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Táblák már vannak, döntés még nincs

Fizetőparkoló lesz az egész belváros

Olvasóink
figyelmébe!

Felhívjuk
olvasóink figyelmét,
hogy a húsvétra
való tekintettel
Műsorkalauz
mellékletünk
a csütörtöki
lapszámban
jelenik meg.

Filmek
a találkozásokon

A Filmes találkozások címet viselő
eseménysorozat lényege, hogy kevésbé ismert, moziban, televízióban
nemigen vetített magyar filmeket mutatnak be Marosvásárhelyen, a vetítéseken pedig a filmek alkotói is részt
vesznek, velük is beszélgethet a közönség.

____________2.
Kezdődnek
a beruházások
Még nem tudják, hogy április elsejétől kell-e a parkolásért fizetni Marosvásárhely belvárosában – nyilatkozta Blaga Cosmin,
a polgármesteri hivatal sajtószóvivője. Bár februárban határozatot fogadott el a helyi tanács arról, hogy a fizetőparkoló
rendszert ideiglenes jelleggel a polgármesteri hivatal közterület-kezelő osztálya fogja az említett időponttól működtetni
addig, amíg a szolgáltatást közbeszerzési eljárással odaítélik
egy cégnek, úgy tűnik, hogy a hivatalnak még nem sikerült
felkészülnie minden szempontból a vállalt feladatra.

A terv szerint a meglévő 48 mellé Marosvásárhely belvárosának újabb
54 utcájában teszik kötelezővé a fizetőparkolást. Ez lényegesen megnehezíti a gépkocsivezetők dolgát, ha csupán az autóbuszjegy-árudákban
és a hivatal adófizetési irodáiban fogják a parkolójegyet forgalmazni. A

Fotó: Nagy Tibor

Munkával kezdődik a tavasz Jedden,
az eltervezett idei tucatnyi projektből
három máris „sínen” van.

rendszerbe besorolt utcák bejáratánál már megjelentek a parkolást jelző
táblák, de lakosságnak szánt értesítést nem tett közzé a hivatal. Ezért
sokan érdeklődtek, hogy mikor lesz üzemképes a rendszer, hiszen a parkolóövezetbe besorolt utcák lakói sem állhatnak meg többet a házuk
előtt, ha nem váltanak bérletet, vagy nem tesznek parkolójegyet a gépkocsijukra.
Aki örvendezne amiatt, hogy a fizetőparkolási rendszer korábbi működtetőjétől megszabadul a város, miután hosszú évek után lejárt a megkötött haszonbérleti szerződés, nos meg kell jegyeznünk, hogy a
hatástanulmányt elkészítő Eventus Com Construct cég arra tett javaslatot, hogy az ideiglenesség lejártával továbbra is a Dacia Trade céggel
kössön szerződést a rendszer működtetésére a polgármesteri hivatal.
(bodolai)

____________4.
Hungarikumnak
tekinthető

Ünnepi üléssel és a legjobb dolgozatok szerzőinek díjazásával zárult
szombaton a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem magyar
tagozatos hallgatóinak a 25. Tudományos Diákköri Konferenciája. A tudományos ülésszakon 231 erdélyi és 88
határon túli diák mutatta be dolgozatát.

____________5.

A szürke diadala

Benedek István

Jeles kitüntetésben részesül az államelnök. Németországban veheti át a Franz Josef Strauss-díjat, melynek birtokosa volt többek között a néhai Helmut Kohl
német kancellár is, illusztris társaságba kerül tehát
ezzel a szebeni városgazda. Gyaníthatóan csak származása okán.
Mert az ilyenkor elmaradhatatlan indoklásban felsorolt érdemek – mint a korrupció elleni harc, a jogállamiság és a demokrácia megerősítése – terén nem sok
saját kezdeményezés áll a neve mellett a lassan végéhez
közeledő mandátuma során. Tulajdonképpen az a legnagyobb érdeme, hogy jókor volt jó helyen a politikai
színpadon. A 2012-es választásokat fölényesen nyerő,
majd a hatalmi belháborúiba fúló néhai USL liberális
felén számba jöhető riválisa sem volt a pártelnöki
székre az előd liliomherceg ámokfutása nyomán, az elnökválasztásokon pedig szintén a kisebbik rossz dicsőnek bajosan nevezhető címkéjével került nyerő
helyzetbe. A rászavazók hozzá fűzött reményei azóta
rég szétfoszlottak. Maga mondta, hogy nem lesz játékos
– holott az ötödik francia köztársaság ideimportált alkotmányos modellje elég tág mozgásteret kínál egy rátermett politikusnak –, de az időnkénti, sokszor
megkésett, a fejlemények után loholó nyilatkozgatás
még a kellékes mivolthoz is halovány. Igaz, azt is meg
(Folytatás a 3. oldalon)
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lenyugszik
19 óra 45 perckor.
Az év 87. napja,
hátravan 278 nap.

Ma GEDEON, JOHANNA,
holnap AUGUSZTA napja.
AUGUSZTA: az Augustus
női megfelelője, jelentése fenséges, fennkölt. Az Ágosta
ennek régi magyar formája.
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Várják a választás iránt érdeklődőket

Az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány segít azoknak az
erdélyi, Maros megyei magyaroknak, akik részt szeretnének venni a 2018-as magyarországi országgyűlési választásokon az azonosító nyilatkozat kitöltésében, valamint a
borítékolt levélszavazatok elszállításában a csíkszeredai
főkonzulátusra. Ezért a választást illetően bármilyen kérdéssel, bárki a helyi RMDSZ-szervezetekhez, valamint a
szövetség színeiben megválasztott tisztségviselőkhöz fordulhat eligazításért. Személyesen is fel lehet keresni a megyei szervezet Dózsa György utca 9. szám alatti székházát
vagy hívhatják munkanapokon 9 és 17 óra között a 0265264-442-es telefonszámot.

Emlékezés
ifj. Koszorus Kálmánra

Március 29-én, csütörtökön 20 órától a Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában a tavaly fiatalon elhunyt ifj. Koszorus Kálmánra emlékeznek. A rendezvényre
várják mindazokat, akik ismerték, együtt zenéltek, táncoltak a sokoldalú művésszel. Az est első fele róla szól, majd
a második felét neki ajánlják zenész, táncos barátai. Április
7-8-án a Hagyományok Háza szervezésében a Kultúrpalotában lesz A magyar cimbalom, ifj. Koszorus Kálmán emlékére szervezett cimbalom-mesterkurzus és koncert.
Mindkét rendezvényre ingyenes a belépés.

Beszélgetés Bocsárdi Lászlóval

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Műhelytalálkozások sorozata keretében március 29-én 17 órától az egyetem könyvtárában Ungvári Zrínyi Ildikó Andrea Bocsárdi
László rendezővel a rendezés mai útjairól, adaptációkról,
színpadi dramaturgiáról és koncertszínházról, a rendezői
tudásról beszélget. A nyilvános rendezvényt a KAB Színháztudományi Bizottsága szervezi.

Szimfonikus
és operettkoncert-sorozat

A segesvári Cultura Viava Egyesület Románia svájci nagykövetségével, illetve a Michael Schmidt Alapítvánnyal közösen március 28. és április 1. között a Brassó megyei
szászkeresztúri evangélikus templomban szimfonikus- és
operettkoncert-sorozatot szervez. A megnyitó hangversenyen március 28-án 18 órától fellép Antonio Garcia orgonaművész Svájcból, Ana Weber szoprán Ausztriából,
Dominik Bauer basszus-bariton Ausztriából.

Unitárius passió

Március 30-án, nagypénteken délelőtt 11 órától a marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban, délután 5
órakor pedig a Bolyai téri templomban az egyházközségek
kórusai előadják Jézus szenvedéstörténetét, a hagyományos unitárius passiót. Az istentiszteletre és az előadásra
nemcsak a híveket, hanem minden érdeklődőt várnak.

Tolvajokat fogtak

Március 27-én hajnali három órakor a 112-es sürgősségi
hívószámon értesítették a csendőröket, hogy a marosvásárhelyi Erdély utcában két személy azon munkálkodott,
hogy feltörje a garázsajtók lakatjait. A csendőrök láttán a
tettesek eltűntek a tömbházak között, a Segesvári úton sikerült elfogni őket. A tettes egy 19 éves seprődi fiatalember
volt, akinek a betörő-felszerelését a helyszínen megtalálták, társa – vallomása szerint – csupán őrt állt. A csendőrök mindkettőjüket átadták a rendőrségnek az ügy további
kivizsgálására.
Hírszerkesztő: Vajda György

Filmek a találkozásokon

Nemrég beszámoltunk a marosvásárhelyi Édentől keletre filmklub legutóbbi
projektjéről,
amelynek
keretében az író-olvasó találkozókhoz
hasonlatos rendezvénysorozatot szerveznek. A Filmes találkozások címet
viselő eseménysorozat lényege, hogy
kevésbé ismert, moziban, televízióban
nemigen vetített magyar filmeket mutatnak be Marosvásárhelyen, a vetítéseken pedig a filmek alkotói is részt
vesznek, velük is beszélgethet a közönség. A Filmes találkozásokra a Knöpfler Vilmos (Brăila) utcai régi
zsinagógában, az András Lóránt Társulat székhelyén kerül sor, az első vetítés
március 30-án, péntek este veszi kezdetét. Az alábbiakban a bemutatandó
filmekről közlünk rövid leírást, a sort a
marosvásárhelyi származású rendező,
Kincses Réka Szülőföld, szex és más
kellemetlenségek című alkotása nyitja.
Szülőföld, szex és más kellemetlenségek. Rendezte és írta Kincses
Réka. A film főszereplői, Zsuzsi és
Sándor látszólag beilleszkedtek. Új
házuk van, két gyermekük, biztos
megélhetés. Az autó nagy, a garázs
kicsi. Németországban élnek egy
nagyváros szélén. Apró kertjükben a
gyep gondozott, a kerítésen túl autópálya. Kelet-európai múltjukra semmi
sem utal. Zsuzsi azt mondja, honvágya
van; Sándor, hogy neki meg nincs,
hogy neki semmi sem hiányozna, ha a
felesége közel engedné magához. Zsuzsi szeretné, ha békén hagynák, ha
nem kellene egy orvosi rendelőben vizeletet vizsgálnia, és megtanulnia, hogyan működik a presszógép, ha
mehetne haza a Mamájához. Amikor a
gyerekek vakációra utaznak, a pár
évek óta először marad kettesben. Szerencsére váratlan látogatók érkeznek...
Utolér. Magyar thriller, 109 perc,
2010. Rendezte: Dyga Zsombor, forgatókönyv: Lovas Balázs. A vetítés időpontja: április 6. Mindenkinek van
múltja. És mindenki magával cipeli.
Néhány óra? Ennyi is elég, hogy
örökre megváltozzon az életed. Három
hétköznapi tragédia zajlik le ez idő
alatt egy mai kelet-európai nagyváros
peremvidékén. Egy túlhajszolt pincérnő kisfiát azzal gyanúsítják, hogy

köze lehet barátja eltűnéséhez. Az
anya elhatározza, hogy kinyomozza az
igazságot, és fia segítségével elindul
felkutatni az elveszett kisfiút. Egy lelkileg összetört mentőorvos fölismeri
betegében a férfit, aki évekkel azelőtt
tönkretette családja életét. A doktor választás elé kerül: meg kéne hogy
mentse ennek az embernek az életét,
vagy élnie kéne a bosszú lehetőségével? Egy veterán gyorskorcsolyázónőt
egy rejtélyes vénember követi már
napok óta. Kiderül, hogy a fickó nem
más, mint egy sír szélén álló nyugalmazott rendőr, aki hamarosan megzsarolja a nőt egy szörnyű titokkal a
múltjából. Hat átlagember krízishelyzetben. Vajon hogyan vizsgázik a hétember
szélsőséges
köznapi
helyzetben? Mi az erősebb, emberségünk vagy túlélési ösztönünk? Ezekre
a kérdésekre keressük a választ, miközben apránként rájövünk a három
történet közti megdöbbentő kapcsolatra. Utolér egy több szálon futó
dráma és egy határokat feszegető thriller, mely sötét utazásra repít minket,
hogy fölfedezzük, miféle borzalmak
rejtőznek szomszédjaink ajtaja mögött.
A vizsga. Magyar thriller, 90 perc,
2011. Rendezte: Bergendy Péter, írta:
Köbli Norbert. 1957. december 24. A
zűrzavaros októberi események után
az Államvédelmi Osztálynak meg kell
győződnie arról, hogy ügynökei közül
kiben bízhat meg a jövőben, ezért egytől egyig próbára teszi őket, mennyire
lojálisak a rendszerhez. A szép karrier
előtt álló tartótisztnek, Jung Andrásnak
(Nagy Zsolt) éppen a szenteste hozza
el ezt a bizonyos vizsgát: nem is sejti,
hogy a szemközti ház egyik ablakából
többek között atyai tanítómestere,
Markó Pál (Kulka János) figyeli, és értékeli minden tettét, minden mondatát.
Ha András ezt tudná, valószínűleg nem
éppen ezen a napon találkozna konspirált lakásán az addig szigorúan titkolt
szerelmével, Évával (Hámori Gabriella), és körültekintőbben őrizné a rábízott ügynöklistát is. A névsornak
azonban lába kél, András megtudja,
hogy Éva egyáltalán nem az, akinek
hitte, és lassan az is kiderül, hogy
senki sem bízhat meg a másikban.

