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Közösen kitakarítjuk

Föld-napi Maros-part-akció

Nemcsak
községet, hanem
közösséget is épít

A közösségépítés és a kultúra támogatása érdekében kifejtett lelkiismeretes munkájáért az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület (EMKE) elismerő oklevelet adományozott Sófalvi
Szabolcsnak, Marosszentgyörgy polgármesterének.

____________2.
Ipari olaj
a Marosban

Több mint egy köbméter olajos víz keveréke ömlött pénteken a Maros folyóba a radnóti hőerőmű egyik
transzformátorának a meghibásodása
nyomán. A Maros Megyei Környezetvédelmi Őrség tájékoztatása szerint
hatékony beavatkozásukkal hétfőig a
helyzetet orvosolták.

____________4.
Újjászületik
a kultúrház

Április 22-én, vasárnap, a Föld napján,
a Marosvásárhelyi Rádió kezdeményezésére az idén is nagyszabású Marospart-takarítási
akció
lesz.
A
résztvevőket 11 órától várják a komp
előtt. A tervezett szakasz a Maros jobb
és bal partja a Sörpatikától Ernye irányába néhány kilométerre. Tegnap bejártunk egy rövid partszakaszt, és amint
a képek igazolják, van amit összegyűjteni.

Vajda György

Szász Attila, a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségének vezetője többször hangsúlyozta, azért kezdeményezték az akciót, mert
a rádió feladata nemcsak a tájékoztatás, hanem
a cselekvés, a környezettudatosságra való nevelés is.
Tavaly első alkalommal szerveztek ilyen akciót. Több médiaintézménnyel partnerségben
„verték nagydobra” a Föld-napi rendezvényt,
amihez több intézmény, magáncég csatlakozott,
így sikeresen zárták a napot, több tehergépkocsi
szemetet szállítottak el. Sajnos egy évvel az első

Fotó: Vajda György

nagytakarítás után nem változott a helyzet. Továbbra is építkezési törmelék, pillepalackok éktelenkednek a Maros-parton. Mintegy két hete
a Marosvásárhelyi Rádiónál volt egy szűkebb
körű tanácskozás, amelyen a médiapartnerek
képviselői vettek részt. Szó esett arról, hogy miként lehet hosszú távon – nem csak egy napra
összpontosítva – arra irányítani a figyelmet,
hogy az emberek leszokjanak a szemetelésről,
az illegális szemétkupacok lerakásáról.
(Folytatás a 4. oldalon)

A folyamatban lévő legjelentősebb beruházás a sárpataki kultúrotthon újjáépítése. Erre nagy szükség volt, az
épület ugyanis használhatatlan állapotba került, így nem tudott teret biztosítani a községben zajló kulturális
eseményeknek.

____________j6.
Botlott az éllovas

Nem tudta érvényesíteni a hazai pálya
előnyét a Marosvásárhelyi MSE a
helyi rivális, a Gaz Metan elleni presztízsrangadón, pénteken este. Ez volt
az első mérkőzés az idei bajnokságban, amelyen az MSE egyetlen gólt
sem tudott szerezni.

____________8.

Variációk „fogfájásra”

Mózes Edith

Az egyik megyeközpont polgármestere múlt hét végi sajtótájékoztatóján kijelentette: tekintettel a munkája mennyiségére és eredményességére, illetve az általa menedzselt európai uniós pályázatok
sikerességére, minimum 4 000-5 000 eurós fizetés járna neki. Nem ez
volt az első alkalom, amikor arról beszélt, hogy elégedetlen a több
mint 13 ezer lejes fizetésével. Véleménye szerint többet érdemelne.
Vagyis még több pénzre fáj a foga.
Egy másik elégedetlenkedő a közismerten Románia első számú terroristájaként emlegetett, illetve a román újságírók iraki elrablása
nyomán hírhedtté vált Omar Hayssam. Az illető a börtönviszonyokra
panaszkodik, ugyanis az említett terrorcselekmény miatt éppen 23 évi
börtönbüntetését tölti. Azt mondja, hogy fáj a foga, illetve fogproblémái vannak, amelyeket a börtönigazgatóság nem vesz elég komolyan, és nem engedi, hogy kinti magánrendelőben kezeltesse a fogait,
hanem a börtönorvosra bízta, akit viszont az érintett nem tart méltónak arra, hogy ezt a fontos kezelést elvégezze. Pedig saját megítélése
szerint megérdemelné. A rettenetes igazságtalanság miatt perbe is
fogta a börtönt. Vagy talán csak egy-egy kirándulásra „fáj a foga”?
Netán arról van szó, hogy ezek az emberek annyira el vannak telve
magukkal, hogy azt hiszik, nekik minden kijár: pénz, szolgáltatás, kényelem fogdában vagy szabadon?
A reális és közönséges fogfájásról szólva: egy kozmetikai cikkeket
gyártó cég felmérése szerint a románok 20%-a még soha nem mosott
fogat, sőt a legkevesebbet költi tisztálkodásra, egy vidéki lakos
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 32 perckor,
lenyugszik
20 óra 12 perckor.
Az év 107. napja,
hátravan 258 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma RUDOLF, holnap
ANDREA és ILMA napja.
ANDREA: az Andreas (magyarul András, Andor, Endre) férfinév
magyarul és több más nyelven is
használatos női párja.
ILMA: női név, Vörösmarty Mihály alkotása a Csongor és
Tünde című művében, talán a Vilma
rövidítéseként.

Időnként felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 240C
min. 120C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. április 16.

1 EUR

4,6507

1 USD

100 HUF

1 g ARANY

3,7600
1,4984

162,6052

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

X. erdélyi főegyházmegyei
kreativitásvetélkedő

A hét végén tizedik alkalommal tartják meg az erdélyi főegyházmegyei kreativitás-vetélkedőt. Az idei vetélkedőre
a korábbi éveknél több, összesen 1300 diák jelentkezett
be kilenc megyéből. Az ünnepélyes megnyitót április 20án, pénteken 15 órakor tartják a Kultúrpalota nagytermében. 15.30 órakor kezdődik a dramatizálás, sport, szavalat
és zene kategóriában indulók megmérettetése (a két
előbbi kategória versenye a Bolyai líceum dísztermében,
illetve tornatermében lesz, a szavalat a Deus Providebit
Tanulmányi Házban, a zene a Kultúrpalotában), 17.30-tól
a tánc kategóriában indulók mérik össze tehetségüket a
Bolyai líceum dísztermében. 21-én, szombaton reggel 9
órakor a film (Bolyai líceum díszterme) és az irodalom
(Deus Providebit Tanulmányi Ház) kategória versenyére
kerül sor. A passzív kategóriák (rajz, plakát, naptár, fotó,
dombormű) díjazása 13 órakor kezdődik a Deus Providebit
Tanulmányi Házban. Az aktív kategóriák győztesei a 18
órakor a Keresztelő Szent János plébánián kezdődő
szentmise után vehetik át kitüntetéseiket.

X. országos regemondó vetélkedő

Április 20–22. között kerül sor Marosvásárhelyen a X. országos regemondó vetélkedőre. A megnyitóünnepség 20án, pénteken 19 órakor kezdődik az Ariel Bábszínházban.
21-én, szombaton délelőtt 9 órai kezdettel ugyanitt zajlik
a regemondó vetélkedő országos döntője. A záróünnepséget 22-én, vasárnap reggel 8.30-tól tartják a Kultúrpalota
kistermében.

Operettgálaest Szászrégenben

Még kaphatók jegyek a Budapesti Operettszínház előadóinak szászrégeni gálaestjére, amelyre április 21-én, szombaton 20 órai kezdettel kerül sor a helyi Eugen Nicoară
művelődési ház nagytermében. Fellép Oszvald Marika,
Bódi Barbara és Peller Károly. Jegyeket elővételben a
0741-024-882-es vagy a 0757-109-450-es telefonszámon
lehet foglalni.

Lelkigyakorlat gyászolóknak

Május 5–7. között Kézdivásárhelyen, a Boldog Özséb-plébánián gyászolóknak tartanak lelkigyakorlatot. Lelki vezető
T. Hajlák Attila-István. Érdeklődni és jelentkezni a 0742698166-os telefonszámon lehet.

Előzetesben
a szászrégeni gyújtogató

A Maros Megyei Törvényszék április 13-i végzése értelmében 30 napos előzetes letartóztatásba került a szászrégeni
gyilkosság és gyújtogatás vádlottja. Szombati lapszámunkban adtunk hírt arról, hogy az illető a vád szerint április 12-én este végzett volt feleségével, majd tűzzel
kísérelte meg eltüntetni a bűncselekmény nyomait. A tűzben az asszony édesanyja is megsérült, és belehalt sérüléseibe.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

EMKE-oklevél Sófalvi Szabolcs polgármesternek

Nemcsak községet, hanem közösséget is épít

A közösségépítés és a kultúra
támogatása érdekében kifejtett
lelkiismeretes munkájáért az
Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület (EMKE) elismerő oklevelet adományozott Sófalvi
Szabolcsnak, Marosszentgyörgy
polgármesterének. Az ünnepélyes átadásra április 12-én, az
erdélyi magyar közművelődés
napja alkalmából került sor a
marosszentgyörgyi római katolikus egyházközség tanácstermében.

Menyhárt Borbála

Dr. Ábrám Zoltán, az EMKE országos alelnöke lapunkhoz eljuttatott beszámolója szerint az egyesület azt
szeretné, hogy ennek a napnak méltó
helye legyen a köztudatban, ezért minden évben ünnepélyes keretek között
az EMKE országos elnöksége oklevéllel ismeri el olyan személyek munkásságát, akik a helyi kis közösségek
önszerveződő tevékenységében eredményes munkát vállaltak. Idén egy
Maros, egy Szeben és egy Beszterce
megyei kultúrát pártoló személy, közművelődés-szervezésben, szerteágazó
kulturális tevékenységek támogatásában jeleskedő díjazott érdemelte ki az
elismerést: Sófalvi Szabolcs marosszentgyörgyi polgármester, Takács
Gyöngyi nagyszebeni kultúraszervező
és Plesch Katalin, a besztercei közművelődési élet „mindenese”. Mindhármuk tevékenységére érvényes az
EMKE közismert jelszava: „Ki a köznek él, annak élni érdemes”.
A csütörtöki ünnepélyes eseményen
zsúfolásig telt a marosszentgyörgyi
római katolikus egyházközség tanácsterme a díjazott szeretteivel, tisztelőivel, tevékenységének az elismerőivel.
A példamutató községvezető, Sófalvi
Sándor Szabolcs életpályáját és érdemeit Baricz Lajos pap költő méltatta,
aki amúgy két évvel korábban részesült EMKE-oklevélben.
Sófalvi Szabolcs lapunknak elmondta, kellemes meglepetés volt számára ez a kitüntetés, és elsősorban arra
büszke, hogy egy olyen településen
élhet és dolgozhat, ahol ennyire aktív
a művelődési élet, számtalan kulturális
csoport működik, és nagyon sok kulturális tevékenység zajlik. Valójában
ez a kitüntetés a marosszentgyörgyi

RENDEZVÉNYEK

kulturális csoportokat és mindazokat
is megilleti, akik rendszeresen nagyon
sokat tesznek a kultúra érdekében –
emelte ki a községvezető.
– Úgy érzem, hogy elsősorban arra
figyeltek fel, hogy polgármesterségem
előtt is elég aktív voltam kulturális területen, kórusokban, együttesekben,
különböző programok szervezésében,
de polgármesterként az egyik mottóm
az, hogy nemcsak községet, hanem
közösséget is építünk, és a kultúra az,
ami a közösségeket összeköti.
Emiatt az elmúlt években olyan
rendezvényeket kezdeményeztünk és
támogattunk, amelyek elég sok marosszentgyörgyi magyar embert megmozgattak, több kórus, több
néptánccsoport működik a községben,
több száz magyar gyerek jár néptáncot
tanulni, számos utcát magyar személyiségekről neveztünk el. Megvásároltuk a Máriaffy-kastélyt, ahol a
felújítás után kulturális központ létesül, a kultúrház Kós Károly-stílusú

A dél-erdélyi magyarság,
1940–1944

Folytatódik az RMDSZ, a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a nagyváradi Szacsvay Akadémia nagy sikerű
történelmi előadás-sorozata. A következő előadásra ma
17 órai kezdettel kerül sor a marosvásárhelyi Bernády
Házban A dél-erdélyi magyarság, 1940–1944 címmel.
Előadó: L. Balogh Béni főlevéltáros, a Magyar Nemzeti
Levéltár tudományos titkára.

