-Zsolt lelkész,
Kui Csaba tanár, Végh Kamilla tanítónő és Bordi
András tanár. Emléklapban részesültek azok is,
akik sokat segítettek a tánccsoport fellépésein,
ám mindig a háttérben maradtak: Kovács Levente, Kovács Ilona tanárnő, Szakács Béla polgármester, Peti Tünde-Júlia tanítónő, Peti
Erzsébet tanárnő, Bleahu Elena-Luminiţa igazgatónő, Ozsváth Ilona tanárnő, Dénes Ildikó tanárnő, Bali Éva, Gábor László, Csepán Levente,
Küküllőszéplak lelkipásztora, Nagy Csaba, Héderfája lelkésze, Fehérvári Bálint-József, Bonyha
lelkipásztora, Fehérvári Erzsébet. Az emléklapok
Szabó János és Szabó Erzsébet munkái.
A zsúfolásig megtelt kultúrotthonban régi felvételeket, fényképeket tekintettünk meg, melyek
a Kis-Küküllő Néptánccsoport tízéves tevékenységének néhány szép pillanatára emlékeztettek.
Tíz év rövid idő a történelemben, de egy ember
életében jelentős időszak. Ezért örült mindenki
annak, hogy ilyen hosszú ideje létezünk, és megéljük a hagyományainkat.
Az ünnepi műsor közös tánccal zárult. Felemelő érzés volt együtt ropni a táncot a valamikori táncoktatókkal, táncosokkal.
Tamás Gyöngyi tanárnő, Héderfája

– Huszonöt csoportot szeretnénk
vendégül látni. A szervezésnek ezt
a részét a falu szülötte, Füzesi Albert és Fazakas János néptáncosok
vállalták magukra. Képviseltetik
majd a Maros és a Nyárád mente, a
Közép-Mezőség, itt lesz a Napsugár, a Maros Művészegyüttes utánpótlás csoportja és a Kis Bekecs is.
A környékbeliek mellett távolabbról
érkező táncosokat is várunk, számítunk a soproni Pendelyesre és a tervek
szerint
egy
japán

Nagy Székely Ildikó

– A 25. évforduló is jelzi, hogy
falunkban nagy hagyománya van a
néptáncmozgalomnak. Az elődök
által kitaposott utat követjük, eszerint alakul az április 20–21-ére időzített találkozó programja is. 20-ára,
péntekre a polgármesteri hivatal
egy meglepetés-eseményt tervez az
erdőcsinádiak számára. A tulajdonképpeni néptánctalálkozó 21-én,
szombaton zajlik a hagyományos
forgatókönyv szerint: délelőtt 10
órakor érkeznek a meghívott tánccsoportok, déli 12 órakor kezdődik
a felvonulás, amelyen reményeink
szerint, a korábbi évekhez hasonlóan, a környékbeli huszárcsapatok

Fotó: Nagy Tibor (archív)

néptánccsoport is eljön Erdőcsinádra. A programot a gernyeszegi
roma tánccsoport színesíti, szeretnénk, ha a régeni szászok is eljönnének.
A
műsor
másik
különlegessége a legelső csinádi
néptáncosok fellépése lesz. Ők Füzesi Albert irányításával készülnek
a nagy napra.
– Beszéljünk egy kicsit az erdőcsinádi néptánccsoportról!
– Az Árvácskában jelenleg két
korcsoport táncol. A kiscsoportba
óvodás kortól járnak a gyermekek,
jelenleg húszan vannak. A nagyobbak csoportjában 12 éves a legfiatalabb táncos, a legidősebbek már
dolgoznak. Mindkét csoporttal Fazakas János foglalkozik.
Füzesi Alberttől a japán meghívottakról érdeklődtünk.
– Egy Tokió melletti felnőtt tánccsoportról van szó, a Japánban erdélyi táncokat oktató Fazakas János
barátom, kollégám hívta meg őket.
A tervek szerint a találkozó után ő
is elmegy velük Japánba. A csoport
egyébként hagyományos táncaiból
nyújt majd ízelítőt. Japánban már
gyermekkorban kötelező elsajátítani ezeket a táncokat, és vannak,
akik megőrzik, továbbviszik ezt a
tudást, akár 80 éves korukig eljárnak táncolni.
– Úgy tudom, az erdőcsinádi
Gyöngykoszorúk első táncosaival Ön most is foglalkozik.
– Kevesen maradtak a régiek
közül. Szombat esténként szoktunk
összejönni, és a magunk szórakozására felidézzük a táncos éveket.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Fizetés 3000 lej, házaspárok előnyben. Tel.
0745-696-055. (19886-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0770183-799. (19886-I)

AZ ANA RESORT KFT. szakképzett SZAKÁCSOT alkalmaz. Érdeklődni a 0737-507-020-as telefonszámon. (61025-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866.
(61031)