Hurok. Magyar thriller, 95 perc,
2016. Rendezte: Madarász Isti. Az illegális gyógyszerkészítmények csempészésével foglalkozó Ádám szorult
helyzetében hoz egy rossz döntést, ami
nem várt, tragikus események láncolatát indítja el, és ennek áldozatául esik
terhes barátnője is. Azonban mikor
már minden veszni látszik, váratlanul
új esélyt kap, hogy helyrehozza maga
körül a dolgokat. Aztán még egyet. És
még egyet…
A fekete múmia átka. Magyar vígjáték, 62 perc, 2015. Rendezte: Madarász Isti, írta: Hegedüs Bálint. A film
a Detektív, a cowboy és a légió című
kisregényt, Rejtő Jenő egyik kevésbé
ismert művét adaptálja: egy fergeteges
komédia keretében mutatja be az irodalmi kávéház közegét. Görbe tükröt
állítva hívja a nézőt a kulisszák mögé,
hogy betekintést nyerhessünk, hogyan
is születtek az évszázad legsikeresebb
ponyvaregényei.
Félvilág. Magyar filmdráma, 88
perc, 2015. Rendezte: Szász Attila,
írta: Köbli Norbert. Ki ölte meg Mágnás Elzát és miért? Az I. világháború
előtt hónapokig ez a kérdés tartotta
lázban Budapestet, és foglalkoztatja
száz év elteltével is a közvéleményt.
Erről a rejtélyről lebbenti fel a fátylat
a Félvilág, amely Mágnás Elza (Kovács Patrícia) utolsó napjait dolgozza
fel. A félvilági életet élő kurtizán és bigott komornája, Rózsi (Gryllus
Dorka), valamint a fiatal és naiv cselédlány, Kató (Döbrösi Laura) között
szövődő bizarr, szenvedélyes viszonyokat és sikamlós hatalmi játszmákat
bonyolítják tovább az Elza körül felbukkanó férfiak (Kulka János és Sándor Péter), egészen a sokkoló
végkifejletig.
Kút. Magyar játékfilm, 97 perc,
2016. Rendezte: Gigor Attila. Valahol
az osztrák határ közelében a semmi
közepén áll egy benzinkút. A környéken nincs élet, ami épp kapóra jön egy
vállalkozónak, aki lányok svájci futtatásából él, és a tranzitmegállóban nem
hívja fel a lányokra a figyelmet. A
gengszter megtartotta a kúton dolgozó
öreg alkoholistát, Istvánt, és két-három
hetente a töltőállomás
érintésével indítja útnak
külföldre a kis háremét. A
forró nyári semmittevésbe
váratlanul toppan be István rég nem látott fia, akit
az anyja hagy hátra a
megdöbbent
férfinak.
Ugyanekkor a legújabb
fuvar lerobban a benzinkútnál, és a Svájcba tartó
lányok sofőrjeikkel napokra ott ragadnak Istvánnal és fiával. Az érzelmek
mellett jól őrzött titkok is
a felszínre törnek.
Az eseménysorozatot
figyelemmel kísérjük, a
későbbi vetítések időpontjaira visszatérünk. (Knb.)

Sorsolás a Bernády Házban
ma 15 órakor!

Kincses Réka: Szülőföld, szex
és más kellemetlenségek

A Népújság ma 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea utca 6. szám) a Hűséges előfizető – MÁRCIUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Kutatási-fejlesztési központot épít Kolozsváron a Bosch

A Bosch 25 millió eurós befektetéssel kutatási-fejlesztési központot
épít
Kolozsváron,
amelynek alapkövét hétfőn tették
le.

A felépítendő hatemeletes, mintegy
17 ezer négyzetméteres felületű épületbe
várhatóan 2019-ben költöznek be a
Bosch kolozsvári mérnöki központjának
az alkalmazottai, akik eddig a városban
szétszórtan dolgoztak. Az új épületben
mintegy ötszázan fognak dolgozni a
Bosch fejlesztésein. A kolozsvári fejlesztési projektek mintegy fele a gépko-

csik automatizált vezetésére vonatkozik.
Az új épület föld alatti szintjeire parkolókat, a felszín fölé az irodák mellett
vendéglőket, tornatermet és rekreációs
tereket is terveztek.
„A Bosch kiemelten fontosnak tartja,
hogy alkalmazottai optimális körülmények között dolgozzanak” – idézte a
Mediafax hírügynökség Dennis Raabet,
a Bosch kolozsvári mérnöki központjának igazgatóját. Az igazgató megjegyezte, ha szükségesnek mutatkozik, a
mérnöki központ második irodaházát is
felépítik.

A Bosch csoport romániai igazgatója,
Mihai Boldijar kijelentette, azért tartották szükségesnek az új irodaház felépítését, mert a társaság az elmúlt öt évben
kiterjesztette a romániai kutatási, fejlesztési tevékenységét. Hozzátette: az új
épület jelzi, hogy a Bosch a jövőben is
helyi szakértők bevonásával Romániában kíván megoldásokat keresni a jövő
technológiájához. Az igazgató szerint az
új központ „a technológiai fejlődés
egyik legfontosabb előőrse” lesz.
A Bosch 2013-ban hozta létre a kolozsvári mérnöki központját. (MTI)

Moszkva válaszolni fog
a nyugati országok „arcátlanságára”

Moszkva nem fogja eltűrni a nyugati országok „arcátlanságát”, és
válaszolni fog diplomatáinak kutasítására – jelentette ki Szergej
Lavrov orosz külügyminiszter
kedden Taskentben a TASZSZ hírügynökségnek nyilatkozva.

„Válaszolni fogunk, efelől ne legyenek kételyeik. Mert ilyen arcátlanságot
eltűrni természetesen senki sem akar. Mi
sem fogjuk eltűrni” – mondta a tárcavezető, miután hétfőn 22 ország több mint
135 orosz diplomatát utasított ki a Szkripal-ügy miatt, az Egyesült Államok
pedig ezenfelül elrendelte a seattle-i
orosz főkonzulátus bezárását.
Lavrov szerint a történtek alátámasztják azt az orosz következtetést, amely
szerint a világon és Európában kevés önálló ország maradt. „Amikor egy vagy
két diplomatát valamely ország elhagyására kérnek, mellesleg elnézést súgva a
fülünkbe, biztosan tudjuk, hogy koloszszális nyomás, kolosszális zsarolás eredménye, amely Washington fő eszköze a
nemzetközi színtéren” – nyilatkozott az
orosz diplomácia vezetője.
Szergej Lavrov a helyzetet a palesztinokra gyakorolt nyomáshoz hasonlította,
amikor az amerikai fél az értésükre adta,
hogy addig nem kapnak pénzt, amíg
nem fogadják el a még ki sem alakított
álláspontjukat. A tárcavezető szerint ez
ugyanolyan zsákbamacska, mint Theresa May brit miniszterelnöknek az
Oroszországgal szemben megfogalmazott vádjai, amelyek „egyszerűen sértik
az angolszász, a brit igazságszolgálta-

Cambridge Analytica

tást”. Az orosz külügyminiszter szerint
a nyugati lépések azt mutatják, hogy
ezen országok elitjei nem kívánnak hallgatni a közvéleményre. Szavainak alátámasztására a Die Welt című német
napilap közvélemény-kutatását hozta
fel, amelyben a válaszadók 80 százaléka
az Oroszország elleni újabb szankciók
bevezetése ellen foglalt állást.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő keddi moszkvai sajtóértekezletén
úgy vélekedett, hogy az orosz diplomaták kiutasításának London és Washington a haszonélvezője, és ebből
kifolyólag „folytatódni fog a leplezetlen
oroszellenes kurzus”. Ő is kilátásba helyezte, hogy Moszkva „megfelelő választ ad majd” az Egyesült Államok és
az Európai Unió által megtett lépésekre.
Megismételte azt az orosz követelést,
hogy London haladéktalanul bocsássa
rendelkezésre az összes, a Szkripalügyre vonatkozó információt. Mint
mondta, Nagy-Britannia eddig semmiről
sem tájékoztatta Oroszországot.
Zaharova a Facebookon az orosz külügyminisztérium nevében arra kérte a
moszkvai brit és amerikai nagykövetséget, hogy juttassa el hozzá a brit fél által
a Szkripal-üggyel kapcsolatban az orosz
fővárosban akkreditált diplomaták között köröztetett nyomtatványt. A dokumentumról Jon Huntsman, az Egyesült
Államok moszkvai külképviseletének
vezetője tett említést a TASZSZ hírügynökségnek és a Kommerszant című
gazdasági napilapnak adott interjújában.
Huntsman a nyilatkozatban az inci-

densről szóló „minőségi és meggyőző”
beszámolónak nevezte a brit dokumentumot, amely „hasonló múltbeli esetekkel” hasonlította össze a Szkripal-ügyet.
Az amerikai nagykövet egyébként az interjúban az Egyesült Államok „legjobb
szövetségesének és barátjának” nevezte
Nagy-Britanniát, ezért, mint mondta,
„nem engedheti meg, hogy válasz nélkül
hagyja”, ha brit területen ideggáztámadás ér egy brit állampolgárt és a lányát.
Kifejezte ugyanakkor az Egyesült Államok reményét azzal kapcsolatban,
hogy létrejön Donald Trump amerikai és
Vlagyimir Putyin orosz elnök csúcstalálkozója, ha a két fél „sikert” tud elérni a
kétoldalú kapcsolatokban. Mint mondta,
a találkozó megrendezése nincs határidőhöz kötve.
Szergej Szkripal Nagy-Britanniában
élő volt orosz-brit kettős ügynök és
lánya március 4-én súlyos mérgezéses
tünetekkel került az angliai Salisbury városának kórházába. Szkripal az orosz katonai hírszerzés ezredeseként a brit külső
hírszerzés (MI6) ügynöke volt, ami
miatt hazájában elítélték, de ügynökcsere keretében elengedték.
London a merénylettel az orosz vezetést gyanúsította meg, amit Moszkva
visszautasított. A vádak és viszontvádak
nyomán a két ország kölcsönösen kiutasított 23 diplomatát. A nyugati országok
jelentős részben felsorakoztak NagyBritannia mögött. Moszkva felajánlotta
együttműködését az ügy kivizsgálásában, ugyanakkor kézzelfogható bizonyítékokat követel. (MTI)

működő, de közszolgálati feladatokat is
ellátó brit televíziós csatorna. A cég Srí
Lanka-i üzletembernek álcázott riportere
a Channel 4 beszámolója szerint rejtett
kamerájával felvette, amint Alexander
Nix, a Cambridge Analytica vezérigazgatója elmondja, cége milyen lejárató
kampányokkal tud hitelteleníteni politikai riválisokat.
A Cambridge Analytica állítólag még
2014-ben megszervezett egy kvízjátékot
a Facebookon, azzal a meghirdetett céllal, hogy a résztvevők elemzést kapnak
tipikus személyiségjegyeikről. A játékban 270 ezer Facebook-profil tulajdonosa vett részt, és a cég az ő
Facebook-ismerőseik hálózatának elérésével fért hozzá összesen 50 millió,
zömmel amerikai Facebook-profil tulajdonosának adataihoz, tudtuk és beleegyezésük nélkül.
Mindezek alapján a londoni alsóház
digitális, kulturális, média- és sportügyekért felelős bizottságának elnöke, Damian Collins a múlt héten levelet intézett
Mark Zuckerberghez, kérve, hogy a Facebook vezérigazgatója jelenjen meg a
bizottság előtt és válaszoljon a testület
kérdéseire.
A bizottság egyébként is vizsgálatot
folytat a közösségi portálokon terjedő álhírek ügyében.
A levélben Collins a Facebook által
alkalmazott eljárásrend „katasztrofális
hibájának” nevezte a brit és az amerikai
sajtó által feltártakat, és közölte, hogy az