Rendkívüli hangverseny
balettzenével

Rendkívüli hangversenyre kerül sor április 19-én, csütörtökön 19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalotában.
A közönség balettzenét, híres opera-, illetve operettáriákat és kórusművek részleteit hallgathat. Vezényel Victor Dumanescu, énekel Larisa Ştefan szoprán,
közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara. Műsoron: Csajkovszkij-, Cilea-, Verdi-, Gounod-, Mozart-, Lehár-,
Leoncavallo-, Delibes-művek. A hangversenyre a 26-os
számú bérletek érvényesek.

művelődési otthonná válik, Petőfiszobrot állítottunk fel a község központjában. Külön odafigyelünk arra,
hogy a helyi festőket, költőket felkaroljuk, ugyanakkor támogatjuk a marosszentgyörgyi kis tehetségek
táborát, valamint a fiatalokat összefogó ökumenikus jellegű rendezvényeket is – fogalmazott a kitüntetett.
Mint mondta, mindez azért nagy
dolog, mert Marosvásárhely közelsége mintegy kihívást jelent, hiszen a
város melletti peremtelepülésről lévén
szó, bárki néhány perc alatt eljuthat a
megyeközpontban elérhető kulturális
rendezvényekre, viszont az évek során
bebizonyosodott, hogy Marosszentgyörgynek van egy sajátos kulturális
identitása. Ennek köszönhetően kapták meg Bukarestből a Románia Kulturális Települése címet immár két
alkalommal, tavaly és tavalyelőtt is,
és most az EMKE is felfigyelt a községben zajló gazdag és színes művelődési életre.

Free Camp –
kiállítás a Bernády Házban

A Free Camp alkotóműhely terméséből ismerhet meg
reprezentatív válogatást a Bernády Házban április 19én, csütörtökön 17 órakor nyíló kiállítás közönsége. A
Hargita Megyei Kulturális Központ 2005 óta rendezi
nemzetközi képzőművészeti alkotóműhelyeit. A meghívott, évente tíz napra Csíkszeredában táborozó kortárs
művészek immár 13 alkalommal hagytak munkákat a
Free Camp műhelyben, és mutatták be ezeket a táborzáró kiállításon. Az alkotók a világ – Európa, Ázsia, Amerika – számos országából érkeztek Csíkba, és
tematikailag, műfajilag teljesen szabadon hozták létre
műveiket. Az alkotásaikból nyílt tárlat május 7-ig látogatható.

Könyvbemutató Szászrégenben

A szászrégeni Petru Maior városi könyvtár és a Humana
Regun Egyesület április 19-én, csütörtökön 18 órakor a
könyvtár előadótermében Székely Szabó Zoltán színészt, újságírót, írót, humoristát látja vendégül. A szerző
bemutatja Különjárat című humoros könyvét, valamint
Kezükben tollal című antológiáját. Csíki Hajnal és Kárp
György színművészek részleteket adnak elő a könyvekből.
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Az EU támogatja a vegyi fegyverek teljes tilalmát

Az Európai Unió (EU) egyetért és
támogatja a vegyi fegyverek teljes tilalmát és a készleteinek felszámolását
világszerte,
határozottan kiáll azon álláspontja mellett, hogy az ilyen
fegyverek használata, beleértve
bármely mérgező vegyi anyag
fegyverként történő használatát
is, mindenhol és minden körülmények között tilos és szigorúan elítélendő
–
áll
az
uniós
tagországok külügyminisztereinek hétfőn elfogadott állásfoglalásában.

Az unió – miniszterek alkotta – külügyi tanácsa luxembourgi egynapos tanácskozásán elfogadott nyilatkozatában
megerősítette: a vegyi fegyverek hasz-

nálata elfogadhatatlan, a nemzetközi jog
megsértésének és háborús bűncselekménynek minősül. Kijelentették, az
ilyen hadviselés nem maradhat büntetlenül, elkövetőit a legszigorúbban felelősségre kell vonni. Mint hangsúlyozták,
a legfrissebb, sokkoló szíriai jelentések
alapján sürgős és független vizsgálatot
kell végezni az EU közös álláspontjának
megerősítése érdekében.
A külügyminiszterek nyilatkozatot
fogadtak el a rossz szándékú kibertevékenységekről is. Kijelentették, nagy a
jelentősége annak, hogy a kibertér olyan
globális, nyitott, szabad, stabil és biztonságos közeg legyen, amelyben teljeskörűen érvényesülnek az emberi jogok és
az alapvető szabadságok, valamint a
jogállamiság.

Aggodalmuknak adtak hangot azzal
kapcsolatban, hogy bizonyos unión kívüli államok és nemkormányzati szereplők fokozottabb mértékben képesek és
hajlandóak arra, hogy céljaikat rossz
szándékú kibertevékenységek révén
próbálják elérni. Az ilyen tevékenység
jelentős károkat és gazdasági veszteségeket okoz az unióban és azon kívül is
– tették hozzá. A külügyi tanács kijelentette, az EU – az ENSZ és más megfelelő nemzetközi fórumok keretei között
– kész továbbra is együttműködni a kibertérben tanúsított felelősségteljes állami magatartás önkéntes, nem kötelező
erejű normáinak, szabályainak és elveinek a további pontosítása és végrehajtása érdekében. (MTI)

elnökünknek meg kell testesítenie a tiszteletet és mindazon értékeket, amelyek
alapvető fontosságúak országunkban” –
fogalmazott a volt FBI-direktor.
Bár az interjúban Comey kitért arra is,
hogy miért nyitotta meg újra az elnökválasztás előtt néhány nappal a Hillary
Clinton elektronikus leveleivel foglalkozó vizsgálatot – amelyet Clinton a választási kudarca egyik tényezőjének
tart –, az interjú nagy részében Donald
Trumpot támadta, nemegyszer csupán
félmondatokkal sejtetve dolgokat. Így
például nem mondta ki, hogy Trumpnak
korábban Moszkvában prostituáltakkal
volt kapcsolata, de megjegyezte: akár
meg is történhetett. Ezt a történetet
egyébként Trump személyes testőrei
régóta tagadják.
Hasonlóképpen sejteni engedte, hogy
a 2016-os elnökválasztás kampányában
lehetett összejátszás Donald Trump és

kampánycsapata, valamint oroszok között. Ahogyan fogalmazott: valamennyi
más amerikai elnök esetében határozott
nemmel válaszolna az összejátszást firtató kérdésre, de Trump esetében nem
mondhat egyértelmű nemet.
James Comey felidézte találkozásait
Donald Trumppal, és elmondta, hogy
benyomásai szerint Trump „uralkodni
akar” a környezetén. Tőle személy szerint lojalitást kért, mire ő azt válaszolta:
csak tisztességet adhat. Az elnök erre
pontosított: tisztességes lojalitást kér
tőle. (Trump korábban többször is tagadta, hogy lojalitást kért volna tőle.)
James Comey emlékirata kedden
kerül a boltokba, és az ABC-nek adott
interjúval kezdte meg a könyv népszerűsítését, de a héten várhatóan több más
országos tévécsatornának is a vendége
lesz. (MTI)

Tu Ju-ju kínai tudós 2015-ben orvosi
Nobel-díjat kapott. A marosvásárhelyi
kutatók annak a lehetőségét vizsgálták,
hogy miként lehetne növelni az egynyári
ürömből (Artemisiaannua) kivonható artemisinin hatóanyag mennyiségét.
A Sapientia EMTE marosvásárhelyi
karán elvégzett kísérletek során – 100
gramm növényre számolva – az artemisinin mennyiséget 17 százalékkal sikerült növelni, ha a növények gyökereit a
rhizophagus irregularis szimbionta gombával kezelték. Ugyanakkor kimutatták,
hogy a szimbiózis a növényeket sokkal
ellenállóbbá teszi a szárazság elviselésére, ami nagyon fontos felismerés,
mivel az egynyári üröm ipari termesztése olyan trópusi és szubtrópusi terüle-

teken folyik, ahol egyre nagyobb problémát jelent a vízhiány. A közlemény
szerint mivel maláriában jelenleg 550
millió ember szenved világszerte és a
halottak száma évente eléri az egymilliót, ennek jelentős hányada gyermek, az
egynyári üröm termelése, valamint a belőle kivont hatóanyag mennyiségének
növelése nagy kihívást jelent a gyógyszergyártók számára. A felfedezés nagyban hozzájárulhat a malária elleni
hatóanyag olcsóbb és nagyobb mennyiségben való termeléséhez. A kutatásban
a két kutatásvezető mellett Mara
Gyöngyvér, Jakab-Farkas László, BíróJanka Béla és Albert Csilla (Sapientia
EMTE),
valamint
Darkó
Béla
(MOGYE) is részt vett. (MTI)

mogató aláírást összegyűjtő – Koalíció
a családért nevű ökumenikus ernyőszervezet akar alkotmányos akadályt görgetni a melegházasság esetleges későbbi
törvényesítése elé.
A PSD azt szeretné, hogy a család alkotmányos meghatározásának módosításáról mielőbb megrendezhessék a
népszavazást, ennek előkészítése érdekében pedig nemrég úgy módosították a
referendumtörvényt, hogy a népszavazás
kiírásának időpontjába Klaus Johannis
államfő – a PSD politikai ellenfele – ne
szólhasson bele.
A PSD végrehajtó bizottságának üléséről távozó Dumitru Buzatu, a párt Vaslui megyei szervezetének elnöke azt
mondta, hogy a nagygyűlés másik témája a hagyományos család támogatása

mellett a román centenárium – NagyRománia létrejötte századik évfordulójának – megünneplése lesz.
A román ellenzéki média szerint a
PSD a kormányát érő sorozatos támadások – a korrupcióellenes jelszavakkal
szervezett ellenzéki tüntetések és a bérpolitikával elégedetlen szakszervezeti
demonstrációk – miatt keres ürügyet
arra, hogy erejét és támogatottságát az
utcán bizonyítsa. Április 25-ére a bérpótlékok lefaragásával elégedetlen Sanitas
egészségügyi szakszervezet hirdetett
tüntetést, május 12-én pedig az igazságszolgáltatás átszervezése és a büntetőjog
korrupcióellenes szigorának enyhítése
ellen tiltakozó civil szervezetek jelentettek be újabb nagyszabású megmozdulást
Bukarestben.

A volt FBI-igazgató szerint
Trump „morálisan alkalmatlan”

A Szövetségi Nyomozó Iroda
(FBI) tavaly menesztett igazgatója szerint Donald Trump „morálisan alkalmatlan” az elnökségre.

James Comey az ABC televízióban
vasárnap este sugárzott egyórás interjúja
végén felelt így arra a kérdésre, hogy
Donald Trump alkalmatlan-e az elnöki
posztra. A riporter, George Stephanopoulos – aki korábban Bill Clinton kommunikációs igazgatója volt –, ötórás
interjút készített és ebből volt látható
egyórányi rész.
Comey okosnak mondta Donald
Trumpot, úgy fogalmazott, hogy „nem
orvosilag, hanem erkölcsileg alkalmatlan”. Azt mondta, Trump sorozatosan
nem mond igazat, állítólag úgy beszél a
nőkről, mint húsdarabokról, és a tavaly
nyáron a virginiai Charlottesville-ben
kitört zavargások idején sem tett tanúbizonyságot vezetői képességeiről. „A mi

A maláriát gyógyító szer előállítását segítő módszert
dolgoztak ki erdélyi magyar kutatók
A maláriát gyógyító szer előállítását segítő módszert dolgoztak ki
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem (MOGYE) magyar kutatói.

A Balog Adalbert, a Sapientia EMTE
professzora és Domokos Erzsébet, a
MOGYE adjunktusa vezetésével folyt
kutatás eredményeit a világ egyik legidézettebb tudományos folyóiratában, a
Frontiers in Plant Science-ben közölték
– számolt be hétfőn a Sapientia MTI-hez
eljuttatott közleménye.
Az összegzés felidézi, hogy a malária
gyógyítására alkalmazott legfontosabb
hatóanyag, az artemisinin felfedezéséért

Nagygyűlés
a hagyományos család támogatására

Nagygyűlést szervez május második felében a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD), hogy
egyértelművé tegye: támogatja a
„hagyományos családot”, vagyis
azt az alkotmánymódosító kezdeményezést, amely „egy férfi és
egy nő” házasságaként határozná
meg a családot, a jelenlegi alaptörvényben szereplő „házastársak” kifejezés helyett.

A nagyszabásúra tervezett megmozdulás megszervezését Liviu Dragnea
pártelnök jelentette be hétfőn, a PSD
végrehajtó bizottságának ülése után.
Időzítését azzal indokolta, hogy célegyenesbe érkezett annak a polgári kezdeményezésnek a parlamenti elfogadása,
amellyel a – több mint hárommillió tá-

Ország – világ
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Vizsgálat a hiányzó
immunoglobulin ügyében

Vizsgálatot indít az egészségügyi minisztérium, miután egyes értesülések szerint a múlt hónapban beszerzett immunoglobulin, vagyis immunhiányos
betegségek kezelésére használt ellenanyag, nem jutott el a kórházakba. Egy immunhiányban szenvedő
gyermek édesanyja a Mediafaxnak azt mondta, úgy
tudja, a szert nem küldték el a kórháznak. Az egészségügyi minisztérium vizsgálatot indított, hogy kiderüljön, valóban nem küldték-e ki az ellenanyagot a
raktárból a kórházakba. Sorina Pintea egészségügyi
miniszter azt mondta, nem tud róla, hogy a fiolákat
nem osztották volna szét, hiszen a szállítás szigorú
menetrendhez kötött. Megígérte, személyesen ellenőrzi a helyzetet, és amennyiben még mindig van el
nem küldött ellenanyag a raktárban, azonnal elrendeli
az elosztását. A tárca március végén bejelentette,
ezerdózisnyi ellenanyag érkezett az országba, az
UNIFARM beszállítási szerződése alapján. Az európai
polgári védelmi mechanizmus elindítását követően az
orsztrák Vöröskereszt azt ígérte, négy részletben öszszesen 16.000 dózist szállít Romániának.