NÉMETORSZÁGI GYÁRI és RAKTÁRI MUNKÁK – azonnali indulás, 7 eurós nettó órabér. Tel. 0740881-428, 9-17 óra között. (7343)

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

ADÁSVÉTEL

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Kezdő fizetés 1500 lej kézbe. Tel. 0746-159825. (19953-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (19910-I)

A DUDA TRANS KFT. alkalmaz D kategóriás hajtásival SOFŐRÖKET személyszállításra. Tel. 0747-048444. (19962-I)
KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete
és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötéstől, átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A Népújság
hirdetési

irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,

831. (7039)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501. (7315)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

ket,

harmonikaajtókat,

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(6801)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Tel. 0744-966-747. (6901)

VÁLLALUNK Lindab-tető-szerelést és

javítást, sürgős javításokat, cserép- és
fémcserépcserét,
javítást.

csatorna-,

Nyugdíjasoknak

lefolyó15%

A

élsz és ez így is marad.
Könnyes
lékezünk

a

szemmel
jó

nagybátyra,

em-

testvérre,

sógorra,

a

halálának

4.

demeterfalvi PAPP DÉNESISTVÁNRA

évfordulóján. Pihenj békében!
(7342)

ELHALÁLOZÁS
Elvitted a derűt, a fényt, a mele-

get, csak egy sugarat hagytál: az

emlékedet.

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették a
bözödi születésű

KINDA JÓZSEFET

a marosvásárhelyi Augusztus

23. bútorgyár volt dolgozóját,

hogy életének 79. és házasságá-

nak 53. évében rövid szenvedés

kedvezmény. Tel. 0753-923-247. (7297)

után elhunyt. A hamvait 2018.

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

lyezzük örök nyugalomra a de-

és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-

ranciával. Tel. 0722-846-011. (7348)

JELENBE.

„Mert én azt hiszem, hogy aki

• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények:
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát)
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel rendelkezőnek
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másolatával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal, esetleg ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga
utca 2. szám alatti titkárságán nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es telefonszámon. Csak a követelményeknek
megfelelő személyeket hívjuk meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára tegye a jelentkezőket.
A vezetőség

vihetünk.

búcsúszó, amit nem mondtál

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

MEGEMLÉKEZÉS

személyzetválogatást szervez a következő állások betöltésére:

sírodra

termopán

és az aradi

A Siletina Impex Kft. –
Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás

a

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

a sepsiszentgyörgyi
NYUGATI

mehetünk, virágot neked csak

Akik sokat gondolnak rád.

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

HÁROMSZÉKBE

Hozzád már csak a temetőbe

ki, elmaradt, de a szívünkben

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-008-775. (19959)
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0755-825-502. (7356)

meghal,

az

még

sok

háborúkról és nem országos

dolgokról, de azokról, akiket
szeretett, és meghallja a hozzá

intézett szavakat és örvend
Mert

az

ményházi temetőben. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des!

Gyászoló felesége, Anna, fia,

Loránd, testvérei: Bözsi és Irma,
valamint azok családja. (7168-I)

mindenről tud azután is. Nem

azoknak.

március 17-én de. 11 órakor he-

ember

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
özv. SZIGETI POLIXÉNIA
szül. Bocsárdi

életének 85. évében elhunyt. Te-

metése március 14-én, szerdán
12 órakor lesz a református te-

metőben.

Gyászoló unokaöccse, Levente

és családja. (7354-I)

meghal, az igaz, de van valami

az emberben, ami nem hal
meg soha, és ez a szeretet és
(Wass

hűség.”

Albert)

Szomorú szívvel emlékezünk

a szeretett gyermekre, férjre,
apára, testvérre, rokonra, a
gyulakutai

születésű

ifj.

VARGA KÁLMÁNRA halálának

4. évfordulóján. Áldott, szép
emlékét
őrizzük.

csendes!

szívünkben

Pihenésed

Számodra

meg-

legyen
hiába

viszünk virágot, eltemettük

veled az egész világot. A
gyászoló család. (mp.)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel búcsúzunk drága

szomszédasszonyunktól,

ENGEL ANNÁTÓL.

„Napsugár és csillagok világa

Jó szívednek örök álmát őrzik.
Tiszta lelked fönt a magas
égben

A síron túl is felettünk őrkö-

dik.”

Gyászotokban osztoznak a

Moldovei 10. szám lakói. Em-

léke legyen áldott, nyugalma
csendes! (7352)
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TAVASZI SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

március 14., szerda –
március 18., vasárnap
között
nagy választékban,
minden színben
futóés perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári gyár
és a Basarabia Grup
termékei –
a Bartók Béla utca 1–3.
szám alatti

SAMIRA üzletben.

Minden órában tombola
és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