ügy tisztázásához a portált üzemeltető
cég valamely megfelelő hatáskörű,
magas beosztású tisztviselőjének pontos
magyarázatára van szükség.
„Reményeim szerint ez a tisztviselő
Ön lesz” – fogalmazott a Zuckerbergnek
címzett levélben.
Zuckerberg azonban a Facebook által
kedden ismertetett válaszlevelében közölte: maga helyett vagy Mike Schroepfert, a cég technológiai vezetőjét, vagy
Chris Cox termékfejlesztési ügyekben illetékes vezérigazgató-helyettest delegálná a meghallgatásra. Zuckerberg
levele szerint ők azok, akik kellően széles körű szakértelemmel tudnak válaszolni a londoni parlamenti bizottság „e
bonyolult ügyben felmerülő” kérdéseire.
Damian Collins bizottsági elnök a
BBC-nek nyilatkozva kedden azt
mondta: az alsóházi testület „jobb híján”
Chris Cox termékfejlesztési vezérigazgató-helyettest várja a húsvéti parlamenti szünet utáni első héten. Collins
hozzátette: továbbra is reméli, hogy
Mark Zuckerberg meggondolja magát,
és ő is megjelenik a meghallgatáson.
Zuckerberg a hét végén több brit és
amerikai újságban egész oldalas fizetett
hirdetésekben kért elnézést a történtekért, elismerve, hogy a Facebook visszaélt a felhasználók bizalmával, mivel
többet is tehetett volna annak elkerülésére, hogy a Cambridge Analytica tudtuk
nélkül a maga hasznára fordítsa megszerzett adataikat. (MTI)

Zuckerberg valamelyik helyettesét küldi
a brit parlament meghallgatására

Mark Zuckerberg, a Facebook alapító vezérigazgatója nem kíván
megjelenni a londoni alsóház illetékes bizottságának meghallgatásán, amelyen arról kérdezték
volna, hogy a Cambridge Analytica nevű brit-amerikai politikai
elemző és tanácsadó cég miként
használhatott fel több tízmillió
Facebook-profilt a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányban. Zuckerberg kedden közölte,
hogy technológiai vagy termékfejlesztési ügyekért felelős helyettesét küldené Londonba.

A The New York Times című amerikai és a The Guardian című brit napilap
egyidejűleg közölt minapi feltáró riportja szerint a londoni székhelyű, New
Yorkban is irodát fenntartó Cambridge
Analytica 50 millió Facebook-oldal adatainak feldolgozásával igyekezett képet
alkotni a célba vett amerikai választók
politikai beállítottságáról, és ennek alapján személyre szóló reklámokkal, politikai üzenetekkel próbálta befolyásolni
őket, tudtuk nélkül.
A Cambridge Analytica alapítói, illetve befektetői között van Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt
tanácsadója, aki egy ideig a cég alelnöke
volt, és Robert Mercer milliárdos, a republikánusok egyik fő anyagi támogatója. Az ügyet feltáró oknyomozó
médiatevékenységbe bekapcsolódott a
Channel 4 nevű, kereskedelmi alapon

Ország – világ

3

Elsőfokú árvízkészültség több
folyón

Első- és másodfokú árvízkészültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több erdélyi folyón. Maros, Hargita,
Kovászna, Brassó, Szeben és Beszterce-Naszód
megyében sárga jelzésű figyelmeztetés lesz érvényben kedden 16 órától csütörtök 16 óráig. Az előrejelzések szerint a következő folyók vízgyűjtő
medencéjében áll fenn az áradás veszélye: Maros
(Maros, Hargita és Beszterce-Naszód megye), KisKüküllő és Nagy-Küküllő (Maros, Hargita és Szeben
megye), Olt (Hargita, Kovászna, Brassó és Szeben
megye). (Agerpres)

Kitüntetik Johannist
Németországban

Megkapja a Franz Josef Strauss-díjat a németországi Hanns Seidel Alapítványtól Klaus Johannis
román államfő. Az indoklás szerint Johannis a korrupció elleni harccal, illetve a jogállamiság és a demokrácia megerősítésével szolgált rá a kitüntetésre
– tájékoztat a német DPA hírügynökség. A Hanns
Seidel Alapítvány az Angela Merkel kancellár vezette
Kereszténydemokrata Unióval (CDU), illetve annak
testvérpártjával, a Bajor Keresztényszociális Unióval
(CSU) áll kapcsolatban. Johannis június másodikán
veheti át a kitüntetést Münchenben. (Mediafax)

Fogynak a környezetkímélő
autók

Hetvenöt százalékkal nőtt a környezetkímélő autók
eladása az év első két hónapjában a tavalyi év
ugyanezen időszakához viszonyítva – derül ki a
Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének
(APIA) adataiból. A hivatalos statisztikák szerint januárban és februárban összesen 392 környezetkímélő autót adtak el Romániában. Ezek közül 158 –
azaz nyolcszor több, mint a tavalyi első két hónapban – elektromos autó volt, 234 pedig hibrid meghajtású (+14,1%-os növekedés tavalyhoz képest). Az
összes eladott új gépjármű számához viszonyítva a
környezetkímélő járművek aránya 2,4 százalék, míg
a tavalyi első két hónapban 1,7 százalékra volt tehető. (Agerpres)

Különbizottság a nemzetbiztonsági törvények kidolgozására

Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke hétfőn, az alakulat országos állandó bizottsági
ülését követően úgy nyilatkozott, döntöttek arról,
hogy jövő szerdán parlamenti különbizottságot alakítanak, amelynek célja a nemzetbiztonsági törvények kidolgozása lesz. Megerősítette ugyanakkor,
hogy Gabriel Vlase és Claudiu Manda feladata lesz
azonosítani azokat a törvényeket, amelyek módosításra szorulnak. Dragnea bejelentése szerint
mintegy 15 törvényről van szó, amelyek a területet
szabályozzák. (Mediafax)

A szürke diadala

(Folytatás az 1. oldalról)
kell hagyni, hogy tisztességes bábkészlet nélkül nehéz a
játék, márpedig a prérit elnézve sovány a felhozatal a
jelenlegi politikai sakktáblán.
Az indoklás azon részén, miszerint Romániában márpedig tartós javulás tapasztalható a fentebb is említett
területeken, tán még Rejtő is derülne. Fura távcsövet
használhatnak ott a germánoknál, mert itt, a tettek helyszínén javulás nem sok látszik. Ha a korrupcióellenes
harc zászlaja alatt iskolát zárnak be, vagy az államot
meg sem károsító „bűntettekért” annyi börtönt szabnak
ki, mint amennyit az egész komoly vagyonokat bizonyítottan eltérítőknek sem osztogatnak, és ilyen elbánásban
csakis olyan kisebbségiek részesülnek, akiknek a közösségi önrendelkezési jogáról az állam hallani sem akar,
ebben javulást látni beteges értékítéletre vall.
Ami meg a kitüntetettet illeti, ahogy a dolgok most
állnak, őszürkeségét jó esélyünk van még egy mandátum
idejéig elnézni, legalábbis ha nem teleormani irányzékon kémleljük a jövőt. Persze ez még változhat, mert bő
esztendő alatt még alaposan átíródhat a politikai színpadon a szereposztás. De hogy a mi szemszögünkből is
látsszék már végre valami az egyesek politikai szemüvegén feltűnt javulásból, ahhoz még egy jó elnök is kevés.
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Megérkeztek az első szavazólapok

Erdélyben közel 250 ezren regisztráltak

A regisztrációs folyamat lezárult, a Nemzeti Választási
Iroda adatai szerint összesen
378.437 magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár regisztrált a
határidőig, s ebből közel
250.000 romániai magyar. Az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a Néppárttal közösen
közel 110 ezer emberrel állt
szóba az elmúlt időszakban.
Eszerint 2014-hez képest
idén megkétszereződött az
Erdélyben
regisztráltak
száma – hangzott el Kirsch Attila, a marosvásárhelyi honosítási iroda vezetője és Brassai
Hunor
rendszerigazgató
közös sajtótájékoztatóján.

Mózes Edith

Marosvásárhelyen és a megyében
29 településen zajlik a szavazatok
begyűjtése
Brassai Hunor a Maros megyei
adatokat ismertette. Elmondta,
hogy a regisztrációs kampány
során kb. 15 ezer ember vette
igénybe a Maros megyei EMNP és
EMNT irodáinak a segítségét,
ebből mintegy 2200 személy regisztrált, illetve módosítással kívánt élni névváltoztatás vagy
lakcímváltozás miatt, de szép
számmal voltak olyanok is, akik
most töltötték be a 18. életévüket,
és első alkalommal szavaznak.
Az első szavazólapokat tartalmazó borítékok a múlt héten megérkeztek, de nem egyszerre
érkeznek – üzente válaszként az érdeklődőknek –, ami nem azt jelenti, hogy az elkövetkezőkben
nem kapják meg a választópolgárok. „Még az sem ritka, hogy az
egy háztartásban élők más-más
időpontban kapják meg a szavazólapjukat. Arra biztatjuk a kedves

választókat, hogy amennyiben
módjukban áll, ne halogassák a
szavazatok leadását.”
Marosvásárhelyen és a megyében 29 településen gyűjtik be a
szavazatokat, ebben segítenek az
EMNP helyi szervezetei, és igény
szerint az űrlap kitöltésében is. A
begyűjtött szavazatokat Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán
adják át. Brassai Hunor arra kérte
a választópolgárokat, hogy „ne bízzák kétes hírű vagy akár hírhedt intézményekre” a szavazólapjaik
célba juttatását, nehogy vakvágányra kerüljenek.
Mindennap nyitva 10-től 20 óráig
Kirsch Attila hozzátette, hogy a
demokráciaközpont mindennap –
szombaton és vasárnap is – nyitva
van délelőtt 10 órától este 8-ig, és
várják mindazokat, akik biztonságban szeretnék eljuttatni levélszavazatukat a Nemzeti Választási
Irodához.
Felhívta a figyelmet, nagyon figyelmesen töltsék ki az adatokat,

Bosszúságokkal és reményekkel

tegyék az iratokat a megfelelő borítékba, illetve arra is, hogy a demokráciaközpontban mindenkinek
segítenek, aki hozzájuk fordul.
Ehhez magukkal kell vinniük a
lakcímkártyát, vagy az útlevelet,
vagy a honosítási okiratot. Egyik
okirat a három közül elegendő az
adatok kitöltéséhez.
Azok, akik nehezen tudnak otthonról kimozdulni, hívják a 0365430-902 vagy a 0762-248-657-es
telefonszámot, és az iroda képviselői kimennek, átveszik a borítékot.
A szavazatok leadásának utolsó
határideje a honosítási irodába április 7., szombat, innen viszik Csíkszeredába, ahol április 8-án még
átveszik azokat. „Aki 8-án, vasárnap reggel fog bejönni a demokráciaközpontba, annak magának kell
elvinnie a szavazatát Csíkszeredába, nekünk már erre nem lesz lehetőségünk.
Ezt
szeretnénk
elkerülni, és ezért vagyunk itt április 7-éig mindennap este 8-ig ” –
jelentette ki Kirsch Attila.