Légpisztollyal lőtt
a hangoskodóra

Kórházba került egy 20 éves fiatalember vasárnap
este, miután légpisztollyal lőttek rá. Hangoskodott
egy tömbházban a Szeben megyei Nagydisznódon,
ami miatt konfliktusba keveredett egy szomszédjával.
Elena Welter, a Szeben megyei rendőrség szóvivője
elmondta, spontán konfliktus robbant ki a 20 éves fiatalember, akinek különben állandó lakcíme Olt megyébe szól, és 31 éves szomszédja között a zaj miatt.
A Szeben megyei mentőszolgálat szóvivője, Liliana
Blaga arról számolt be, hogy az áldozatnak több sérülése is volt, de állapota stabil. (Mediafax)

A DNA-nál vizsgálódik
az Igazságügyi Felügyelet

Április 16-a és 20-a között az Országos Korrupcióellenes Ügyészségen (DNA) tart ellenőrzést az Igazságügyi Felügyelet (IJ). Az IJ hétfői közleménye
értelmében az ellenőrzést a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlege rendelte el,
és célja bizonyos „rendellenességek elhárítása”. A
vizsgálat során azokat a dossziékat ellenőrzik, amelyek esetében eltelt egy év az első feljelentés óta, átvizsgálják továbbá azokat az ügyeket, amelyekben
Doru Florin Ţuluş és Mihaiela Moraru Iorga tisztségből visszahívott ügyészek vezették a nyomozást, illetve ellenőrizni fogják, hogy betartották-e a büntető
törvénykönyv által előírt eljárásokat a vizsgálatokat
megszüntető, 2016-os rendelkezések kapcsán.
(Agerpres)

Egyszerű indítvány
az egészségügyi miniszter ellen

Egyszerű indítványt nyújt be a képviselőházhoz a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) az egészségügyi miniszter ellen. Az ellenzéki párt a végrehajtó bizottság
hétfői ülésén döntött erről. Az egészségügyi alkalmazottak bérezéséről és a gyógyszerhiányról szóló indítványt a hét folyamán szövegezik meg, majd jövő
héten nyújtják be a képviselőházba. A napokban több
száz egészségügyi alkalmazott tiltakozik országszerte a bérek csökkenése miatt. (Agerpres)

Variációk „fogfájásra”

(Folytatás az 1. oldalról)
átlagosan négy szappant és egy dezodort használ el
évente. Ez lehet a magyarázat arra, hogy az unióban
nálunk van a legtöbb fogatlan ember. Ha cinikusak lennénk, azt mondhatnánk, hogy a foguk sem fáj. De nem
vagyunk azok, ezért felhívjuk a figyelmet arra, amit az
Európai Bizottság bukaresti képviseletének vezetője
mondott múlt heti sajtótájékoztatóján. Azt, hogy bár Románia gazdasági fejlődési üteme meghaladja az Európai Unió átlagát, továbbra is megmarad a társadalmi
egyenlőtlenség és a szegénység, különösen a hátrányos
helyzetű társadalmi kategóriák, elsősorban a vidékiek
és a gyerekek körében. Minden második romániai gyereket a szegénység kockázata fenyegeti.
Tény, hogy az EU-ban Romániában a legnagyobb a
szakadék a gazdagok és szegények között. 2015-ben a
leggazdagabbak és legszegényebbek közötti legkisebb
különbséget Csehországban és Szlovákiában regisztrálták (3,5-szörös), ez Szlovéniában és Finnországban 3,6szoros, Belgiumban és Hollandiában 3,8-szoros. A
legnagyobb különbségek Romániában voltak (8,3-szoros, ezzel „megelőztük” Bulgáriát is. Nem beszélve
arról, hogy esetenként 225.000 gyermek éhesen fekszik
le az országban.
Ez a szomorú valóság, ez teszi még ellenszenvesebbé
az említett polgármester vagy az első számú terrorista
„fogfájását”.
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Közösen kitakarítjuk

(Folytatás az 1. oldalról)
A média hozzájárulhat a környezettudatosság erősítéséhez, ezért az idén rajzversenyt is
szerveznek, és olyan érdekes – a szemeteléssel, ugyanakkor a környezetvédelemmel kapcsolatos – kulturális, oktató jellegű
rendezvények lesznek a 22-i akciót követően,
amikkel leginkább a fiatalabb nemzedéket
szólítják meg. Szász Attila elmondta, jelentkezett a Pixel stúdió is, amely az akció során
fotókat készít, és ebből kiállítást szervez,
ezenkívül a Vibe fesztivál stábja is jelen lesz
egy kamerával. Ők kisfilmet, klipet készítenek, amelyet várhatóan a fesztivál idején
többször is levetítenek.
Szász Attila elmondta, többször járt a helyszínen, és azt tapasztalta, hogy voltak, akik a
hírverés után elszállították a kidobott szemetet, igaz, újabb kupacok jelentek meg, de a
célba vett szakaszon kevesebb a hulladék,
mint tavaly. Ezért valószínű, hogy hosszabb
partszakaszt sikerül megtisztítani. Az is jó hír,
hogy a tavalyhoz képest még több intézmény,
magáncég és civil szervezet csatlakozik az
akcióhoz, és ez azt bizonyítja, hogy van igény
a tisztább környezetre, és vannak erre érzékeny, megfelelően reagáló személyek, intézményvezetők.
Ez
is
igazolja
a
kezdeményezés sikerét. Mi több, Nyárádszeredában április 22-én, a Föld napja alkalmából hasonló nagytakarítást szerveznek. A
szerkesztőségvezető szerint akár megyei akcióvá is duzzadhat a Föld napi takarítás, ha
egyre több önkormányzat szervez hasonlót a
környékén.
A szemetelés pellengérre állítása és az oktató tevékenység mellett az erre vonatkozó
jogszabályok betartatása is fontos. Igaz, ez a
legnehezebb, mert csak akkor lehet büntetni
a szemetelőt, ha tetten érik. Ez ügyben kérdeztük Székely Annamáriát, a Maros Megyei
Környezetvédelmi Őrség főfelügyelőjét, aki
elmondta, az önkormányzatokat 20.00050.000 lej közötti pénzbírsággal büntethetik.
Az elv az, hogy a terület tulajdonosát bírságolják. Egyelőre nem jutottak el minden
olyan helyre, ahol jelezték, hogy nagyobb
szemétdombok gyűltek össze, de igyekeznek
azonosítani ezeket, és intézkedni. Nem céljuk
a büntetés, először felhívják a polgármesteri
hivatalok illetékeseinek a figyelmét, hogy takarítsák el a hulladékkupacokat, ha ismételten szemetes a környezet, akkor intézkednek.

Az akcióval kapcsolatosan a főfelügyelő kijelentette: nem vesznek részt benne, mert
nem „védik” a szemetelőket, a környezetvédelmi felügyelőség büntet, ezért mind intézményesen, mind magánszemélyként távol
marad, nem tartja helyénvalónak mások szemetét összegyűjteni.
Sófalvi Szabolcs, Marosszentgyörgy polgármestere kérdésünkre elmondta, hogy a
községben is tavaszi nagytakarítást tartanak.
Mintegy 10 napja járja a szemetesautó az utcákat. Azt a hulladékot szállítják el, amit a
szolgáltató cég járművei nem visznek el. Arra
kérték a helyieket, hogy tegyenek ki minden
fölöslegessé vált holmit a kapuk elé, a kertek,
udvarok takarítása után összegyűlt szeméttel
együtt, és elszállítják. Eddig több mint 50 teherautónyi hulladékot szállítottak el. A polgármester kifejtette, nem a büntetés, hanem
a megelőzés híve. Azért kezdeményezték ezt
a nagytakarítást, hogy ne az erdő szélére vagy
a Maros-partra kerüljön a szemét, hanem a
hulladéklerakóba. Az idei az első ilyen akció,
de ezentúl minden évben megismétlik, annak
reményében, hogy így legalább a község környékére kevesebb szemét kerül ki.
A Maros Sörpatika utáni szakaszán többször is ellenőriztek és büntettek a polgármesteri hivatal illetékesei. A tetten ért hat esetben
marosvásárhelyi cégek tulajdonosai ürítették
le az építkezési törmeléket, sőt volt olyan is,
hogy besztercei rendszámú gépkocsival vitték ki a Maros-partra a szemetet. Sajnos,
mivel nincs áramforrás a környéken, nem
tudnak kamerákat kihelyezni, bár ennek a lehetőségét nem vetették el, de inkább a már
említett megelőző intézkedésben és a jó példa
erejében bíznak. Ezért is a polgármester néhány kollégájával személyesen részt vesz a
Marosvásárhelyi Rádió által szervezett vasárnapi nagytakarításon, hogy jó példával járjon
elöl.
Azok tehát, akik tenni szeretnének valamit
a környezetért, április 22-én, vasárnap 11 órakor legyenek a kompnál, vigyenek kesztyűt
és szemeteszsákot, ha nem, akkor a szervezők
megpróbálják biztosítani ezeket. Ajánlatos
gumicsizmát vagy bakancsot húzni, hiszen
helyenként nedves, vizenyős a talaj. Rövid
útbaigazítást követően, a tavalyi tapasztalatok
szerint, a szervezők szakaszokra osztják a
Maros-partot, és remélik, hogy néhány óra
alatt sikerül megtisztítani.

Ma Európa jövőjéről, holnap a Facebook európai visszaéléseiről, a klímaváltozásról és az erdősítésről vitázik
az Európai Parlament Strasbourgban,
de napirenden szerepel az újságírók
európai szintű védelme, a pénzmosás
és terrorizmusfinanszírozás elleni törvény, az európai pártok finanszírozása,
Szíria,
Oroszország,
Észak-Korea, illetve a női esélyegyenlőség a médiában is.

szerezte meg, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztás alatt célzott üzenetekkel bombázza őket. Az adatlopás mintegy 87 millió
felhasználót, köztük 2,7 millió európait érinthet. Antonio Tajani, a Parlament elnöke a botrány kipattanásakor meghívta a céget vezető
Mark Zuckerberget, hogy a plenáris ülésen
válaszoljon a felmerülő kérdésekre.
Több újrahasznosítás,
kevesebb szemétlerakó
A szerdán szavazásra kerülő jogszabálytervezet szerint 2025-re az újrahasznosításnak
44%-ról 55%-ra kell nőnie. A szemét jobb kezelésének komoly környezeti, egészségügyi
és gazdasági haszna lenne. Az európai gazdaságot az úgynevezett körkörös gazdaság irányába elmozdító négy törvényjavaslatból álló
csomag eredményeként az alapanyagok és
termékek sokkal tovább maradnának a termelési és fogyasztási ciklusban. 2025-re a települési hulladéknak legalább 55%-át újra kell
hasznosítani, a cél 2030-ra 60%, 2035-re
65% lesz; a csomagolóanyagoknál pedig
2030-ra 70%-os arányt kell elérni. A tervezet
egyúttal 10%-ban korlátozná a szemétlerakókba kerülő hulladék mennyiségét. Míg
Ausztria, Belgium, Dánia, Németország,
Hollandia és Svédország lényegében egyáltalán nem küld lerakóba szemetet, Ciprus,
Horvátország, Görögország, Lettország és
Málta a keletkező települési hulladék háromnegyedét lerakókba szállítja. Magyarországon 2016-ban a települési hulladék fele került
lerakókba. Szavazás szerdán.
Nemzeti klímavédelem és erdősítés
2030-ra a közlekedési, mezőgazdasági,
épületekből és hulladékgazdálkodásból származó szén-dioxid-kibocsátást 30%-kal kell
csökkenteni, és a kivágott erdők helyébe mindig újat kell ültetni. Ez a célja annak a két

Európa jövője, az újságírók védelme

EP-plenáris Strasbourgban

Mózes Edith

A francia elnök a negyedik európai vezető,
aki a Bizottság elnökének társaságában ma
(kedd) reggel Európa jövőjéről vitázik a képviselőkkel. Emmanuel Macron 2014 és 2016
között gazdasági miniszter volt. Az általa indított En Marche! mozgalom vezetőjeként
nyerte meg a választásokat, és tavaly májusban Franciaország nyolcadik elnöke lett. Ez
lesz idén a negyedik vita az unió legégetőbb
problémáiról: januárban az ír, februárban a
horvát, márciusban a portugál miniszterelnök
szólalt fel a plenárison. Májusban Charles
Michel belga kormányfőt várják az EP-be.
Facebook – vita az uniós polgárok adataival
történő visszaélésekről
A szerdai vitán az európai felhasználói
adatok védelme lesz a középpontban a Facebook-Cambridge Analytica botrány nyomán.
A képviselők várhatóan újra felszólítják a
Facebook vezetőségét, hogy jelenjen meg az
Európai Parlament ülésén, és felhívják a figyelmet, hogy a választások befolyásolásának elkerüléséhez elengedhetetlen a
megfelelő adatvédelem. A Cambridge Analytica nevű céget azzal vádolják, hogy több
millió felhasználó adatait engedély nélkül

Műszaki hiba a radnóti hőerőműnél

Ipari olaj a Marosban

Több mint egy köbméter olajos víz
keveréke ömlött pénteken a Maros
folyóba a radnóti hőerőmű egyik
transzformátorának a meghibásodása nyomán. A Maros Megyei Környezetvédelmi Őrség tájékoztatása
szerint hatékony beavatkozásukkal
hétfőig a helyzetet orvosolták.