Kezdődnek a beruházások

Munkával kezdődik a tavasz lehet helyezni, ellentétben az aszJedden, az eltervezett idei tu- falttal.
Nemcsak itt épül járda, hanem a
catnyi
projektből
három
többi településen is, továbbá a gyemáris „sínen” van.

rekek biztonságos közlekedése és
civilizált iskolalátogatása miatt a
tanintézmények felé nemcsak járHamarosan kezdődik a községi dát, hanem aszfaltutat is terveztek.
vízhálózat bővítése – adta hírül Így néhány nap alatt befejezik KeBányai István polgármester. Akár beleszentiványon a járdát a főúti
néhány nap múlva ki is adhatják a
munkakezdési rendeletet. Jedden
azonban más területeken már dolgoznak, és – bár elég ritkán fordul
elő – van olyan cég is, amely türelmetlenül várta a tavasz első jeleit,
hogy elkezdhesse a munkát.
Épül a járda
Néhány nappal ezelőtt elkezdtek
dolgozni az idei első látványosabb
beruházáson, a járda meghosszabbításán. A kivitelező a faluvégi
Üvegcentrumtól a községközpont
felé haladva dolgozik, térköves járdát épít. A polgármester szerint nem
kis munka, hidakat, átereszeket kell
építeni, hogy a járófelület lépcső
vagy akadály nélkül megépüljön.
Ezzel nemsokára a jeddi óvodától
Marosvásárhelyen az első körforgalomig járdán lehet haladni. Elsődleges a biztonság, ezért van az, hogy
a járdát nem az úttest mellé, hanem
a sáncon belül építik, így gyalogosan, kerékpárral, baba- vagy tolókocsival is gond nélkül el lehet jutni a
megyeközpontba. Azért választották a térköves megoldást, mert ezt
bármikor könnyen fel lehet bontani
egy-egy munkálat miatt, és vissza is Már folyik a járdaépítés
Gligor Róbert László

buszmegállótól az iskoláig, miközben ezt a szakaszt már tavaly szilárd
útburkolattal is ellátták. Agárdon az
iskola udvarán épül most járda, de
nemsokára az iskolához vezető utca
is burkolatot kap, az iskolaudvarról
eltávolított betonlapokat pedig a
falu egy másik pontján helyezik el,
ahol még nincs járda. Kebelében a
szivattyúház mögötti és az üzlethez

Besszarábia és a Román Királyság
egyesülésének centenáriumát
ünnepelték

Klaus Johannis államfő ünnepi üzenetet tett közzé Beszszarábia
és
a
Román
Királyság egyesülésének századik évfordulója alkalmából.

Az elnök felidézi, hogy a román
kormány demokratizálódásra és
gazdasági reformra tett 1917-es ígéreteit tartva szem előtt, az 1918.
március 27-ei egyesülés Besszarábia számára vonzó alternatívát jelentett a jövőre nézve a
bolsevizálódás sötét kilátásaival
szemben.
Johannis kifejti üzenetében: az
elmúlt másfél évszázadban Románia által véghezvitt nagy megvalósításokban az a közös elem, hogy
mindegyik az Európa által felmutatott irányvonalat követte, és a társadalom minden esetben a nyugati
humanista értékekkel azonosult.
„Így történt a nagy háború éveiben
is, így történt a nagy egyesülés évében is, ami Besszarábia és Románia
egyesülésével vette kezdetét” –
mondta Johannis.
Az államfő kijelenti üzenetében:
napjainkban a Moldovai Köztársaság európai felzárkózása jelenti a
közös célt, és ennek érdekében Románia állandó támogatást nyújt keleti szomszédjának diplomáciai,
anyagi és technikai téren.

Novák: arról is meg kellene emlékezni,
hogy száz éve az erdélyi magyaroknak is
megígérték az önrendelkezési jogot
Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ
szenátora beszédet intézett a parlament plénumához Besszarábia és a
Román Királyság egyesülésének
100. évfordulója alkalmából tartott
ünnepi parlamenti ülésen. „Ami a
Besszarábia esetében érték, megvalósítás, az a magyar közösség vonatkozásában ma is elfogadhatatlan.
vezető részen épül a járda, míg az
iskolához ezután építenek aszfaltutat és járdát egyaránt. E két esetben
most folyik az engedélyek beszerzése, míg Jedden már évekkel ezelőtt leaszfaltozták az iskoláig
vezető utcát.
Elkészülnek a buszmegállók
A községvezetés a napokban ad
engedélyt a kivitelezőnek, hogy elkezdje a községen áthaladó 135-ös
megyei út (főút) mentén a buszmegállók kialakítását, az eddigi helyeken, az út mindkét oldalán, de az

Fotó: Gligor Róbert László

Holott a besszarábiai románok száz
évvel ezelőtti törekvése és az erdélyi magyarok célja hasonló: az önrendelkezés kivívása közösségük
számára, hogy saját ügyeikről
maguk dönthessenek. Ma arra emlékezik a román társadalom, hogy
Besszarábia 1918-ban autonómiáját
megőrizve egyesült Romániával.
Azt gondolom azonban, hogy arról
is meg kellene emlékezni, hogy
száz éve az erdélyi magyaroknak is
megígérték az önrendelkezési jogot,
ami azóta sem teljesült. Ezért felmerül a kérdés, ha a közösségi
jogok megőrzése, az önrendelkezés
elve elfogadható, sőt üdvözlendő a
besszarábiai románok esetében,
akkor miért utasítja el Románia az
erdélyi magyarok jogairól való párbeszédet. Miért bírálnak, amikor
anyanyelvhasználati jogaink bővítését kérjük? Miért üldözik szimbólumainkat?
Miért
próbálják
ellehetetleníteni magyar iskoláinkat, mint ahogyan a marosvásárhelyi katolikus iskola esetében
történt? Miért zárkóznak el, valahányszor az önrendelkezési jogokról próbálunk egyeztetni?” – tette
fel a kérdést Novák Csaba Zoltán.
Az RMDSZ felsőházi politikusa
beszédében úgy értékelte, a centenárium évében Romániának európai uniós tagállamként nyitottnak
kellene lennie a párbeszédre közösségi jogainkról, a törvény előtti
egyenlőségről. „Eljött az ideje,
hogy előítéletek nélkül, a kettős
mércét félretéve tárgyaljunk a magyar közösség kéréseiről. Románia
addig nem lehet jogállam, amíg
egyeseket kevesebb jog illet meg,
mint másokat, amíg a kisebbségek
jogos követelései süket fülekre találnak” – hangsúlyozta Novák
Csaba Zoltán. (hírösszefoglaló)
eddigi 12 helyett 13 épül. Ezek felénél, az út egyik oldalán fedett várakozókat is elhelyeznek, fémből,
oldalaikat reklámfelületként fogja
értékesíteni az önkormányzat,
ugyanis már kaptak ilyen irányú felkérést áruházaktól, s az így befolyó
összegekből néhány év alatt megtérül a befektetés – magyarázta a polgármester. Ha az idén befejezik a
buszmegállókat, ezzel megteremtik
az előfeltételeit annak, hogy távolsági buszjáratokat vonjanak be a
községbe, hogy a megyeközpontba
való rendszeres és civilizált utazást
is megoldják.
Ezzel párhuzamosan a megyei tanács készítteti a községvezetés által
előterjesztett projekt tanulmányait,
miszerint Jedden mindkét oldalon
ki kellene szélesíteni a megyei utat,
hogy a főút menti három útkereszteződést rendezzék, illetve ezek
övezetében leszálló- és gyorsulósávokat tudjanak kialakítani.
Továbbra is kérdés, hogy mikor
lehet használatba venni a Jedd és
Marosvásárhely között épült felüljáró alatt a megyei utat, ugyanis ezt
jelenleg kerülgetni kell. A községvezetés az ősszel magyarázatot kért
a közúti infrastruktúrát kezelő országos ügynökségtől (CNAIR), és
onnan januárban azt a választ kapta,
hogy idén tavasszal megnyitják a
forgalmat a helyiek által „diadalívnek” elnevezett hídelem alatt a megyei úton, miközben a most
használt, de tönkrement kerülőt a
kivitelezőnek kell megjavítania.
Ám a megyeközpontot a Koronka–
Nagyernye vonalon elkerülő út készítőjével már tavaly szerződést
bontottak…

2018. március 28., szerda ________________________________________ KÖZÉLET – KULTÚRA _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

A TDK az összmagyar értelmiségi körforgásban

Hungarikumnak tekinthető

Ünnepi üléssel és a legjobb
dolgozatok szerzőinek díjazásával zárult szombaton a Marosvásárhelyi
Orvosi
és
Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatos hallgatóinak a
25. Tudományos Diákköri
Konferenciája. A tudományos
ülésszakon 231 erdélyi és 88
határon túli diák mutatta be
dolgozatát 22 szekcióban.

Bodolai Gyöngyi

Jól szervezett, viszonylag pontosan működő, tudományos újdonságokat, érdekességeket felmutató
rendezvény volt az idei tanácskozás
is, amelyen nemzetközileg elismert
professzorok, szakemberek osztották meg kutatásaik, mindennapi
munkájuk eredményét.
Neves vendégek
Az eseményt szervező Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetségnek
az Amerikai Magyar Orvosszövetséggel való jó kapcsolatát jelzi,
hogy idén is két előadó érkezett az
Egyesült Államokból. Dr. Garami
Zsolt Houstonban dolgozó kutató-
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orvos 2008 óta a NASA különböző
munkacsoportjaival együtt az asztronauták agyi és nyaki áramlásait
kutatja. A New York állambeli Buffalóban szülész-nőgyógyász szakorvosként dolgozó dr. Mechtler István
a legkorszerűbb Da Vinci-robottal
végzett méheltávolítást mutatta be.
A
fogorvostan-hallgatóknak
három budapesti vendég, dr. Kemper Róbert, dr. Chikány Tamás, dr.
Gálmiklós Ádám, valamint a kolozsvári Hajdú László Imre tartott
tanulságos, érdekes előadást. Dr.
Egyed Zsigmond marosvásárhelyi
professzor a fájó fejről, dr. Kelemen
Oguz pszichiáter-pszichoterapeuta
szakorvos, a szegedi Magatartástudományi Intézet vezetője pszichoneuro-immunológiai kutatásainak
eredményeiről számolt be. Dr. Csupor Dezső, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi
Kara Farmakognózia Intézetének
docense, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény
Szakosztályának elnöke a növények
biztonságosságát elemző modern
vizsgálati módszerekről tartott előadást. Dr. Szabó Zoltán-István, a

zürke kalapjával, hosszú, elegáns kabátjával mintha egy fekete-fehér filmből lépett volna ki. Mozdulataiból, szavaiból
egy olyan világ nyugalma áradt, amelyben
minden a helyén van, a megfelelő pillanatban és módon történik. Régen zavart az a
nagyvonalúság, amellyel idejét szétosztogatta. Tizenévesként főleg húsvéthétfőkön
esett nehezemre végigülni estébe nyúló látogatásait. Pedig nem mindennapi volt az,
ahogyan ránk talált. Mivel ő maga már csak
a tavaszi szelek, a kertjében megbújó, udvarias virágok nyelvén mesélhet erről, külföldről hazalátogató unokáját kértem meg,
idézze fel az egykor történteket.
– Tatám boldog házasságban élt nagymamámmal, ötven évnél is többet lehúztak
együtt. De volt valaki, akit még kisfiúként ismert meg nem sokkal a háború után, a negyvenes évek végén, és akiről mindig szívesen
beszélt. Azt hiszem, gyermekkori szerelem
fűzhette ahhoz a lányhoz, bár ő mindig csak
játszópajtásaként emlegette. Egy utcában
laktak, éveken át együtt töltöttek szinte minden délutánt. A játszótárs szüleinek nagy
háza, tágas udvara volt hintával, fából készült pingpongasztallal. A látogatóba érkező
vendéggyerekeknek nagy asztalitenisz-bajnokságokat szerveztek, de nagytatám jobban
szerette, amikor csak ketten voltak a lánnyal,
és a győzelemvágy feszültsége nélkül ütögethették kedvükre a fehér labdát. Ő amúgy
sem volt az a nyerni akaró típus, könnyű
szívvel hagyta felülkerekedni az ellenfeleket.