Szer Pálosy Piroska

Megkeresésünkre Székely Annamária, a
környezetvédelmi őrség főfelügyelője hangsúlyozta, hogy amint a szennyezésről értesültek, azonnal a helyszínre siettek, és a
három nap leforgása alatt mindvégig felügyelték és irányították a munkálatokat
annak érdekében, hogy a leghatékonyabban
szüntessék meg a víz/olaj keverék szivárgását. A főfelügyelő megerősítette a hírt, hogy
egy köbméter víz/olaj emulzió került a folyóba, a meghibásodás pedig a hőerőműnek
azon a részén történt, ahol elvileg tisztított
víznek kellett volna lennie. Jelenleg a megye
területén a Maros folyóban nincs olajszenynyezés, a partok mentén azonban még ott
vannak az elhelyezett papírszűrők, mivel a
vízből a partokra is jutott a
szennyezésből. A környezetvédelmi őrség ellenőrzései nyomán a vízi élővilágban nem tett
kárt a hőerőmű által okozott
szennyezés. Hétfőn, a déli
órákban készült jegyzőkönyv
tartalmáról egyelőre nem szereztünk tudomást, a bírság
azonban nyilvánvaló.
Nicu Tomuleţiu, az Aquaserv
Rt. szóvivője hangsúlyozta,
hogy a Radnót alatti települések ivóvíz-szolgáltatását nem
befolyásolta a hőerőműből kiszivárgott szennyezés, mivel a
fogyasztásra alkalmas nyers
vizet Ludason a talaj rendkívül
mély rétegeiből nyerik. Így a
víz minősége a szennyezés időtartama alatt is a megszokott
értékeket mutatta, a vízüzemben sem kellett megszüntetni a
szolgáltatást.

jogszabályjavaslatnak, amelyekről ma szavaz
az Európai Parlament. Az EU-s célokat az
emissziókereskedelem által le nem fedett
szektorokban – ilyen az összes kibocsátás
60%-át jelentő mezőgazdaság, közlekedés,
hulladékgazdálkodás és épületi kibocsátás –
kötelező érvényű nemzeti célokon keresztül
kell megvalósítani. Ezek a lépések a Párizsban vállalt 40%-os (1990-hez viszonyított)
csökkentési cél eléréséhez járulnak hozzá.
Erdőtelepítéssel a klímaváltozás ellen
Egy másik jogszabály a klímavédelem és
az erdők kapcsolatát szabályozza – a szén-dioxid-kibocsátást eszerint erdők, rétek telepítése által történő szén-dioxid-elnyeléssel kell
ellensúlyozni. A képviselők azt akarják, hogy
2030-ra az így elnyelt szén-dioxid mennyisége megelőzze a kibocsátottét.
2050-re az európai épületeknek maximális
energiahatékonysággal kell működniük
Az új szabályok értelmében a tagállamoknak hosszú távú stratégiát kell készíteniük a
középületek és lakóházak felújítására. Ennek
sok egyéb mellett magában kell foglalnia az
elektromos járművek töltését lehetővé tevő
infrastruktúra kialakítását is a középületeknél
és az addigra 80-95%-os európai kibocsátás
csökkentésének elérésére tett lépéseket. Az
épületek energiahatékonyságáról szóló 2010es irányelv módosítása az egyike annak a
nyolc elemből álló és 2016. novemberben útjára indított törvénycsomagnak, amely a
tiszta energia európai térnyerését szolgálja.
Ján Kuciak meggyilkolása: meg kell védeni
az újságírókat
Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és
menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolása nyomán európai szintű védelmet sürgetnek a képviselők az újságírók számára
csütörtökön. Egy március 14-i plenáris vitában a képviselők alapos és független vizsgálatot, a bűnösök kézre kerítését és
hatékonyabb nemzeti, valamint uniós szabá-

A radnóti hőerőműben a baleset a délelőtti
órákban történt, és feltételezhető, hogy a vállalat szakemberei észre sem vették az elrepedt olajteknőből szivárgó víz/olaj elegyet.
A vízen lebegő olajfoltokat egy horgász észlelte, és jelentette a 112-es egységes hívószámon. A helyszínre siettek a készenléti
felügyelőség csapatai, a vízügyi igazgatóság
szakemberei, a környezetvédelmi őrség, a
Romgaz hibaelhárító csapatai, és a radnóti
hőerőmű szakembereivel közösen próbálták
megakadályozni az olaj továbbterjedesét és
az újabb szivárgást, ezért lezárták a hőerőmű
ürítőcsatornáit. Mivel a Marosnak magas
volt a vízhozama, az olaj nagyon hamar szétoszlott a vízen, pénteken estére már elhagyta
a megyehatárt.
A Romgaz sajtóközleménye szerint az
elektromos áram előállításához használt vízzel együtt mintegy 20-30 liter olaj került a
Marosba, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy
az ipari termelés során visszamaradt olaj
nem tartalmazott mérgező anyagokat. A vállalat vezetősége szerint a készenléti felügyelőséggel, a környezetvédelmi őrséggel és a
vízügyi igazgatósággal továbbra is közösen
ellenőrzik a Maros alsó folyását.

lyokat követeltek az újságírók, bloggerek és
whistle-blowerek védelmében. Az állásfoglalás a márciusi szlovákiai EP-delegáció által
tapasztaltakat is magában foglalja. A februári
plenáris egy perc csenddel emlékezett a meggyilkolt újságíróra.
Új szabályok a bioélelmiszer-ágazat
megerősítésére
A tanúsítványok és a címkézés új rendszere révén nőhet a bioélelmiszerek termelése
– vita kedden, szavazás szerdán. Az EP és a
tagállamok között tavaly júniusban létrejött
megállapodás értelmében szigorodik ez ellenőrzés az egész élelmiszerláncban, az importtermékeknek pedig mindenben meg kell
felelniük az uniós szabványoknak. Ezenfelül
a kistermelőknek lehetőségük nyílik arra,
hogy pénzt és időt kímélve csoportos tanúsítványt szerezzenek. A termelőknek, ha nem
akarják elveszíteni a bio minősítést, új megelőző intézkedések révén kell gondoskodniuk
arról, hogy áruikba ne kerüljön kémiai növényvédő szer vagy műtrágya, a vegyes gazdaságokban pedig világosan el kell különíteni
a hagyományos és ökotermelést.
Az európai értékek védelmében támogatni
kell a civil szervezeteket
A képviselők az európai értékek védelmén
dolgozó civil szervezetek támogatására szolgáló eszközt szeretnének létrehozni. Erről ma
lesz szavazás. A pénzügyi eszköz célja elsősorban a demokrácia, jogállamiság, alapjogok
európai térnyerésének támogatása, és a képviselők szerint célszerű lenne ennek a feladatnak külön címkét szentelni a következő
hétéves uniós költségvetésben. Emellett fontos, hogy friss pénz érkezzen az alapba,
vagyis a támogatás kiegészítő legyen. Az Európai Unió eddig is nyújtott közvetlen támogatást az unión kívüli civil szervezeteknek az
európai értékek védelmére, de az EU-n belül
erre csak nagyon korlátozott lehetőség van.
(Forrás: az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon)
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Soron kívüli bemutató a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban

A lélek meztelen lazasága

Április 21-én, szombaton
este 8 órától új projekt alkotói mutatkoznak be a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Underground termében – áll
az intézmény közleményében.

Hol van az a közös találkozási
pont, ami színész és néző cinkos
játékát jelenti? Ezen illanékony pillanatban mit jelenthetnek egy XX.
századi színész gondolatai? Gábor
Miklós Hamlet próbanaplójának
megidézése szolgálhat-e ürügyként
egy jelen idejű színházi találkozásra? Csehov Sirályában Trepljov
színházi küzdelme új formákért kapálózik. Hamlet a színházban eleven. Elegendő-e a megújuláshoz a
pillanat felismerése?
Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feszeget Beczásy Áron rendezése, A lélek meztelen lazasága
című produkció, amelyet Kozma
Gábor Viktor ad elő. Zenész: Asztalos Zsolt. Látvány: Papp Gyopár.
Asszisztens: Markó Orsi.
Kozma Gábor Viktor 2017-ben
végzett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen színész és szíszakirányon,
nészpedagógus
Gáspárik Attila osztályában. Az
egyetemi évek alatt számos nemzetközi tanulmányúton vett részt,
többek között Olaszországban,
Brüsszelben, Litvániában, Japánban. 2016-tól a Suzuki Company
of Toga több előadásában lépett
színpadra, Sebastian Mattia és Suzuki Tadashi rendezéseiben. Jelenleg a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Doktori Iskolájában
végzi tanulmányait.
Több Suzuki színtréning-módszer workshopot vezetett már Marosvásárhelyen és Budapesten.

A lélek meztelen lazasága – próba

Korábban a Keresztes Attila által
rendezett Túl a Maszat-hegyen
című előadásban láthattuk a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban.
Jelenleg szabadúszó színészként
dolgozik.
Beczásy Áron 2017-ben végzett
a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem rendező mesteri szakán,
Bocsárdi László osztályában. Vizsgarendezése Molière Mizantrópja
volt, amelynek Alceste szerepébe
is beugrott. A színészi szakképesítést Budapesten szerezte 2004-ben.
Rendezői útját a budapesti Tűzraktér független kulturális központban
kezdte, ahol egy saját csapattal önálló előadásokat hoztak létre, mint
Strindberg Pelikánja, Caragiale
Farsangja vagy Molière Tartuffeja. Jelenleg a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulati tagja –

Fotó: Bereczki Sándor

írják az előadásról és annak alkotóiról.
Az április 21-i bemutatóra érvényesek a Bernády György-mecénásbérletek. További előadások:
április 22-e, vasárnap 20 óra és április 23-a, hétfő 17 óra. Jegyek egységes 10 lejes áron kaphatók a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Kultúrpalotában működő jegyirodájában (keddtől péntekig 12 és
17.30 óra között, telefon: 0372951-251) és a színházban működő
jegypénztárban (keddtől péntekig
9 és 15 óra között, valamint előadás előtt egy órával, telefon:
0365-806-865), valamint online, a
www.biletmaster.ro honlapon. További információk a színház honlapján – www.nemzetiszinhaz.ro –
és Facebook-oldalán – www.facebook.com/tompamiklos. (Knb.)

A hét végén tartották a mesemondó megyei megmérettetést

Csodák és virágnyílás Nyárádremetén

Szombaton került sor a második osztályosok számára szervezett Nagyapó mesefája
című népmesemondó verseny
megyei szakaszára. A FelsőNyárád menti nagyközségbe
több mint kéttucatnyi kis mesélő érkezett ebből az alkalomból.

Gligor Róbert László

Üdvözlőbeszédében a szervező
Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskola
igazgatója a mese születéséről szólt
a gyerekeknek: a fárasztó munka
után és a gondok közepette is tudtak
tréfálni, mesélni az emberek, s
mivel egy jobb élet vágya nem teljesülhetett a valóságban, hát valóra
vált a mese révén. A mesélőket
megbecsülték, a meséiket továbbadták, és ezért hívták össze e hétvégi eseményre a gyerekeket is,
hogy legkedvesebb meséiket madárszárnyon másoknak is eljuttassák – mondta el Kacsó Zsuzsánna,
aki megtiszteltetésnek érzi a megyei
tanfelügyelőség szervezésre irányuló felkérését. A megyei intézmény nevében Macarie Ioan
főtanfelügyelő román és magyar
nyelven köszöntötte a kisgyerekeket, és köszönetet mondott a pedagógusok munkájáért, míg a
tanítókért felelős tanfelügyelő,
Fejes Réka elmondta: azért választották Nyárádremetét, mert felkészült, komoly és nagy tanítói
közössége van, óriási szervezési tapasztalattal, továbbá a vidéknek is
varázsa van.

Kivirágzott a palotaudvar
Ezután kiderült: egy boszorkány
elátkozta a királynét, hogy kertjében semmi se teremjen, de a Bekecs
tetején élő javasasszony szerint
egy-egy mese nyomán kihajthat
egy-egy szál virág. Ezért a palotába
érkező vendégek segítségét kérték,
így 29 gyerek vonult a királyi pár és
az udvari bölcsek elé mesélgetni a
vízitündér leányáról, az aranymozsárról, a vénasszonyról és a halálról, a nyelves királykisasszonyról, a
furfangos székely menyecskéről,
Kutyafilkóról, Annácska bögréiről
és a csizmadia malacáról, de óriási
tojásról és szilvásgombócról is, és
az annál is nagyobbakat lódító zsiványoktól Mátyás király történetéig
számos érdekes történetet adtak elő.
Közben, ha belefáradtak a mesélésbe, a királyi pár eszem-iszomra,
majd a palotaudvar sarkában egy
kis játékra hívta a gyerekeket, s
végül szinte észrevétlenül kivirágzott a palotakert is, a királyné örömét pedig nagy tánccal és játékkal
ünnepelték meg, amelyet a Bekecs
néptáncegyüttes két selyei fiatalja
tanított meg.
Eközben az udvari bölcsek
(Fülöp Izabella Tünde és Páll Irén
marosvásárhelyi, Balogh Tünde
csíkfalvi és Bereczki Izabella hármasfalusi tanítónők, valamint KissSzőcs Karolina helyi magyartanár)
is meghozták döntésüket a legjobb
mesélőket illetően. Dicséretben részesült Butuk Zsófia (Marosvásárhely), Jákob Éva, Varodi Annabella
(mindketten Dicsőszentmártonból),
Fodor Erika (Nyárádszereda), míg

Pataki Barbara (Gernyeszeg), Kiss
Hunor (Marosvásárhely), Puskás
Szabina (Gyulakuta), Ferencz Petra
(Marosvásárhely) különdíjat kaptak. A legjobb mesélőnek az erdőszentgyörgyi Székely Zsanett
bizonyult (tanítónő Kacsó Melinda), őt követte osztálytársa, Nagy
Anna, míg a harmadik helyen a rigmányi Borbély Adolf (tanítónő
Barabás Ibolya) és a marosvásárhelyi Szekeres Balázs (tanítónő Nagy
Edit) osztozott. Ők képviselik megyénket az országos szakaszon.
Hinni kell a mesében
A zsűri nevében Páll Irén szólt a
verseny végén: a mese reményt ad
az embernek, a mese megmutatta
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Májusban kezdődik
a 10. marosvásárhelyi Ifjúsági
Dzsesszverseny és Fesztivál!

Tíz évvel ezelőtt abbéli reményünket fejeztük ki, hogy hátha
szép, új hagyomány kezdetének tanúja Marosvásárhely zeneszerető
közönsége. Ez a remény valóra vált,
ismét megbizonyosodhattunk arról,
hogy van igény a minőségi muzsikára és van igény a fiatal generációkban is a zeneszerzésre, a
játszásra, a zenefogyasztásra. Akkor
született meg a város egyik újabb
kulturális hagyománya, szemléje,
az első marosvásárhelyi Ifjúsági
Dzsesszverseny és Fesztivál. A marosvásárhelyi Egyetemista Kultúrház, a Jazz&Blues Club és a
Partitúra Kulturális Egyesület által
szervezett szemle az idén jubilál:
immár tizedik kiadásához érkezett,
és ezúttal is tavasszal: május 9-13.
között kerül sor rá a Sörház (Sinaia)
utcai Jazz&Blues Clubban, valamint a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban.
Amint arról az elmúlt években is
beszámoltunk, a rendezvénysorozat
célja lehetőséget nyújtani egy színvonalas rendezvénysorozat keretében a benevezett romániai és
külföldi zeneművészeti akadémiák
hallgatóinak, pedagógusainak a
közös találkozásra, eszmecserére és
megmérettetésre. Az eseményen a
versenyzők esélyt kapnak arra,
hogy produkcióikat több, szakmailag elismert zsűritag értékelje,
emellett részt vehetnek a délelőtti,
különböző tematikájú zeneműhelyeken, amelyeket ugyancsak elismert zenészek tartanak.
Az eseménysorozat programja
két nagy tömbből áll: a benevezett
zenészhallgatók versenyprogramjából, valamint neves dzsesszzenekarok koncertjeiből.

azt, hogy a közösség összefogó
ereje képes varázsolni, megteremti
az együttlét örömét. A jó szándék
csodákra képes, a lehetetlent is
megoldja, ajándékot hoz, eltölt boldogsággal, és azt sugallja: merjünk
álmodni. A bekecsi asszony ezen a
napon belecsöppentette a gyerekekbe a varázserejét, így sok örömet hoztak, de a tanítók és diákok
sok-sok, órák utáni munkája is
benne van. Fejes Réka tanfelügyelő
szerint mindenki győztes volt ezen
a napon, hiszen minden gyerekre
rácsodálkozhattunk, minden mesében, minden kinyíló virágban felfedezhettük valódi erősségünk.
Minden pedagógus szívvel-lélekkel
készült, és jó látni, hogy mindenkinek helye van ebben a közösségben.
Amíg erőnk van és így dolgozunk,
addig virágozni fog a kertünk – öszszegzett a szakember.

A mese csodákat tesz, és mindenkinek helyet ad a közösségben

Fotó: Gligor Róbert László

A Nemzetközi Ifjúsági Dzsesszverseny és Fesztivál versenyprogramjára olyan 30 év alatti énekesek,
zenészek vagy énekesekből és zenészekből álló csapatok jelentkezhetnek, akik/amelyek az Oktatási és
Kutatási Minisztérium által akkreditált zeneművészeti intézmények
valamelyikének hallgatói. A szervező dzsesszklub közleményéből
pedig kiderül, hogy a versenyzők
előadását az idén Romániából, Magyarországról, Hollandiából és Írországból
érkező
tanárokból,
zenészekből álló héttagú zsűri fogja
kiértékelni.
A kiosztandó díjak összege 3000
euró, amelyet a zsűri a szervezőkkel
közreműködve a legjobb hangszeres előadó, a legjobb énekes és a
legjobb zenekar között fog szétosztani.
Az idei fesztiválon számos neves
dzsesszformáció, illetve előadó is
fellép: a marosvásárhelyi színpadon
Pintér Péter, a Jazzy Bit, a Jazz Residence, Luiza Zan & Hungarian
All Stars, a Vintage Dolls, Irina
Sârbu & Ethnotic Project, a Tribute
to Ella (Bágyi Balázs New Quartet
ft. Pocsai Krisztina), a G. Enescu
University Big Band, valamint a
Budapest Jazz Orchestra produkcióit láthatjuk.
A fesztiválra szóló jegyek ára 35
lejbe kerül (napijegy), valamint 100
lejes bérletet is lehet váltani, utóbbi
a koncertsorozat 4 napján jogosít
belépésre. Utolsó nap a dzsesszfesztivál a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházba költözik, a bérlet nem
foglalja magában az ottani belépőt.
A dzsesszfesztiválra természetesen
még visszatérünk. (Knb.)

Kacsó Zsuzsánna igazgatónő
szerint sikeres volt a rendezvény, a
gyerekek elégedetten térhettek
haza. Mindenkinek azt tudja mondani: megtaláljuk az életben a boldogságot, csak hinni kell a
mesékben. A mese egyszerre hagyomány és teremtés, ezt próbálták
most is továbbvinni és formába önteni, számukra pedig kihívás és
egyben elégtétel is volt egy ilyen
rendezvény megszervezése.
Öröm és elégtétel
A mesemondó verseny megyei
győztese egy törékeny, kissé visszahúzódó, de mindig mosolygó kislány. Székely Zsanett – elmondása
szerint – nagyon szereti a mesét,
már óvodás kora óta mesél, részt
vett hasonló versenyeken, és eredményeket is ért el, a tanító néni és
szülei örömére. Sokat készültek a
hétvégi versenyre, és nagyon jó hallani, hogy ő volt a legügyesebb, viszont egy kicsit izgul az országos
megmérettetés miatt. Kacsó Melinda tanítónő szerint Zsanett nagyon szerény kislány, de az
előadó-művészetben nagyon tehetséges, benne van a jellemében,
hogy elő tud állni és hitelesen elő
tud adni egy mesét. A tanítónő két
gyerekkel érkezett a megyei szakaszra, mindkettő továbbjutott az
országosra, amit nagyon meghatódva vett tudomásul, ez számára
szakmailag is nagy elégtétel és
öröm, és nagy lendületet ad munkájának. A felkészülési időszak kellemes
időtöltést
jelentett
mindannyiuknak, közösen dolgozhattak a gyerekek által választott
meséken, és ebben a munkában
sokat támogatták a nagyon odaadó
szülők is.
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Újjászületik a kultúrház

A rendszerváltás előtt a
Maros jobb partján a megye
legerősebb községei sorakoztak. Abban az időben Marossárpatakon is „dübörgött” a
gazdaság, az utóbbi évtizedekben azonban megváltozott a helyzet. Úgy érzem, a
községünk hátrányos helyzetben van – véli Kozma Barna
polgármester, akit elsőként
az idei költségvetésről kérdeztünk.
munkálat során azonban váratlan

Mivel egyes, korábban elindított,
nyertesnek ítélt pályázatok kivitelezéséhez az év vége felé kapták meg
az előleget, az önkormányzat számláján maradtak el nem költött pénzösszegek.
Ezért
2018-ra
Sárpataknak 910 ezer lejjel kevesebb pénz jutott az államkasszából,
mint tavaly – tudtuk meg a községgazdától.
A folyamatban lévő legjelentősebb beruházás a sárpataki kultúrotthon újjáépítése. Erre nagy
szükség volt, az épület ugyanis
használhatatlan állapotba került, így
nem tudott teret biztosítani a községben zajló kulturális eseményeknek. A felújításra vonatkozó
pályázatot a Vidékfejlesztési Beruházások Finanszírozási Ügynökségéhez (AFIR) nyújtotta be az
önkormányzat. A finanszírozási
szerződést 2016 szeptemberében
írták alá, a beruházás összértéke
2.092.019,75 lej. A közbeszerzési
eljárás lebonyolítása után tavaly
kezdődött a kivitelezés. Eredetileg
hét hónap lett volna a határidő, a

nehézségek adódtak, így az épület
hátsó részét teljesen le kellett bontani. Jelenleg az újjáépítés zajlik.
Az önkormányzat a mezőmajosi
kultúrotthon felújítására is pályázott
az AFIR-nél. Húsvét előtt írták alá
a finanszírozási szerződést, a beruházás értéke 958.938 lej. Ugyanaznap írták alá a sárpataki
falumúzeum felújítására vonatkozó
szerződést,
amelynek
értéke
466.991,33 lej.
Nyertes lett a községközponti orvosi rendelő tetőterének beépítésére
és az ingatlan korszerűsítésére benyújtott pályázat is, amelynek
összértéke 1.433.817 lej. A legnagyobb értékű – 5.471.939 lejes –
nyertes pályázat a marossárpataki
Adorjáni Károly Általános Iskola
korszerűsítésére és bővítésére vonatkozik. Az épület elülső szárnyát
kívülről még tavaly felújították, jelenleg folyamatban van a közbeszerzési
eljárás
a
teljes
korszerűsítésre és bővítésre. Ez
utóbbi munkálatra a növekvő gyermeklétszám miatt van különösen

A marossárpataki gazdák
közül 97-en pályáztak a
maros-mezőségi gazdaságfejlesztési program keretében a
magyar kormány által biztosított támogatásokra. A legtöbben a községközpontból,
17-en Pókából, öten Pókakeresztúrról nyújtották be pályázati iratcsomóikat. Kozma
Barna polgármester szerint
voltak, akik nem hittek a Pro
Economica Alapítvány által lebonyolított programban, így
nem is ragadták meg a felkínált lehetőséget. Az elmúlt
hetekben azonban a kételkedők is láthatták, hogy az igényelt munkagépek és egyéb,
gazdaságfejlesztő eszközök,
felszerelések megérkeztek.

Az új traktortól a disznófarmig
A sárpataki Orbán Ferenc traktorvásárlásra pályázott. Ottjártunkkor elégedetten mutatta vadonatúj,
50 LE-s szerzeményét, amelyért
igen hálás a magyar államnak és a
Pro Economica Alapítványnak.
Eddig egy német gyártmányú, régi
traktorral dolgozott, amelyet mindegyre javíttatni kellett. A karbantartás sokba került, ezért is örült az új
gépnek, amely minden szempontból megkönnyíti a munkát.
– Türelmetlenül vártuk, de most
már megvan – nyugtázta a 62 éves
gazda, aztán kérésünkre fordított
egyet az időkereken.
– 38–40 évet dolgoztam a Mobex
bútorgyárban asztalosként. A faragászati részlegen voltam, szerettem
ott nagyon. Nem gondoltam volna,