MOGYE adjunktusa fő kutatási területéről, a nanoszálas szerkezetek
gyógyászati alkalmazásáról beszélt.
Osztatlan sikert aratott a budapesti
egypetéjű orvos ikerpár, dr. Tárnoki
Ádám és dr. Tárnoki Dávid ikerkutatásról szóló előadása.
A TDK hungarikumnak tekinthető, ahol szervezett keretek között
zajlik a tehetségápolás – mondta záróbeszédében dr. Szilágyi Tibor
egyetemi tanár, aki visszatekintett
az egyetemi hallgatók tudományos
kutatómunkáját bemutató konferenciák eredetére. Az elsőt 1955-ben a
budapesti Eötvös Loránd Egyetemen tartották, onnan nőtte ki magát
az országos rendezvény (OTDK),
és a magyarországi hagyomány ihlette meg 1993-ban a MOGYE hallgatóit is. A kezdeményezést
akkoriban nem támogatta az egyetem vezetősége, később viszont hídként szolgált, és 1995-től átvette a
román tagozat is, ami jól működő
rendezvénnyé vált.
Az első helyezettek jövőre részt
vesznek az OTDK-n, és remélhetőleg díjakat is szereznek – mondta
Szilágyi professzor. A továbbiakban

örömmel nyugtázta, hogy az idei diákkonferencián dolgozatot mutatott
be egy Kolozsváron román nyelven
tanuló magyar orvostanhallgató, és
reményét fejezte ki, hogy számuk a
jövőben növekedni fog. Ugyanakkor aggodalmának adott hangot,
hogy a TDK-n tapasztalható érdeklődés a doktori iskolába való felvételin, a tanársegédi állások
betöltésére kiírt versenyvizsgán
csökken, miközben a román tagozaton nincsen hiány jelentkezőkben.
Az okon el kell gondolkozni a jövőben – tette hozzá.
Szilágyi professzor köszönetet
mondott a rendezvény három fő
magyarországi támogatójának, dr.
Szendrő Péter és dr. Mátyus László
professzoroknak (OTDT), valamint
a TDK határok nélkül program
szakmai vezetőjének, Weiszburg
Tamásnak. Megköszönte továbbá a
15 előadónak a színvonalas előadásokat, amelyek magukban hordozzák a tudományos együttműködés
csíráját, és az előadások, valamint a
határon túli diákok dolgozata révén
a konferencia bekapcsolódik az
összmagyar értelmiségi körforgásba, ezért fontos kezdeményezés.
Példás rendezvény volt – mondott
köszönetet a szervezőknek, a 112
bírálóbizottsági tagnak, akik a magyar tagozat oktatóinak kétharmadát teszik ki, és a felkészítő
tanároknak, akik témavezetőkként
irányították a diákok munkáját. Kiemelte a munkaműhelyek nagy számát, ami hasznos ismereteket
jelentett a hallgatóknak.
160 tagú nagy család
2018 a családok éve, és a TDK
megszervezésén egy 160 tagú nagy
család dolgozott, a főszervezőkkel
az élen: Munzlinger Noémi és
Virginás-Tar Ágnes V. éves orvostanhallgatók, Szabó Norbert III.
éves és Gábor Mária Henrietta IV.
éves fogorvostan-hallgatók, valamint Botosi Noémi IV. éves gyógyszerésztan-hallgató – mondta
Ladányi Emmánuel, a diákszövetség leköszönő elnöke. Örvendetesnek nevezte azt is, hogy egy
Kolozsváron románul tanuló hallgató is jelentkezett a magyar nyelvű
TDK-ra, ami azt jelzi, hogy valami
elkezdődött. Reményét fejezte ki,
hogy a jövőben még többen lesznek, akik fontosnak tartják, hogy
anyanyelvükön is jól ismerjék a tudományos nyelvezetet, és elő tudják
adni kutatásaik eredményét. A buffalói vendégelőadó megjegyzése

Cseppekben a tavasz
Fotó: Nagy Tibor

– Mikor szakadt meg kapcsolata a játszótárssal?
– Amikor középiskolába került. Dédanyám katonás asszony volt, ő döntötte el,
hogy egyetlen fia beköltözik a városba, és tanult ember lesz belőle. Mivel a családnak
már ez is nagy anyagi áldozat volt, nagytatám csak a nyári vakációkra jöhetett haza.
Eleinte sokat lázadozott az új élethelyzet
ellen, de végül beleszokott. Az első hazatéréskor már érzékelhette, hogy játszótársa
nemcsak külsőleg változott meg, természete is
idegen. A korábbi titokzatos összhang elillant
kettőjük kapcsolatából.
Az iskola elvégzése után tatám egyetemre
ment, mérnöki oklevelet szerzett, aztán nemsokára családot alapított. Ez végleg a városhoz kötötte. Évtizedek teltek úgy el, hogy
egykori játszótársával nem találkozott.
– Aztán jelentkezett egy hirdetésre.
– Mindig érdekelték a régiségek, háromszobás otthonuk egyik helyiségében csupa
hajdan használt tárgyat, bútordarabokat,
konyhai és egyéb felszereléseket halmozott
fel. Amikor meglátta az újságban, hogy varrógép alkudható áron eladó, nem sokat morfondírozott. Tárcsázta a telefonszámot, és
még aznap el is ment a megadott címre. Emlékszem, sokszor emlegette azt a látogatást.
Amikor bekopogott, az ajtó másik oldalán

egy női hang felelt, kilétéről kérdezte. Nagytatám mindig szerette a viccet, ezt az alkalmat sem hagyta ki, hogy tréfásan
válaszoljon. „Hiába mondom meg a nevem,
úgysem tetszik tudni, ki vagyok.” Félperces
csend következett, aztán beengedték. Villámcsapásként érte a felismerés: a hófehér
hajú, időmadarak karmától érintve is szép
arcú háziasszony az egykori játszótárs a
szomszéd házból.
– Nagymamám annak idején úgy mesélte,
mindketten egymásra
ismertek.
– Tatám is így
mondta, amikor nagy
sokára hazaérkezett a
varrógéppel. Felesége haragudott a hosszas
távolmaradásért, de intelligens asszony
lévén hamar megértette a helyzetet. Akkor
sem neheztelt, amikor párja minden második
hétfőn ünneplőbe öltözött, és elindult visszafelé az időben.
– Emlékszem, órákat beszélgettek nagymamámmal egy-egy csésze kávé mellett,
közben fényképalbumok, régi levelek is előkerültek. Soha nem fogytak ki a közös történetekből.
– Tatám igazi úriember volt, húsvét másodnapján sorra látogatta a rokonsághoz és
a baráti körhöz tartozó hölgyeket. Mindenkinek a személyiségéhez illő locsolóversikét
mondott, főként saját szerzeményeket, aztán
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kapcsán elmondta, hogy a rendezvény bizonyította, van akinek, van
ahol és van miért magyar nyelven
konferenciát szervezni Marosvásárhelyen.
Díjkiosztás
A záróbeszédeket követően az
MMDSZ néptánccsoportja töltötte
be a színpadot, amely sok próba
után szakavatottan, bámulatos virtuozitással és sodró lelkesedéssel
küküllőmenti táncot adott elő, amit
a közönség vastapssal jutalmazott.
A beszédeket és a táncot követően mind a 22 szekcióban – anatómia/patológia, élettan, kórélettan,
farmakológia, labordiagnosztika (a
Clinilab is díjat osztott), kardiológia, általános belgyógyászat, mikrobiológia/infektológia, neurológia/idegsebészet, gyermekgyógyászat, ortopédia/traumatológia, pszichiátria/viselkedéstan, általános
sebészet, szemészet/fül-orr-gégészet, gasztroenterológia, aneszteziológia/intenzív terápia, nőgyógyászat/urológia, megelőző orvostudomány,
fogorvostudomány,
gyógyszerészet (a Gedeon Richter
Románia különdíjat adott a leginnovatívabb dolgozat szerzőjének), általános orvosasszisztens, gyógytorna/sporttudomány, poszter –
színpadra szólították a nyerteseket,
a különdíjban részesülő határon túli
hallgatókat, és elhangzott, hogy kik
mehetnek tovább az országos konferenciára.
Az idén sem maradt el a dr. Baffi
György professzor, az Amerikai
Magyar Orvosszövetség tagjának
különdíja, amely ingyenes részvételt biztosít két-két diák számra a
sarasotai, illetve a balatonfüredi
konferenciára. A díjazottakat egy
skype-interjú nyomán döntik el a
szövetség tagjai.
Dr. Dénes Lóránt, a Gecse Dániel
Orvosi Szakkollégium igazgatója
két bentlakó diáknak, illetve egy kiemelkedő teljesítményt nyújtó témavezető tanárnak adta át a
szakkollégium pénzbeli elismerését.
A díjazásra felkért egyetemi tanárok közül dr. Benedek Imre professzor
kiemelte,
hogy
a
kardiológiai szakcsoportban volt a
legtöbb jelentkező, ott kapták a legtöbb díjat is. Ugyanakkor visszatekintett a kardiológiai klinika
kezdeteire, ahol az ötödik nemzedék dolgozik. Figyelmeztetett arra
is, hogy a fejlődés gyors léptekkel
halad, amivel csak az együttműködés révén lehet lépést tartani.

előhúzta mellényzsebéből a kis parfümösüveget. Gyengéd mozdulattal szórt ki belőle
pár csepp tavaszt hajra, ruhára, ki hogy szerette. Úgy emlékszem, hozzátok rendszerint
utoljára ment, valamikor késő délután, és alkonyatig maradt.
– Az különböztette meg a többi öntözőtől,
hogy nemcsak vitt, hanem hozott is piros tojást.
– Még az édesanyja tanította tojást hímezni. Felnőttkorában is megőrizte, ápolta
ezt a tudást. Mi, unokák sem kaptunk tőle
soha csokitojást, csakis igazi húsvétit.
– Váratlanul szakadtak félbe a látogatásai.
– A felesége már évekkel korábban szívbetegségben szenvedett, mindig ott volt a
gyógyszer a nyelve alatt. Amikor ágynak
esett, tatám lett a legfőbb támasza. Lovagiasan ápolta, éjjel-nappal mellette volt, az
utolsó percig. Amikor nagymamám elment,
tatámból is magával vitt valamit. Talán a
derűt a tekintetéből, talán a tettrekészségét.
Fél év múlva követte, minden előzetes jelzés,
búcsúzkodás nélkül, azzal a szelíd határozottsággal, amellyel az életet is végigjárta.
Beszélgetésünk után szerettem volna felidézni valamit az egykori öntöző jelenlétéből. Elég lett volna egy hang, egy gesztus,
de csak saját kamaszkori türelmetlenségem
villant fel bennem. A vágy, hogy véget érjenek a távolinak tűnő, időtlen történetek,
amelyektől – bár akkor nem vettem észre –
különös, békés fény járta át a nagyszobát.
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Munkanélkülieket és munkaadókat várnak

Állásbörzék a megyében

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Az igazságszolgáltatásról általánosan (IV.)