Gazdaságfejlesztés Marossárpatakon

nagy szükség. A tanintézet mellett
helyi forrásból műgyepes pályát
alakított ki az önkormányzat, ottjártunkkor a munkások az utolsó simításokat végezték, a pálya átadására
pár hét múlva kerül sor.
A Marosmenti Partnerség Leader
Egyesület tagjaként munkagépek –
traktor és különféle tartozékok –
vásárlására pályázott sikeresen a
község, az 514.668,13 lejes beruházásra vonatkozó szerződést még
decemberben aláírták.
Nyertesnek, de nem finanszírozhatónak ítélte meg a Vidékfejlesztési Beruházások Finanszírozási
Ügynöksége a mezei utak aszfaltozására 2016 őszén benyújtott pályázatot. Erről április elején értesítették
az önkormányzatot. A beruházás
egy több mint 8 kilométeres útszakaszra vonatkozott, összértéke
6.670.830 lej.
Ivóvíz-mizéria
Marossárpatakon az iható víz hiánya jelenti a legnagyobb gondot.
Az elmúlt évek során sok kút kiszáradt, az ivóvízhálózatot pedig a tervező, illetve a kivitelező hibájából
máig nem sikerült átadni. A részletekről Kozma Barna polgármester
tájékoztatott.
– Az ivóvízhálózat kiépítése több
mint tíz éve, 2007-ben kezdődött a
községközpontban. 2014-ben kétszer is összehívták az Állami Építkezési Felügyelőség (ISC) és a
Maros Megyei Tanács képviselőiből, valamint külső szakértőkből
álló átvevő bizottságot. A szivattyúháznál, illetve a víztárolónál észlelt

problémák miatt azonban nem került sor a munkálat átadására. A kivitelező ígéretet tett arra, hogy
orvosolja a helyzetet, de ez máig
nem történt meg. Mivel azonban a
víz már a hálózatban volt, a falubeliek elkezdtek rácsatlakozni. A közelmúltban a közegészségügyi
igazgatóság tematikus ellenőrzést
végzett a hálózatnál, mintát vett a
vízből, amelyről a mikrobiológiai
vizsgálat során kiderült, hogy a fertőtlenítő rendszer üzemképtelensége miatt nem rendelkezik a
megfelelő paraméterekkel. Az illetékes szakbizottság jegyzőkönyvbe
foglalta a helyzetet, ezt követően
írásban szólítottak fel arra, hogy figyelmeztető táblákat helyezzünk el
a község területén, amelyeken arról
tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
víz fogyasztásra nem alkalmas. Ezt
mi még a felszólítás előtt megtettük.
Egy második megkeresésben arra
utasított az illetékes hatóság, hogy
állítsuk le a rendszer működését. A
községközpontot érintő vízhiányból
kiindulva megtámadtuk a rendelkezést. Ezzel egy időben folyamatosan igyekeztünk elérni a tervezőt,
akire a kivitelező a felelősséget hárította, de nem jártunk sikerrel, és

természetesen a kivitelezővel sem
jutottunk megegyezésre. Meggyőződésem, hogy amennyiben rövidesen nem oldódik meg a probléma,
törvényszéki ügy lesz belőle – öszszegzett a polgármester, akitől azt is
megtudtuk, hogy mivel a szivattyúház nem működik, a település magasabb részein fekvő házakban
egyáltalán nincs víz.
Nemsokára átadják
a szennyvízhálózatot
2012-ben a Környezetvédelmi
Alap finanszírozásával kezdődött el
a szennyvízhálózat kiépítése a községközpontban. Akadozva érkezett
a támogatás, volt, hogy egy évig is
elapadtak a pénzforrások, most
azonban végéhez ér a beruházás. Jelenleg a hálózat átmosása és a
videoinspekció zajlik, remélhetőleg
jövő hónapban sor kerül a rendszer
átadására – tájékoztatott a községgazda.
A jövőre vonatkozó tervek között
Kozma Barna a község térfigyelő
kamerákkal való felszereléséről is
említést tett, ezzel ugyanis jelentősen növelni lehetne a közbiztonságot.

hogy egyszer tönkremegy a gyár. A
gazdálkodással már a munkás
éveim alatt megpróbálkoztam, lovunk, tehenünk is volt, kínlódtunk
eleget. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt
kezdtem komolyabban foglalkozni
a mezőgazdasággal, miután elkerültem a gyárból. Három és fél hektár
földünk van, azt műveljük, a fiam is
segít. Kukoricát, árpát, zabot,
krumplit termesztünk, a gabonát a
helyi piacokon értékesítjük. Most
szeretnénk megpróbálkozni a lucernával is, annak ugyanis nagyon jó
ára van.
Orbán Ferencet további jövőbeli
terveiről is megkérdeztük. Elmondta, hogy lassacskán szeretnék
bővíteni a felszerelést, az új traktor
mellé további munkagépeket vásárolnak majd. Idén a termelésre fektetik a hangsúlyt, jövőben pedig egy
disznófarmot hoznának létre. Meg
is van a telek, ahova az ólakat tervezik, és természetesen mindent
szakszerűen végeznének el, lefolyókkal, ülepítővel.
– Úgy gondoltam, önerőből
vágok neki ennek a beruházásnak,
ha az idei termés után biztosítani
tudom az állatoknak a megfelelő
mennyiségű takarmányt – tette
hozzá a gazda. Orbán Ferencnek két
unokája van, egy tízéves kislány,
aki látogatásunkkor iskolában volt,
és egy három és fél éves fiúcska,
Máté.
– Övé lesz majd egyszer ez a
traktor – simította meg a nagyapa a
feltűnően értelmes, mosolygós kis-

fiú fejét, aki kedvenc kakasát is
megmutatta nekünk.
Szaporodó fóliasátrak Pókában
A pókai Gábor Magyar és felesége, Ella 33 ezer lejre pályázott,
amelyből fóliasátrakat szándékoztak vásárolni (mint ismeretes, a pályázóknak az összeg 25 százalékát
kellett biztosítaniuk). A zöldségtermesztésen alapuló gazdaság fejlesztését szolgáló felszerelést április
első felében meg is kapták. Látogatásunkkor már állt a szimpla és a
dupla falú sátor fémszerkezete, a fóliák felhelyezése volt még hátra. A
házaspár paradicsomot termeszt
majd az új sátrakban. Gáborék egy
évtizede foglalkoznak zöldségtermesztéssel, négy fóliasátruk már
volt.
– Különféle paradicsomfajtákat,
uborkát, hagymát, paprikát termesz-

tünk, kültéri termesztésben káposztánk, karfiolunk, karalábénk, padlizsánunk is van – mutatták sorra a
régebbi fóliasátrakban, illetve a sátrakon kívül zöldellő kincseiket. Ella
arról is felvilágosított, hogy a magokat az interneten szokták kiválasztani, forgalmazóktól vásárolják. A
hagyományos magok mellett rendszerint drágább F1 hibrid vetőmagot
is vesznek. Az úgynevezett „keltető” sátorban olyan különlegességek is megtalálhatók, mint a törpe,
a fekete vagy lila színű paradicsom.
A tálcában nevelt palántákat nemsokára pikírozzák, azaz különültetik.
Zöldségeiket a megyeszékhelyi piacokon értékesítik, a palántákat a
Cuza Voda utcai nagypiacon, a termést a November 7.-ben. A két új
fóliasátorral megsokszorozódik a kínálatuk – értettek egyet Gáborék.

Akik hittek a segítségben
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Marosvásárhely (5.)

Folytatjuk a barangolást, ebben az összeállításban is a Teleki
Tékát ismertetjük. Nem csak a könyvgyűjteményt érdemes szemügyre venni, az épület is kínál érdekes látnivalókat. Ugyanakkor elidőzhetünk a Bolyai-múzeumban is, ahol közelebbről
megismerhetjük a matematikus zseni Bolyai János és édesapja, Farkas életét, megszemlélhetjük szerény tárgyi hagyatékát, az egyik
tárlóban pedig egy meglepetéstárgy is van.

A Teleki Téka épületének magját az özvegy Rhédey Zsigmondné
Wesselényi Kata által az 1770-es
évek közepén építtetett, L alaprajzú
városi palota képezi. Wesselényi
Kata utódok nélkül halt meg 1788ban, a házat leánytestvére gyermeke, iktári Bethlen Zsuzsanna,
Teleki Sámuel felesége örökölte.
Teleki Sámuel ennek bővítésével
alakította ki az Erdélyi Nagyfejedelemség első nyilvános könyvtárának otthont adó impozáns

emelet teljes kerületén körbeszalad.
A bejárattal szemben erre erősítették fel Teleki Sámuel hatalmas portréját. A kép felett elhelyezett
aranyozott Isten-szem háromszögén
a DEUS PROVIDEBIT felirat olvasható, a boltozat hevederívére
erősített rozettától a mellvédig a
portré kétoldalán bronzfüzérek
csüngenek. Szemben, a bejárat fölött jelenleg a könyvtáralapító Johann Michael Millitz által festett
fiatalkori portréja függ. Körben a

csarnokot. A könyvtárszárny tervrajzait Ernest Koch (1755–1825), a
korabeli Bécs egyik sokat foglalkoztatott építésze készítette. A tervrajzokat némileg módosította a
marosvásárhelyi Türk Antal építőmester. A kivitelezés munkálatait a
gyulafehérvári Schlaff Ignác kőművespallér kezdte el 1799-ben, majd
a tordai Kövecsi János fejezte be
1802-ben. A fedélszerkezet a kőhalmi Christian Schön ácsmester tehetségét dicséri. A belső berendezés
és a régi épület átalakításának munkálatai még sokáig elhúzódtak. A
könyvszekrényeket, az épület asztalosmunkáit, padlóját egy Bécsben
tanult marosvásárhelyi asztalosmester, Molnár Ádám készítette. A
könyvtárterem előterének bejárata
fölé pálcatagos keretezésű, fekete
márványtáblát helyeztek a következő felirattal: MUSIS PATRIIS
/GRATISQUE POSTERIS /D(ominus) D(ominus)/SAM(uel) S(acri)
R(omani) I(mperii) COM(es) TELEKI. A nagyterem kétszárnyú ajtaja fölött az előzőhöz hasonló tábla
van a következő aranyozott felirattal: FORTUNAE UTRIUSQUE /
PRAESIDIA, a déli falon pedig a
SOLLICITAE / IUCUNDA OBLIVIA / VITAE feliratú márványtáblát helyezték el. A könyvtárterem
az épület legigényesebben kiképzett
része. A hosszanti elrendezésű térben négy pár pillér határozza meg a
szélesebb központi hajó melletti két
oldalteret. A belső kiképzésben figyelmet érdemel a pillérek fejezetein,
valamint
a
galéria
párkányzatán hangsúlyosan jelentkező fogsordísz. A galéria egymásba fonódó ovális ívekkel
díszített kovácsoltvas mellvédje az

galéria mellvédjére az egykori portrégaléria megmaradt darabjait helyezték: Teleki Mihály, Bethlen
Gábor, Batthyány Ignác és Brukenthal Sámuel portréit, valamint Mátyás király két arcképét. Az
említetteken kívül a könyvtár Teleki
József portréját is őrzi. Ott állt még
Savoyai Jenő, Széchényi Ferenc és
Festetics György portréja is, amelyek eltűntek. A könyvtárterem előterében egy többségében családi
portrékat tartalmazó gyűjtemény
kapott helyet, ezekből napjainkra
egy sem maradt fenn. Teleki éremés fegyvergyűjteményének is
nyoma veszett. A szekrények tetején láthatók az ókori személyiségeket és mitológiai alakokat

Bolyai János dolgozóasztala

A Teleki Téka

megjelenítő gipszszobrok. Teleki
Sámuel és Bethlen Zsuzsanna mellszobrát az utolsó két északi pillér
előtt helyezték el. A kancellár és felesége bronz mellszobrát Bécsben
Franz Thaller készítette. Az emeleten a Molnár Ádám által készített
kőzettárolók, a „mineral kasztenek”
állnak, amelyek ma is az alapító fiatalon elhunyt fiának, Teleki Domokosnak kőzetgyűjteményét őrzik. A
galéria északi részén, Teleki egész
alakos portréja – alkotója Johann
Tusch – mögött széles fiókos szekrény található. A déli részen a kancellár egykori fegyveres házából,
illetve a palota folyosójáról a galériára nyíló két ajtót elfalazták, a
belső ajtószárnyak megőrzésével a
falnyílásokban könyvszekrényeket
alakítottak ki. Az emeleten voltak
egykor a főúri palota lakóhelyiségei, itt volt Teleki Sámuel lakosztálya is. A termek jelentőségét
növeli, hogy Marosvásárhelyen itt
maradt fenn a legtöbb eredeti barokk kori belsőépítészeti részlet
(padló, ajtók, ablakok, kályhák, falfestés, stukkókeretek stb.). A
könyvtárteremből kilépve, baloldalt
egykarú, a terembelivel megegyező
mintájú kovácsoltvas mellvédes
lépcső vezet az emeletre. A kancellár egykori hálószobáját már sarkain leszelt téglalapot mintázó,
meanderdíszes-rozettás stukkókeret
díszíti. Innen a könyvtárterem irányába nyílik az egykori fegyveres
szoba, melynek mennyezetén kisebb-nagyobb, mélyített körökkel
mintázott, sarkain leszelt téglalap
alakú stukkókeret látható; ugyaninnen közelíthető meg a lépcsőházba
nyíló, ovális ablakokkal ellátott

Fotó: Vajda György

egykori illemhely keskeny folyosója. A kancellár dolgozószobájának (a sarokszoba) a szalagfonatos
stukkókeret mellett külön ékessége
az épületben fennmaradt egyetlen
eredeti kályha, a forrásainkban szereplő nyolc „fehér tornyos kemence” egyike, a kor forgástest
alakú, urnával díszített copf jellegű
kályháinak szép példánya. A következő helyiség, a kancellár nappali
szobájának stukkókerete szelt téglalap alakú. Az egykori reprezentatív nagytermet a palotában a Franz
Neuhauser által készített falfestmények díszítették. A nyugati nappali

koponyájának megmaradt részét,
ezek a Bolyaiak emlékszobájába
kerültek a dr. Czakó József által
adományozott tabernákulumban. A
Bolyai-múzeum létesítésének ötlete
már 1925 körül kezdett körvonalazódni, miután 1913-ban Bolyai Farábrázoló
festményekre
kast
bukkantak. Az elképzelés 1937. november 7-én vált valóra. Amint korábban említettük, az államosítás
után a református kollégium könyvtára és a múzeum anyaga állami tulajdonba került, majd 1955-ben a
két gyűjteményt átköltöztették a Teleki-könyvtárba. Néhány évvel ké-

mennyezetének közepén kisebb,
növényi ornamentikájú stukkó található, hasonlót láthatunk a nyugati
sarokszoba mennyezetén is. A főúri
lakosztály felsorolt termeinek mindenike őriz eredeti asztalosmunkákat. Több helyiségben a 19. század
második feléből származó kályhák
láthatók. A nyugati oldalon, a főhomlokzattól számolt ötödik teremben található rovátkolt szélű, füles
kialakítású mészkő ajtókeret az
épület egyetlen számottevő faragott
kőemléke, szemöldökén a Wesselényiek címerállatát, a koronás sellőt
láthatjuk. Ennek két oldalán vésett
majuszkulás felirat olvasható:
B(aro) / H(adadi) / V(esselényi)
K(ata).
A Teleki Tékában kapott helyet a
Bolyai-múzeum is, amely a város
két zseniális matematikusának, Bolyai Farkasnak és Bolyai Jánosnak
a tárgyi emlékeit őrzi, amelyek eredetileg a Marosvásárhelyi Református Kollégium nagykönyvtárának
egyik termében álltak. Ezek egy részét 1887-ben Bolyai Gergely szállította a kollégiumba Bólyáról, a
múzeumban ma is látható diákládába csomagolva. Majd 1911 nyarán,
a
két
matematikus
újrahantolásakor kiemelték Bolyai
Farkas koponyáját és Bolyai János

sőbb, az épület tatarozása után, az
emlékszobát a mai, földszinti helyére költöztették. Az emlékszobában
Bolyai János íróasztala mellett a
tárlókban található többek között a
körzőfelszerelése,
sakktáblája,
egyéb használati tárgyai. Itt látható
elméletének gyakorlati ábrázolása,
a pszeudoszféra is. A szoba átrendezésekor leveleinek, írásainak pannókra helyezett részleteit is
kiállították. 2012-ben adományként
ide került az ő elmélete alapján a
Domokos Gábor, a BME szilárdságtani és tartószerkezeti tanszékének vezetője és Várkonyi Péter
adjunktus által készített világhírű
Gömböc is, amely az első ismert
olyan homogén test, amelynek egy
stabil és egy instabil, összesen két
egyensúlyi pontja van, és bárhogy
teszik le, mindig a stabil egyensúlyi
pontjába tér vissza.

A kiállítások és az olvasóterem
hétfőn zárva van, a kiállítások
keddtől péntekig 10–18, szombaton
és vasárnap 10–13 óra között látogathatók, az olvasóterembe, vasárnapot kivéve, ugyanezen nyitvatartás szerint várják az olvasókat.
Az intézmény folyamatosan frissíti
honlapját: www.telekiteka.ro.
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Botlott az éllovas

Nem tudta érvényesíteni a
hazai pálya előnyét a Marosvásárhelyi MSE a helyi rivális,
a Gaz Metan elleni presztízsrangadón, pénteken este. Ez
volt az első mérkőzés az idei
bajnokságban, amelyen az
MSE egyetlen gólt sem tudott
szerezni. A döntetlen a harmadik botlását jelentette az
éllovasnak,
mindannyiszor
hazai pályán. Ennek ellenére
a bordó-fekete csapat továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát, hiszen még
nincs veresége, csupán az
előbb említett három döntetlen.

Az ősszel az MSE kiütéses, 7-0
arányú győzelmet aratott a Gaz
Metan ellen, és a vendégek eltökélt
szándéka az volt, hogy megakadályozzák a helyi rivális újabb sikerét.
Több, igen jelentős divíziós tapasztalattal rendelkező játékossal a hátvédsorban (Crăciun kapus, Nistor,
Boitoş, Peres) a Gaz Metan egyetlen pillanatig sem engedett a kitárulkozás
csábításának.
Két
vonalban védekezve, az MSE minden előreküldött labdájára, passzára
lecsaptak, és kizárólag ellentámadásokkal próbálták meglepni a hazaiak védelmét. Ez ugyan nem
sikerült, hiszen a kilencven perc
alatt egyetlen Gaz Metan-helyzetet
jegyeztünk fel, a 22. percben, ami1. MSE
18
2. Marosoroszfalu
18
3. Szováta
17
4. Marosludas
17
5. Atletic
18
6. Gaz Metan
18
7. Nyárádtő
17
8. Dicsőszentmárton 18
9. Ákosfalva
18
10. Nyárádszereda 18
11. Náznánfalva
18
12. Kutyfalva
18
13. Mezőméhes
17
14. Nagysármás
18
15. Dános
18

Labdarúgó 4. liga, 20. forduló: Marosvásárhelyi MSE – Marosvásárhelyi Gaz Metan 0-0
Marosvásárhely, Sziget utcai műfüves pálya. Vezette: Clodualdo
Preda – Adrian Codurean, Denisa Buta (mind Dicsőszentmárton).
Ellenőr: Sütő János (Marosvásárhely).
Sárga lap: Ungur (lefújás után), illetve Boitoş (56.), Murar (90+1.),
Muntean (90+2.), Crăciun (90+3.).
MSE: Kristály – Mihály, Silaghi, Brai, Iernuţan, Ungur, German,
Moldován (80. Totó), Tamás (61. Deteţan), Ruja (82. Ciula), Dudás.
Edző: Fehér Csaba.
Gaz Metan: Crăciun – Nistor, Oroian, Boitoş C., Peres, Mirăştean,
Savu (89. Păcurar), Şamşudean, Murar (75. Graur), Socaciu (71. Botezatu), Muntean. Edző: Nistor Liviu.

Eredményjelző

kor az MSE védelmének sorozatos
hibái után Muntean kecsegtető lövőhelyzetbe került, de nem találta el
a kaput. Annál többször volt ezzel
szemben veszélyben Crăciun kapuja, hiszen végig az MSE kezdeményezett. Nagyon sok támadás
akadt el korán, de néha sikerült eljutni a helyzetig. Íme az MSE lehetőségeinek listája: a 15. percben
Ungur 25 méteres lövését a felső sarokból szögletre tolta Crăciun. A 32.
percben Dudás kapott jó beadást,
kapáslövésre készült, de mielőtt a
labda elért volna hozzá, fellökték, a
játékvezető pedig továbbot intett. A
39. percben Tamás vitte be a labdát
a tizenhatos jobb sarkába, de jó

Ranglista

15
14
13
13
9
8
8
6
5
5
4
4
4
3
3

Jegyzőkönyv

3
1
2
1
4
5
2
3
5
3
2
2
0
3
2

0
3
2
3
5
5
7
9
8
10
12
12
13
12
13

82-18
72-22
51-28
46-14
48-23
42-31
50-32
34-49
29-32
45-49
26-50
38-72
22-58
26-75
30-88

48
43
41
40
31
29
26
21
20
18
14
14
12
12
11

Fotó: Bogdan Bucşeneanu, MSE

helyzetből lepasszolta az ellenfélnek. A 42. percben Ruja próbálkozott 20 méterről éles lövéssel, de a
kapu közepére, így Crăciun ki tudta
tolni a léc alól. A 45. percben pedig
Ungur lövése kevéssel szállt a kapu
mellé.
A második félidőben csak az
MSE hozott össze helyzetet. A legnagyobb a Deteşané volt, aki a 62.
percben ügyes mozdulattal lefordult
a védőjéről, de nem találta el jól a
labdát, amely mellé ment. A 67.
percben German lövését védte a
Gaz Metan kapusa. A 68. percben
ismét szabálytalanságot reklamáltak

A labdarúgó 4. liga 20. fordulójában a következő eredmények születtek: Marosvásárhelyi Atletic – Mezőméhes 3-0 (hivatalból), Ákosfalva – Marosludas 0-1, Dános – Nagysármás 2-2, Marosvásárhelyi
MSE – Marosvásárhelyi Gaz Metan 0-0, Náznánfalva – Nyárádszereda 4-1, Kutyfalva – Marosoroszfalu 1-2, Szováta – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor 3-2. Nyárádtő állt.

a házigazdák, a bíró azonban ezúttal
sem ítélt büntetőt. A 72. percben
Dudás beadása elcsorgott a kapu
előtt, de senki nem ért bele, míg a
84. percben ugyanő túl mélyen adta
be a játékszert, és a kapus megfogta.
A találkozó vége felé közeledve
a vendégek megpróbálták húzni az
időt, ezzel is magyarázható, hogy a
hosszabbítás perceiben három sárga

lapot gyűjtöttek össze, míg korábban csak egyet. A saját szempontjukból haszonnal, mert sikerült
kapott gól nélkül befejezniük.
Miután a forduló többi mérkőzése nem hozott meglepetést, az
MSE előnye öt pontra olvadt. Az éllovas azonban még mindig csakis
saját magától függ, csupán a botlási
lehetőségeinek száma csökkent
most eggyel.

Hagiék otthonában nyert a CFR

Mindhárom pontot elhozta Konstancáról a Kolozsvári CFR, és ezzel ideiglenesen visszavette a tabella első
helyét az 1. ligás labdarúgó-bajnokságban, a felsőház 5. fordulójában – a rivális FCSB tegnap este, lapzártánk
után játszott Gyurgyevón, az Astra ellen. Omrani és Deac góljával félórán belül kétgólos előnyt alakított ki a
Dan Petrescu irányította együttes, és ez a végéig elégnek bizonyult, bár öt perccel a vége előtt Ianis Hagi is
betalált, és ezzel felélesztette a házigazdák pontszerzési reményét. A hajrában azonban újabb gól nem született.
Az eredmény: Konstancai Viitorul – Kolozsvári CFR 1-2 (0-2).
Ugyancsak vasárnap játszották: Concordia Chiajna – Bukaresti Juventus 2-1.
Az állás:
* felsőház: 1. Kolozsvári CFR 39 pont, 2. FCSB 38, 3. Craiova 34, 4. Viitorul 29, 5. Astra 23, 6. Jászvásár
20;
* alsóház: 1. Dinamo 32 pont, 2. Botoşani 25, 3. Sepsi OSK 19, 4. Chiajna 19, 5. Voluntari 18, 6. Poli ACS
16, 7. Medgyes 15, 8. Juventus 13.
Vasárnapi eredmények a 2. ligából (29. forduló): Baloteşti – Suceava 3-1, Bukaresti Metaloglobus – Brăila
0-1, UTA – Snagov 1-4, Târgovişte – Piteşti 2-4. Az élcsoport: 1. Călăraşi 71 pont, 2. Nagyszeben 68, 3. Târgovişte 58.

Ricciardo győzött Kínában

A Red Bull ausztrál pilótája,
Daniel Ricciardo nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kínai
Nagydíjat, amelyen a négyszeres világbajnok és címvédő brit Lewis Hamilton
(Mercedes) ötödik, a szintén
négyszeres vb-győztes, az
összetett
pontversenyben
élen álló német Sebastian
Vettel (Ferrari) csak nyolcadik lett. A 28 éves Ricciardónak ez volt pályafutása
hatodik futamgyőzelme, amelyet szenzációs teljesítménynyel, a hatodik helyről
rajtolva, látványos előzéseinek köszönhetően aratott
Sanghajban.

A második helyen Valtteri Bottas,
a Mercedes finn pilótája ért célba,
míg a dobogó harmadik fokára a
szintén finn Kimi Räikkönen, a Ferrari versenyzője állhatott fel.
Az első rajtkockát elfoglaló Vettel a rajtnál megőrizte pozícióját,
miközben csapattársa, Räikkönen a
másodikról a negyedik helyig csúszott vissza, miután Bottas és a holland Max Verstappen (Red Bull) is
megelőzte. Az első kör végén Vettel, Bottas, Verstappen volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje,
a címvédő Hamilton pedig az ötödik pozíciót birtokolta.
A kerékcserék sorát Verstappen
kezdte, aki a 18. körben járt a
bokszban, egy körrel később Hamilton, majd újabb egy kör eltelté-

vel Bottas is új abroncsokat kapott.
A 21. körben Vettel az élről állt ki
kerékcserére, így ideiglenesen Räikkönen vette át a vezetést, Vettel
viszont a Ferrari várakozásaival ellentétben nem Bottas elé, hanem a
finn Mercedes-pilóta mögé tért
vissza a pályára.
Bottas és Vettel a 27. körre utolérte a vezető Räikkönent, akit
mindkét rivális viszonylag könnyen
meg is előzött. Räikkönen ezután
azonnal behajtott a bokszba kerékcserére, az élen pedig Bottas, Vettel,
Verstappen volt az első három helyezett sorrendje.
A 31. körben a versenybíróság
beküldte a pályára a biztonsági
autót, mert a Toro Rosso két pilótájának, Brendon Hartley-nak és Pierre Gaslynak a kisebb ütközése
után törmelék került a pálya aszfaltjára, amelynek letakarítása néhány
kör erejéig tartott.
A 36. körben a Safety Car kiállt
a mezőny elől, ekkor Bottas, Vettel,

Hamilton, Verstappen, Räikkönen,
Ricciardo volt az első hat helyen
haladók sorrendje.
A 39. körben Verstappen megtámadta Hamiltont a harmadik helyen, de a brit vb-címvédő
visszaverte a próbálkozást, sőt, a
hollandot Ricciardo is megelőzte.
Az ausztrál versenyző ekkor
„vérszemet kapott”, hamar utolérte
és meg is előzte Hamiltont, majd a
41. körben már a második helyen
száguldó Vettelt is könnyedén maga
mögé utasította. Közben Verstappen
is lehagyta Hamiltont, aki jóval lassabbnak tűnt az élmezőnyben száguldó riválisaihoz képest.
A 43. körben Verstappen túlságosan optimista előzéssel próbálkozott
Vettellel szemben, a Red Bull és a
Ferrari összeütközött, mindkettő
megpördült, közben Hamilton és
Räikkönen is kikerülte őket. Verstappen néhány körrel később 10
másodperces bokszutca-áthajtásos