Amint sorozatunk előző részeiben leírtuk, az igazságszolgáltatás
komplex folyamat, több állami, valamint szabadfoglalkozású szereplővel.
Az egész rendszer a jogszabályokra épül, amelyeket a törvényhozó – parlament – hoz, amelyek
meghatározzák az igazságszolgáltatás felépítését, a magiszterek –
bírók és ügyészek – jogállását,
azok fegyelmi-szervezeti felügyeletét, amit a Legfelsőbb Igazságszolgáltató Tanács végez, az
eljárásjogi jogszabályokat – általában törvénykönyvek, kódexek –,
az alkalmazandó jogszabályokat,
valamint az igazságügyi szereplők
jogállását.
Az igazságszolgáltatás legfontosabb szereplője – habár törvényes
hierarchia ilyen értelemben nincs –
természetesen a bíró, aki a jogszabályokat alkalmazza, a bírói eljárás
során az elé tárt tényállás és a jogszabályok alapján dönt. Érdemes
megjegyezni, hogy polgári ügyekben – cauze civile – amennyiben
egy adott helyzetre nincs jogszabály (lege), akkor a szokásjogot
kell alkalmazni (uzanţe), amennyiben nincs szokásjog, akkor analógiával a hasonló esetekre
vonatkozó jogszabályokat, ha
pedig ilyenek sem léteznek, akkor
az általános jogelveket kell alkalmazni (pl. méltányosság, jóhiszeműség stb.). A szokásjog lehet
helyi szokásjog (cutuma) vagy
szakmai szokásjog (uzanţa profesională).

További szereplője az igazságszolgáltatásnak az ügyvéd, aki bármilyen igazságügyi eljárás alanyát
képviselheti vagy asszisztálhatja,
továbbá az ügyész, aki a társadalom érdekeit képviseli, elsősorban
büntetőügyekben, de más típusú
ügyekben is (pl. gyámság alá helyezés). A bírót segítik a jegyzőkönyvvezetők (grefier), valamint a
különböző bírósági dolgozók, pl.
az apródok, akik a rendet tartják
fenn.
A nyomozást elsősorban a rendőrség végzi büntetőügyekben az
ügyész felügyelete alatt, aki maga is
nyomozhat, de ezt a jogosítványát
általában átadja a rendőrségnek.
A bírói határozatok végrehajtását a végrehajtó végzi (executor judecătoresc), amennyiben bírósági
vagy nyomozati ügyben valamilyen vitás kérdés merül fel, amelyet
szakértők
bevonásával
tisztáznak, ehhez igazságügyi
szakértőt (expert judiciar) vesznek
igénybe.
A felszámolóbiztos (lichidator) a
csőd/csődvédelem/felszámolás alá
került társaságokat képviseli – a
törvényes ügyvezető mellett vagy
azt helyettesítve –, a törvényszéki
felszámolási eljárásban a cégre vonatkozóan minden rajta keresztül
történik.
Az egyik legismertebb igazságügyi szakma a közjegyzői (notar
public), amelynek alapfunkciója a
közhitelesség biztosítása. Általában akkor kéri a törvény az iratok
hiteles formáját, amikor az ügylet
fontosságára való tekintettel egy
pluszbiztosíték beépítése szükséges (pl. ingatlan-adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés,

alapítvány létrehozása stb.). Fontos
megjegyezni, hogy a román jogrendszerben ügyvéd nem hitelesíthet ingatlan-adásvételi szerződést,
ellentétben a magyarországi szabályozással, ahol az ügyvéd tevékenysége – ebben a tekintetben is
– sokkal szélesebb skálán mozog.
Jogtanácsos (jurist, jurisconsult): minden felsőfokú jogi képesítéssel rendelkező személy, ha
munkaszerződéssel mint jogász áll
alkalmazásban, jogtanácsosnak
minősül, kvázi az alkalmazó cég
ügyvédje, viszont más számára
jogi tevékenységet munkaszerződés hiányában nem végezhet, ez
„zugügyvédkedésnek” minősül.
Fordító vagy tolmács (traducător, interpret) lehet bármely, legalább gimnáziumi végzettséggel
rendelkező személy, ha leteszi az
Igazságügyi Minisztérium által
szervezett vizsgát, és megkapja
ugyanettől az intézménytől a fordítói/tolmács engedélyt.
Fontos megjegyezni, hogy az
iratokat nem kell minden esetben
közjegyző által hitelesített formában fordíttatni, csak ha ezt a törvény elrendeli. Azt is le kell
szögezni, hogy a közjegyző nem
magát a fordítást hitelesíti – nem is
teheti, hiszen nem ő végezte a fordítást –, hanem a fordító aláírását,
vagyis azt, hogy az illető fordító
rendelkezik fordítói engedéllyel, és
ő írta alá a lefordított iratot.
Büntetőperben – mind a nyomozati szakaszban, mind a bírósági
szakaszban – ingyenes tolmács –
vagy akár fordítás – elrendelése
kötelező, ha az érintett személy
nem ismeri az eljárás nyelvét.
(Folytatjuk)

A roncsautóprogram után,
amelyet a természetes és
jogi személyek egyaránt
igénybe vehetnek, elindult a
roncsautó plusz program is.
A környezetvédelmi minisztérium becslései szerint a
2018-as költségvetésből körülbelül 19.000 új személygépkocsi
vásárlásához
tudnak támogatást nyújtani,
a roncsautó plusz programon
keresztül pedig 2.000 elektromos meghajtású autót vásárolhat a lakosság.

A programra idén 253 millió
lejt szán a környezetvédelmi minisztérium, a teljes költségvetésből 133 millió lejt fordítanak a
klasszikus roncsautóprogramra, a
roncsautó plusz programra pedig
120 millió lejes a keret. Az év
egyik legfontosabb újdonsága,
hogy használt kisbuszokat is értékjegyre lehet váltani. Akárcsak
az elmúlt évben, idén is 6.500
lejes értékjegy jár a lecserélt használt autókért. A kiírás a károsanyag-kibocsátás függvényében
küszöböket ír elő a megvásáro-

landó gépkocsikat illetően, és legtöbb 130 g/km-es szén-dioxid-kibocsátású autót lehet vásárolni az
értékjegy felhasználásával. Az értékjegyhez 1.000 lej értékű ökobónusz is jár, amennyiben olyan
járművet vásárolnak, amely legtöbb 98 g/km-es szén-dioxid-kibocsátású és vegyes meghajtású.
Az Agerpres közleménye szerint a hibrid meghajtású gépjárművek beszerzéséért 1.700 lejes
ökobónuszt adnak. Egy tulajdonos
több új gépkocsit is vásárolhat,
amennyiben ugyanannyi régi gépjárművet ad le roncsautóként. Jogi
személyek legtöbb 200.000 eurónak megfelelő összegre pályázhatnak a roncsautóprogram keretében
(áruszállítással foglalkozó vállalkozások esetében 100.000 euró). A
roncsautó plusz program keretében az érdekeltek két típusú értékjegyet kaphatnak: elektromos
gépkocsi vásárlása esetén 45.000
lej, azaz 10.000 euró értékű jegy
jár, a kevesebb mint 50 g/km széndioxid-kibocsátású, hibrid meghajtású járművek vásárlását pedig
20.000 lejjel, vagyis körülbelül
5.000 euróval támogatják. A környezetvédelmi tárca által közölt
adatok szerint tavaly 28.366 használt autót vontak ki a forgalomból
a roncsautóprogram révén, és 467
új gépkocsit vásároltak a roncsautó plusz program keretében.
(sz.p.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Roncsautó plusz program

Elektromos gépkocsira tízezer euró

Illusztráció

A Maros Megyei Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség állásbörzét szervez április 20-án
9 órától a megye több településén, melyre az állást kereső
munkanélkülieket és a munkáltatókat egyaránt várják.

Az ügynökség közleménye szerint az állásbörze helyszíne Marosvásárhelyen az Ifjúsági Szállóban,
a Nicolae Grigorescu utca 19. szám
alatt lesz, Szászrégenben a George
Enescu Művelődési Otthonban, a
Köztársaság utca 2. szám alatt, Dicsőszentmártonban a Mihai Eminescu Művelődési Otthonban,
Köztársaság utca 32. szám, Seges-

váron a Korona Szállóban, Zaharia
Boiu utca 12–14. szám, Marosludason a Köztársaság utca 43. szám
alatt, Szovátán pedig a Rózsák útja
25. szám alatti székhelyen.
Egyúttal felkérik a munkaadókat,
hogy amennyiben megüresedett állásokra keresnek jelentkezőket, időben jelezzék részvételi szándékukat
a helyi ügynökségnél, vagy az
ajofm@ms.anofm.ro e-mail-címen,
megjelölve a települést, ahol részt
szeretnének venni a karrierbörzén.
Bővebb felvilágosítással a 0786198-863-as telefonszámon szolgálnak, kapcsolattartó Pop Ramona
Tatiana. (pálosy)

Pályázat ötvenszázalékos önrésszel

Gyümölcsösök telepítésére

Illusztráció

Június 30-áig lehet pályázni gyümölcsösök telepítésére. A
2014–2020-as országos vidékfejlesztési program keretében
a gyümölcstermesztéshez és -értékesítéshez kötődő gazdasági tevékenységek támogatására lehet pályázni, erre összesen 85 millió euró áll rendelkezésre.

Az összegre engedélyezett – gyümölcstermesztés terén tevékenykedő
– magánszemélyek, termelőcsoportok, szövetkezetek pályázhatnak. Az
uniós pályázás kérését a www.afir.info honlapon lehet letenni. A kisebb
farmok esetében facsemete beszerzésére a következő összegekre pályázhatnak: 100.000 euróig, amennyiben egyszerű beszerzésről van szó,
300.000 euróig a gyümölcsös újratelepítésének fedezésére, valamint
gépek vásárlására, 450.000 euróig, amennyiben a termesztéstől az értékesítésig kiépítik a teljes élelmiszerláncot. A közepes méretű farmok esetén az említett kategóriánként a megpályázandó összegek a
következőképpen változnak: 250.000 euró, 750.000 euró, illetve
1.050.000 euró. A társulásoknak 350.000 eurós pályázati keretet biztosítanak egyszerű beruházásokra, 600.000 eurót csemetevásárlásra, 750.000
eurót pedig gépek vásárlására, gyümölcsös alapítására, illetve frissítésre,
valamint a mezőgazdasági terület rendeltetésének átalakítására, 1.050.000
eurót célozhatnak meg azok, akik a teljes élelmiszerláncot kiépítik. A pályázóknak romániai illetőségű vállalkozói engedéllyel kell rendelkezniük,
és biztosítani kell a program ideje alatt az 50%-os önrészt. Nem pályázhatnak azon gazdasági egységek, amelyek felszámolás, jogi átszervezés
alatt állnak, illetve amelyek ellen csődeljárást indítottak. A pályázatról
bővebben a http://agrointel.ro/wp-content/uploads/2017/12/Ghidul_Solicitantului_sM_4.1a_2017_-1.pdf elérhetőségen lehet tájékozódni. (sz.p.p)
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Bahreinben derül ki, milyen jövőt szán
a Forma–1-nek a Liberty

Közeleg a csapatok
által már régóta várt
pillanat: a Liberty
Media Bahreinben vázolja a Forma–1 jövőjéről alkotott konkrét
elképzelését.

A csapatok szerződése
2020 végéig szól a
Forma–1-gyel, e megállapodásokat még Bernie
Ecclestone kötötte meg. A
királykategóriát tavaly
felvásároló Liberty Media
az abban meghatározott
feltételekkel sok mindent
már nem tud kezdeni, ám
mivel új alapokra szeretné
helyezni a sportágat,
2021-től alapvető reformokat kíván bevezetni.
Ennek középpontjában
egy új motorformula, a
költségvetési limit, vala- Chase Carey és Niki Lauda.
mint a kereskedelmi jogA kivonulással fenyegető Ferdíjak szétosztási rendszere áll. Az rari, a melléjük álló Mercedes, vaamerikaiaknak már mindhárom te- lamint a teljesen új motort ellenző
rületen vannak elképzeléseik, ám Renault az első tervismertetés óta
eddig csupán az első, a motorkér- hadban áll a Libertyvel, a háttérben
dés kapcsán közöltek részleteket. azonban Ross Brawnék folyamatoMivel azt a Mercedes, Ferrari, Re- san egyeztettek az érintettekkel, a
nault hármas nem fogadta jól, a jelenlegi gyártók pedig a hírek szepénzügyi kérdések kapcsán már rint egy saját ellenjavaslatot is
jobbnak látták, ha nem nyitnak küldtek a sportági vezetőknek.
még egy frontvonalat.
Christian Horner, a Liberty-párti
Úgy tudni azonban, hogy a két Red Bull csapatfőnöke a bahreini
hét múlva esedékes bahreini hétvé- megbeszélés kapcsán elmondta: „A
gén Chase Careyék előállnak re- legfontosabb, hogy teljes képet
formterveikkel, s részletesen kapjunk a sportág jövőjének alakubemutatják azokat a csapatoknak. lásáról. Mindenki szeretné tudni,
Egyelőre csak annyi tűnik biztos- mik a Liberty tervei, és remélhetőnak, hogy az átdolgozott motorsza- leg a következő hetekben ki is fog
bályaikat ismertetik. Korábban a derülni.”
Nemzetközi Automobil-szövetségAz osztrákok tanácsadója, Helgel arról adtak hírt, hogy számos mut Marko megerősítette a bahrealkatrész egységesítésével tennék ini tanácskozás hírét. „Azt
olcsóbbá, egyszerűbbé az erfőrrá- mondták, Bahreinben részleteket
sokat, amelyek ezen felül viszont a szándékoznak elárulni. Kíváncsian
jelenlegi motorok alapjaira épülné- várjuk őket. Abban egyetértünk,
nek, azaz turbófeltöltős, V6-os hib- hogy változtatni kell a technikai
rid egységek lennének.
szabályokon, ahogy a költségek

Csapatbajnok az Iskolás Sportklub

Megnyerte a kadett- és serdülőkorú szabadfogású birkózók országos csapatbajnokságát a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub (ISK).
Az elmúlt hét végén, a ligeti csarnokban félezernél is több résztvevővel rendezett versenyen a
megyeszékhelyi
sportszervezet
(edzők: Dragoş Vlad, Fazakas
Csaba és Gyarmati Ferenc) négy
egyéni bajnoki címet és egy ezüstöt
is jegyzett.
Az egyéni eredmények:
* fiúk: Gombos Erik – I. hely (48
de kg), Csíki Ervin – I. hely (51 kg),

Mătea Alex – I. hely (60 kg), Bíró
Krisztián – I. hely (71 kg), Nyulas
Előd – III. hely (65 kg), Panis
Rocco – V. hely (60 kg);
* lányok: Béres Adrienn – II.
hely (53 kg).
A versenyen részt vett a Maros
Sportklub (edzők: Simon László,
Márton József) is, amelynek képviseletében Ölvedi Brigitta (46 kg) és
Kiss Attila (92 kg) egyaránt ötödik
lett, míg a Szászrégeni ISK színeiben Géczi Norbert (55 kg) a második helyet foglalta el.

Fotó: XPB

terén is. Muszáj csökkenteni a kiadásokat, bármilyen módon. Elég
csak megnézni a Force Indiát. Egy
csapatnak sincs bevétele, az üzleti
modell nem túl egészséges.”
Ezt a Force India helyettes csapatfőnöke, Bob Fernley is megerősítheti. Szerinte a 2021-es
változásokról még 2020 előtt jó
lenne megállapodni. „A legfontosabb, hogy végre mutassanak valamit” – mondta az eddigi
marketingújításaival csak a felszínt
kapargató Libertyről. „A felvezetés
nagyon szép volt, de most már
ideje előrukkolni a lényeggel. Ez
egy fontos év lesz számukra, fontos lenne még idén megalkotni a
motorszabályokat is, mert a gyártóknak idő kell a felkészülésre. A
karosszériára vonatkozó szabályok
ismertetésével várhatunk 2019-ig,
mert azok alkalmazására egy év is
elég. A kereskedelmi kérdésekről
folyó vitára pedig még lesz egy
évünk.”

Fontos változás jön a Bajnokok Ligájában

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében a következő szezontól
kezdődően a Bajnokok Ligájában és az Európa-ligában is
nevezhető lesz három olyan
játékos, aki abban az idényben más csapat színeiben
már pályára lépett, emellett
pedig a negyedik cserelehetőséget és az új kezdési időpontokat is bevezetik.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás miatt több klub sem a legerősebb játékoskeretével vesz részt
a BL-ben, illetve az EL-ben: a Barcelona Philippe Coutinho, míg az
Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang játékára nem számíthat tavasszal a nemzetközi porondon,
mert ezek a játékosok korábbi
klubjaik révén (Liverpool, Borussia Dortmund) érintettek voltak az
adott sorozatban.
Az UEFA ezzel a döntéssel a
bajnokságok példáját követi, ahol
nem korlátozzák a januárban szerződtetett játékosok szerepeltetését.
Az európai szövetség azt is bejelentette: a döntőbe jutott csapatok
a következő idénytől 18 helyett 23
játékost nevezhetnek a finálékra.
A negyedik csere lehetőségével
a BL-ben és az EL-ben csak az
egyenes kieséses szakasz mérkőzéseinek hosszabbításában élhetnek a
vezetőedzők.
Döntés született az új kezdési
időpontokról is: a Bajnokok Ligájában a selejtező rájátszásától a
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Nyolc érem
az országos úszóbajnokságon

Fotó: Nagy Tibor

Három ezüstérmet
és öt bronzot nyertek a
Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub úszói az
országos úszóbajnokságon, amelyet Bákóban rendeztek március
21-e és 25-e között a
felnőtt, ifjúsági és serdülő korosztály számára.
A megyeszékhelyi
sportszervezet négy tagjával
képviseltette
magát a mintegy 400
fős mezőnyben, közü- Peteley Attila és Fángli Henrietta a Marosvásárhelyi ISK kölük a 2001-es születésű zösségi oldalán közzétett felvételen
Fángli Henrietta érte el
senyző Márton Janka (2004) is felálla legjobb eredményeket, hiszen har- hatott a dobogóra, 50 és 100 m
madik lett a felnőttversenyen az 50, mellúszásban harmadik lett.
100 és 200 méteres mellúszó döntőA marosvásárhelyi küldöttségnek
ben is. Ifjúsági korosztályban ugyan- tagja volt Barabás Dávid (2001) és
ezeken a távokon az ezüstérmet Horga Ioana (2004) is, edzőik Peteszerezte meg. A serdülőknél ver- ley Attila és Szeghalmi Andrea.

Gyurta Dániel bejelentette
visszavonulását

Coutinhónak várnia kell 2019-ig, ha BL-t akar nyerni a Barcával.

döntőig a meccsek többsége romániai idő szerint 22 órakor rajtol
majd, de a csoportkörben minden
kedden és szerdán lesz két-két ta-

Fotó: EPA

lálkozó, amely 19.55-kor kezdődik. Az utolsó fordulóban minden
mérkőzésen azonos időpontban
hangzik majd fel a kezdő sípszó.

A Juve fél kezdőcsapata hiányozhat
a Real elleni BL-negyeddöntőben

A sárga lapos figyelmeztetések miatt biztosan hiányzó középhátvéd Medhi Benatia és a középpályás Miralem Pjanic mellett a Juventus akár további három alapemberét is nélkülözni kényszerülhet
a Real Madrid elleni hazai, április 3-ai BL-negyeddöntőn.
A csapat első számú balhátvédje, Alex Sandro a brazil válogatott
Oroszország elleni felkészülése közben sérült meg. A futballista már
haza is utazott Brazíliába, hogy ott kezeltesse combsérülését, így
várhatóan kihagyja a találkozót.
A védelem oszlopának és vezérének, Giorgio Chiellininek is
combsérülés miatt vált kérdésessé a játéka. A torinói klub közleménye szerint ugyan nem komoly a baj, de egyelőre még nem egyértelmű, számíthatnak-e a 33 éves bekk játékára.
Sami Khedirának sem sikerült a legjobban a spanyolok elleni felkészülési meccs, a német védekező középpályásnak megsérült a
térde. A játékos azonban a közösségi médián keresztül megnyugtatta
a Juve-szurkolókat, hogy nincs ok az aggodalomra.

Bejelentette visszavonulását kedden Gyurta Dániel olimpiai, világés Európa-bajnok úszó.
„A mai nappal sportolói pályafutásomat hivatalosan befejezem! –
mondta a Komjádi uszodában a 28
éves klasszis versenyző könnyeivel
küszködve. – Talán életem legnehezebb pillanata ez most, de be kellett
látnom, hogy azt a sok nehézséget,
ami engem az utóbbi időben hátráltatott, nem tudom legyőzni.”
Hozzátette, hogy mindig mindent
beleadott, százszázalékosan végezte
az edzéseket az elmúlt években is,

de már a versenyeken nem tudott a
korábbi szinten teljesíteni.
Gyurta Dániel első kiugró sikerét 15 évesen, a 2004-es athéni
olimpián érte el, amikor ezüstérmet nyert férfi 200 méteres mellúszásban. Kisebb hullámvölgyet
követően a 2009-es világbajnokságon megnyerte kedvenc távját,
majd 2011-ben és 2013-ban is
megvédte címét. A 2012-es londoni játékokon olimpiai aranyérmet nyert világcsúccsal, 2010-ben
és 2012-ben pedig Európa-bajnok
lett.

Fotó: TASR
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Zsebvásár
az RMGE Maros szervezeténél

Örvendetes, hogy egyre többen karolják fel a kistermelőket és a kézműveseket
vásárok szervezésével. Ennek
hol lenne máshol alkalmasabb
helye, mint abban a városban,
amelynek nevében van a
vásár, hiszen e Maros-parti
település is nagyjából annak
köszönheti létét, fennmaradását a történelemben, hogy
évszázadokig „vásár tartatott”. Ezért is jó az, ha nagyobb eseménykor (városnap, ünnepek stb.) a városgazdák megpróbálják folytatni a hagyományt.

Ehhez hasonló jó és sikeres kezdeményezés a Petry cégé, amely valóban hagyományt teremtett a
Látványműhely és Múzeum udvarán. A termékek közvetlen eladásával próbálkozik a Fókusz Öko
Központ, és az, amely talán a legilletékesebb, a Romániai Magyar
Gazdák Egyesülete is – saját székházában tegnap negyedik alkalommal szervezte meg a (húsvéti) helyi
termékvásárt.
A szervezet hírnevét öregbítendő, talán elvárnánk, hogy a gazA hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk JUHÁSZ
VIKTORNAK,
FIÚKÁNKNAK, a nagy 60 éve
alkalmával.
Isten éltesse sokáig! Sada,
Lumi, Norbert és Jonathan.
(v.-I)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576831. (7039)
ELADÓ saját termesztésű FACELIA
vetőmag, 25 lej/kg, alkudható. Tel.
0744-833-597,
0365/429-580.
(7381-I)

dák zsúfolásig belakják a teret termékeikkel, kínálatukkal. Meg is töltik, de nem azért, mert olyan sokan
jelentkeznek, hanem mert szűk a
hely egy ilyen jellegű vásár szervezéséhez. Ettől eltekintve a szervezők jó szándékát dicséri, hogy
igyekeznek sokféle terméket felvonultatni, de valahogy jobban mutatna és elférne egy ilyen vásár
Marosvásárhely főterén, vagy más
külső helyszínen, ahol többen megfordulnának s így a termékek iránti
kereslet is nőne. Az sem elképzelhetetlen, hogy mindazon – az említett vagy akár más – szervezetek,
amelyek hasonló szándékkal fordulnak a kistermelők felé, összefogjanak,
és
így
nemcsak
a
termékkínálatot bővítenék, hanem a
vásár marketing- és közkapcsolati
oldalát is erősíthetnék.
Tisztelet és elismerés jár annak a
15 termelőnek, gazdának, kézműveseknek, akik az RMGE-Maros által
szervezett rendezvényre eljöttek, elhozták friss zöldségeiket, méhészeti
Fotó: Vajda György
termékeiket, lekvárokat, sajtot, savanyúságot, péksüteményeket, illat- vetendő. Biztos vagyok abban, ha is megjelenne, és akkor valóban célt kölcsileg, hanem anyagilag is támoszereket, művészi érzékkel készült minőségi vásárt rendeznek a szerve- érne az a szándék, hogy – folytatva gassák a kistermelőket, a kézműveékszereket és sok mást. Példájuk kö- zők, akkor több kereskedő és vevő a városi hagyományt – ne csak er- seket. (vajda)
Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!
A Vajdaszentiványi Általános Iskola
nyilvános árverést szervez
2018. április 27-én 8.00 órától az intézmény székhelyén
– Vajdaszentivány község, 96. szám, Maros megye –
az intézmény tulajdonában lévő szántóföldterület bérbeadása
céljából.
Bővebb tájékoztatással az adatfüzet megvásárlásakor szolgálnak.
Sikertelen árverés esetén az eseményt 7 naponta megismétlik.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (7640)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (7640)
TŰZIFA
(7638)

eladó.

Tel.

0758-548-501.

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Somodi Ella névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (7665)

ELVESZTETTEM Páll Anna-Mária névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (7669)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-313.
(19953-I)

TÁPGYÁRTÁSSAL, valamint SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL FOGLALKOZÓ NYÁRÁDTŐI CÉG
keres: RAKODÓMUNKÁST, ELÁRUSÍTÓT, RAKTÁROST, ZSÁKOLÓT, B és C kategóriás jogosítványnyal rendelkező SOFŐRT. (Szakmai tanúsítvánnyal rendelkező sofőrök előnyben.) Tel. 0725-578-030. (sz.I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

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

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, HÖLGY RECEPCIÓST. Szállást, étkezést, utazást biztosítunk. Tel. 0770-183-799. (19981-I)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és
SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (19982-I)
A TORDAI ÜZLET alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (19989)
A TORDAI CÉG alkalmaz FIATAL SEGÉDMÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026. (19989)

BÚTORKÉSZÍTÉSI utómunkálatokkal foglalkozó FRANCIA TŐKÉJŰ TÁRSASÁG alkalmaz LAKKOZÓT. Ajánlunk vonzó fizetést, étkezési jegyeket és ingyenes szállítást. Tel. 0748-111-797, 0748-111-796.
(19997)
AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0265/223-902, 0740-393-060. (sz.-I)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)
ELŐNYÖS ÁRON vállalunk tetőkészítést
és javítást (fémcserép, cserép) 15 év
garanciával.
Nyugdíjasoknak
15%
kedvezmény. Tel. 0754-594-384. (7635)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (19976-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (7356)

MEGEMLÉKEZÉS

Mint egy gyertyaláng, úgy
lobban el az élet, mint egy
gyors folyó, rohannak az évek.
Az idő múlik, a fájdalom nő,
nem hoz enyhülést a múló idő.
Fájdalommal és sok szeretettel emlékezünk a szerető
férjre, gondos édesapára,
nagyapára, dédtatára, apósra,
rokonra és ismerősre, a
hagymásbodoni
születésű
TÖVISSI
ISTVÁN
volt
marosvásárhelyi lakosra halálának
3.
évfordulóján.
Azt a napot feledni nem
tudjuk, mikor érted szóltak a
harangok!
Nyugodjék békében! Szerető
családja. (7637)

Minden évben eljön a nap,
mely szívünkben csak fájó
emléket hagy. Könnyes az út,
mely a sírodhoz vezet, a
Jóisten őrködjön pihenésed
felett.
Szomorú szívvel emlékezünk
március
28-án ASZALOS
MÁRTONRA halálának
8.
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, két fia családjukkal
együtt. Nyugodj csendesen,
drága jó lélek! (7660)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

átment az örök életbe a gyermekeiért mindig aggódó édesapa,

férj, nevelőapa, nagytata, após,

apatárs, sógor, rokon,

a Metalotehnica

volt munkatársa,

CSIKI CSABA GERGELY

életének 82. évében, méltósággal

viselt, súlyos betegség után

csendesen megpihent. Drága ha-

lottunk hamvait 2018. március

29-én, csütörtökön 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a ma-

rosvásárhelyi református temetőben.

A gyászoló család. (7646-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a

szeretett édesanya és nagymama,

BARDÓCZI ERZSÉBET

a Fertőzőklinika volt dolgozója

március 26-án, 91 évesen el-

hunyt. Temetése március 29-én
13 órakor lesz a Jeddi úti temetőben. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (7673-I)

KÖSZÖNETNYLVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a drága férjet és
édesapát,

NAGY

JÓZSEFET

(Jóska) elkísérték utolsó útjára

és őszintén osztoztak határtalan
fájdalmunkban. Felesége, Edit és
leánya, Melinda. (7683-I)
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A tavaszi nagytakarítás keretében
az utcabeosztás az április 3–5. közötti időszakra
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Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala általános
tavaszi nagytakarítást szervez, amely során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot.
Április 3–5. között a következő utcákból viszik el a szemetet:
IV. 3. – Zernyest, Alkony, Nyárád,
Hársfa, Dâmboviţa, Sas, Bucsecs,
Budai N. Antal, Árvácska utcák*;
IV. 4. – Nárcisz, Mimóza, Bábolna,
Borona, Ibolya, Vető, Kertész, Agyag,
Liliom, Petrilla, Predeal utcák*;
IV. 5. – Koós Ferenc, Petru Dobra,
Godeanu, Ion Buteanu, Szucsáva, Şurianu, Magura, Páring, Legelő utcák.
*A nagy mennyiség miatt ezek az
utcák ismét sorra kerülnek!
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat, hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint
az ezekhez tartozó területeket és zöldövezeteket. Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzék ki a járdák
szélére (kupacokba, kivéve az építkezésből/bontásból származó hulladékot), a szállítóeszközök számára
könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A fakorona-alakítási munkálatokból származó ágakat külön kell rakni, ellenkező esetben nem szállítják el. A hulladékot a meghirdetett program szerinti napon viszik el minden utcából. A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak előzetes megrendelés
alapján szállítják el a köztisztasági vállalat (a Salubriserv Rt.) munkatársai, a tulajdonosi társulásokat pedig
megbírságolják. Kivételes esetekben (kedvezőtlen időjárás, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.) a program változhat.
A köz-, bel- és külkapcsolatok osztálya

Közlemény

Akik a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület végrehajtó testületének tagjai szeretnének lenni, nyújtsák be pályázati dossziéjukat az
alábbi tisztségek betöltésére:
• két alelnöki állás
• két IV. ligás megbízott
• egy V. ligás megbízott
• egy VI. ligás megbízott
• egy, a gyerek- és ifjúsági csoportokat képviselő személy.
Az érdeklődőknek április 13-án 12 óráig kell benyújtaniuk a dossziéjukat a következő iratokkal:
– az egyesület által kiadott típuskérvény
– érvényes büntetlenségi bizonylat
– a személyazonossági igazolvány másolata
– bizonylat (bírósági határozat), amiből kiderül, hogy az utóbbi két
évben elnöki, alelnöki vagy főtitkári tisztséget töltött be valamelyik
társult klubnál.
Mircea Bucur,
a Maros Megyei Labdarúgó-egyesület elnöke

Közlemény

Összehívó

A Maros Megyei Labdarúgó-egyesület végrehajtó bizottságának
2018. március 12-i ülésén az egyesület alapszabályzatának 25. cikkelye
értelmében 2018. április 26-án 17.30 órára a Maros Megyei Tanács
gyűléstermébe összehívják a soros közgyűlést a következő napirenddel:
1. az elnök beszéde
2. a szavazóképesség megállapítása (kvórum)
3. a napirend elfogadása
4. a választáshoz szükséges bizottságok (szavazatszámláló és igazoló, valamint az óvásokat rendező bizottságok – ha erre sor kerül) elfogadása
5. három jegyzőkönyvvezető kijelölése és elfogadása
6. a végrehajtó bizottság és az egyesület vezetőségének jelentése
7. az előző év könyvelési mérlegének ismertetése, elfogadása és a
végrehajtó bizottság felmentése az ügyvitel alól
8. a cenzorbizottság jelentése és elfogadása
9. az évi tevékenységi terv, valamint a költségvetés ismertetése
10. csatlakozás vagy kiválás, tagfelfüggesztés és/vagy kizárás – esetenként
11. két alelnök és a végrehajtó bizottság megválasztása, a következőképpen:
• a IV. liga két képviselője
• az V. liga egy képviselője
• a VI. liga egy képviselője
• a gyerek- és ifjúsági klubok egy képviselője
A labdarúgó-egyesület tagjai a közgyűlést megelőző 15 napon belül
írásban nyújthatnak be javaslatokat a napirenddel kapcsolatban a főtitkárhoz. Röviden indokolják meg, hogy miért szeretnék kiegészíteni a
napirendet. A soros közgyűlés napirendjét kizárólag a jelen levő tagok
egyszerű többségével lehet módosítani vagy kiegészíteni.
A terembe a csatlakozott klubok delegációi alapján a következők
léphetnek be:
– egy szavazati joggal rendelkező képviselő (delegátus) minden IV.
ligás klub/egyesület részéről
– egy szavazati joggal rendelkező képviselő (delegátus) minden V.
ligás klub/egyesület részéről
– egy szavazati joggal rendelkező képviselő (delegátus) minden VI.
ligás klub, egyesület részéről
– egy szavazati joggal rendelkező képviselő (delegátus) minden (kizárólag) megyei ifjúsági futballbajnokságban részt vevő gyerek- és ifjúsági klub részéről

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

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy április 2–30. között Marosvásárhelyen, a tanintézményekben rágcsálóirtásra, rovarirtásra
és fertőtlenítésre kerül sor.
A felhasználandó szer hatóanyaga rágcsálóirtáshoz a Facorat
pasta, rovartirtáshoz a Freedom 11 Micro E és a Deadyna, a fertőtlenítéshez pedig a Preventol CD 601; az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak
(Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek. Baleset esetén mielőbb jelentkezzenek a Megyei Kórház sürgősségi osztályán. Kérjük, fokozottan figyeljenek oda a gyerekekre és a háziállatokra.
Az esetleges nézeteltérések elkerülése végett emlékeztetjük az
érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett
társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál
és gazdasági egységeknél egyaránt.