Eredményjelző

Forma–1-es Kínai Nagydíj, Sanghaj (56 kör, 305,066 km)
* pontszerzők: 1. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 1:35.36.380
óra, 2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 8.894 másodperc hátrány, 3.
Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 9.637 mp h., 4. Lewis Hamilton (brit,
Mercedes) 16.985 mp h., 5. Max Verstappen (holland, Red Bull)
20.436 mp h., 6. Nico Hülkenberg (német, Renault) 21.052 mp h., 7.
Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 30.639 mp h., 8. Sebastian
Vettel (német, Ferrari) 35.286 mp h., 9. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 35.763 mp h., 10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 39.594 mp h.
* pole-pozíció: Vettel

Hatalmas az öröme a Red Bull ausztrál pilótájának: pályafutása hatodik futamgyőzelmét
aratta a Forma-1-ben

büntetést kapott, mert a versenybíróság úgy látta, ő volt a hibás az ütközésnél.
Ricciardo aztán a 45. körben
megtámadta Bottast, és egy határozott, de sportszerű előzést bemutatva átvette a vezetést finn
riválisától.
Öt körrel a leintés előtt Ricciardo, Bottas, Räikkönen volt a do-

bogósok sorrendje, őket sorrendben
Verstappen, Hamilton és Nico Hülkenberg (Renault) követte, Vettel
hetedik volt, de az utolsó körökben
még Fernando Alonso (McLaren) is
megelőzte, így végül nyolcadikként
ért célba.
A világbajnokság két hét múlva
Bakuban, az Azerbajdzsáni Nagydíjjal folytatódik.

A vb-pontversenyek állása

* pilóták: 1. Vettel 54 pont, 2. Hamilton 45, 3. Bottas 40, 4. Ricciardo 37, 5. Räikkönen 30, 6. Hülkenberg 22, 7. Alonso 20, 8. Verstappen 18, 9. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 12, 10. Magnussen
11, 11. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 6, 12. Sainz 3, 13. Marcus
Ericsson (svéd, Sauber) 2, 14. Esteban Ocon (francia, Force India)
1
* csapatok: 1. Ferrari 86 pont, 2. Mercedes 85, 3. Red Bull 55, 4.
McLaren 26, 5. Renault 25, 6. Toro Rosso 12, 7. Haas 11, 8. Sauber
2, 9. Force India 1 p.
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A máltaiak Gyulakután
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Egy kicsengetési tabló margójára

Szerkesztette: Menyhárt Borbála

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat több alkalommal hirdetett irodalmi pályázatot az
V-VIII. osztályos diákok számára
a Népújságban.
Karácsony régen elmúlt, mindenki a kereszténység nagy ünnepére, a húsvétra készülődött. Mi,
máltaiak kereszúti ájtatosságot tartottunk a hajdani ferences templom
megmaradt tornyánál.
Az „Iskola másként” hetére időzítettük azoknak a gyulakutai és
kelementelki gyerekeknek a megjutalmazását, akik válaszoltak a téli
ünnepkörrel kapcsolatos fogalmazási versenyünkre.
Márai Sándor írja, hogy az
ünnep az élet rangja, felsőbb ér-

telme. Ilyenkor felejtsünk el mindent, és figyeljünk az ünnepre.
Nagyon örvendünk, hogy a 17
pályázó felismerte a lényeget, hogy
nem a drága ajándékok jelentik az
ünnepet, hanem az egymásra figyelés, a szeretet, a család.
Nagyon szép fogalmazásokat
hallottunk. Anélkül, hogy rangsorolnánk, megemlítenénk a legjobb
dolgozatok íróinak nevét: Gagyi
Kata Renáta, Gáll Gyopárka, Kerekes Dániel, Magyari Tamás, Sármási-Bocskai Andrea, Szász
Anita-Henrietta, Szfárli Johanna,
Szfárli Zsanett, Tóth Viktória,
Varga Andrea.
Köszönjük a gyulakutai iskola
vezetőségének a meleg fogadtatást,

a három lelkes magyartanárnő:
Adorjáni Ildikó, Magyari Edit
Csilla, Nagy Erzsébet áldozatos
munkáját, akiknek sok elfoglaltságuk mellett volt idejük arra is,
hogy írásra biztassák tanítványaikat. És nem utolsósorban köszönjük a gyerekeknek a csodálatos
élményt. Segítettek ráhangolódni a
közelgő húsvétra. Máskor is várjuk
írásaikat. Szeretnénk, ha több iskola kapcsolódna be irodalmi pályázatainkba.
Ezután is várjuk a gyerekeket tevékenységeinkre, irodalmi foglalkozásokra, a színjátszó körbe és
önkéntes munkákra.
Tövissi Éva
máltai tag

Ragyogó Maros megyei diákok

„Intésemet fogadjátok el... inkább a tudást, mint a színaranyt.
Mert értékesebb a bölcsesség az
igazgyöngynél” (Péld. 8,10-11) –
ezzel a mottóval zajlott április 5-7.
között Kézdivásárhelyen a protestáns felekezetek országos olimpiája, amelynek a Református
Kollégium adott otthont.
Tizenhárom megyéből összesen
122 diák érkezett a vetélkedőre,
Maros megyéből 14 diák vett részt
a megmérettetésen, ahol ragyogóan tettek bizonyságot Istenbe vetett
hitükről,
alapos
bibliaismeretükről. A versenyzés
izgalmát érdekes programok oldották. A pénteki ünnepélyes megnyitó után a részt vevő diákok és
kísérő tanáraik Bálványosra és a

Szent Anna-tóhoz kirándultak, de
volt városnézés, múzeumlátogatás,
táncház is, ezenkívül Érték és lélekmentés Kallós Zoltán munkáiban címmel Csinta Samu újságíró
tartott előadást. Gratulálunk a felkészítő tanároknak kitartó munkájukért és a diákok áldozatos
hozzáállásához, akik vakációjuk
egy részét a versenyre szánták.
Az elért eredményekért Istennek adtunk hálát. Az általános iskolások közül II. díjat szerzett
Csontos Anett (V. osztály, Dacia
Általános Iskola, felkészítő tanára
Zalányi Erzsébet), különdíjban részesült Gólya Botond Levente (VI.
osztály, Ernyei Általános Iskola,
felkészítő tanára Majlat Gyöngyi)
és Suba Orsolya (VII. osztály, Ro-

mulus Guga Általános Iskola, felkészítő tanára Zalányi Erzsébet). A
középiskolások világi kategóriáját
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
diákjai képviselték szép eredményekkel, I. díjat szerzett FazakasGyörffy Pálma (IX. osztály) és
Burján Eszter (XII. osztály), II. díj:
Kis Noémi (X. osztály), III. díj:
Zalányi Eszter Boróka (XI. osztály), IKE-különdíj: Burján Eszter
(XII. osztály). Mindnyájuk felkészítő tanára Kovács Judit. A Református Kollégium diákjai is
sikeresen szerepeltek: I. díj: Szabó
Iringó (IX. osztály, felkészítő tanára Batizán Attila), II. díj: Kutasi
Beáta (XII. osztály, felkészítő tanára Enyedi Csaba-Márton) és különdíj: Vass Áron Levente (X.
osztály, felkészítő tanára Batizán
Attila).
Összességében a Maros megyei
csapat három első, két második,
egy harmadik és négy különdíjjal
tért haza az olimpiáról.
Hálásan köszönjük a szervezőknek a verseny megszervezését,
ugyanakkor a színes programokat.
Külön köszönettel tartozunk a
Kézdivásárhelyi Református Kollégium igazgatójának, Farkas Ferencnek, Kiss Imre főtanfelügyelőnek és a felügyelő, valamint javító tanároknak. Köszönjük
a kézdivásárhelyieknek a szívélyes
vendéglátást, igazi összefogásnak
lehettünk tanúi! Isten áldását kérjük életükre és munkájukra!
Bodó Irén Edit

Feleségem középiskolai osztálytársa jött húsvéti locsolásra és egy
régebbi ígéretét is leróni. Utóbbi
években a volt Művészeti Középiskola 1963-ban és 1964-ben végzett
zenész osztályai 2014-től kezdődően három évben egymás után tartottunk érettségi találkozót. Az
előbb említett ígéret pedig az 1963ban végzett XII. osztályok zenész és
képzőművész tanulói kicsengetési
tablójának maradványa. A több mint
fél évszázaddal ezelőtt végzetteket
az ország magyarlakta vidékeiről
verbuválták, hisz 1962-ig Marosvásárhelyen csak magyar tagozat volt,
ezenkívül még csak Kolozsváron
iratkozhattál magyar nyelvű művészetis képzésre. Az 1962-es évi
román tagozat megalapítása egyszerre történt városunkban az Orvosi és Gyógyszerészeti Intézetben,
a Szentgyörgyi István színművészeti főiskolán és a Művészeti Középiskolában. Utóbbit az évek
folyamán a Pedagógiai Líceumhoz
(tanítóképzőhöz) csatolták, majd a
rendszerváltás után újra önálló iskolaként működött. A legnagyobb baj,
amiért e sorokat írom, az a nagyfokú
felelőtlenség, ami ezeket a változtatásokat, költözködéseket kísérte. Kit
lehet most annyi év távlatából felelősségre vonni azért, ahogy a kicsengetési tablóinkkal bántak? A
2014-es osztálytalálkozó alkalmából szerettük volna előkeresni a mi
évfolyamunk, az 1963-ban és 1964ben végzettek tablóját, de sem az intézmény vezetője, sem az
adminisztrátora nem tudott semmi

választ adni, tehát eltűntnek nyilvánítottuk azokat. A sors fintora, hogy
a feleségem fent említett osztálytársának egyik szomszédja, aki elmondása szerint nevelőként dolgozott a
művészeti iskolában, a pincéjébe
mentette ezt a tablómaradványt, ami
most a mi tulajdonunkba került.
Bárki is költöztette annak idején az
iskola bármely felszerelését, laboratóriumait, kottatárát, bármit, azt hiszem, hogy az akkori érettségi
tablók is épp olyan részesei kellett
volna legyenek, ha nem is szerepeltek leltárban, mint a leghivatalosabb
dokumentumok,
osztálynaplók,
vagy bármi. Ezek lennének az eredeti, hamisítatlan tárgyai, emlékei
ennek a mi alma materünknek. Sajnos azóta annyi víz lefolyt a Maroson, annyi mindent elmosott, hogy
őszintén az az érzésem, hogy avatott
kezek műve végezte mindezt. Azóta
a Lázár Ödön parkban lévő ferences
rendi kolostort lebontották, ahol a mi
bentlakásunk is volt, csak a torony
árulkodik az idők múlásáról, no meg
a Kultúrpalota I. és III. emelete, ahol
a szakórákat tartották a zenész és
képzőművész tanulóknak. Szeretném feltérképezni, hogy vajon az
utánunk végző évfolyamok tablóira
is hasonló sors vár, vagy pedig most
már gondos kezek ügyelnek rá, mert
ugye azóta felgyorsult és napjainkban is folyik az arányok cseréje,
hogy az egykori Székelyföld főszékének lakossági összetételét „feljavítsák”.
Szász Károly nyugdíjas,
Marosvásárhely

Tele a város tavaszi virágok illatával, s így talán az emberi arcokon
is mosoly jelenik meg. Április 12én a Dicsőszentmártoni Magyar
Házban sok régi ismerőssel találkozhattunk, akik a környékről érkeztek (pl. Magyarsárosról), hogy a
falu szülöttével, Kolozsvári Józseffel találkozzanak.
Az író-olvasó találkozón megjelenteket Szakács Márta köszöntötte
a Sipos Domokos Művelődési
Egyesület részéről. Jelezte, hogy
Kolozsvári József Egy álmot kergettem című könyvének (Juventus
Kiadó, Marosvásárhely, 2018) megjelenése alkalmából gyűltünk össze,
de a közönség ízelítőt kap egy korábban megjelent kötet verseiből is
(A rózsák felelőse, Impress Kiadó,
Marosvásárhely, 2009). Köszöntötte a szerző legfőbb segítőtársát,
Székely Katalin tanítónőt, valamint
a találkozó többi szervezőjét: Bölöni Domokos írót, Szucher Ervin
újságíró-szerkesztőt és Csíki Erzsébet Gyöngyi tanárnőt.
Doszlop Lídia felolvasta Bölöni
Domokos Kolozsvári József életírásáról szóló ismertetőjét, majd fiatal
diákok léptek a porondra, és elszavalták Kolozsvári néhány versét
(Látogatás beteg apámnál, Kidőlt
fa, Anyám, ha látsz, Meghívom az
emlékeim, A fürge). A szavalók a
Traian Általános Iskola tanulói: Durugy Andrea, Fodor Nóra-Tímea,
Hadnagy Lehel, Savu Andreea,
Vinca Denisa.

Szucher Ervin kiadóigazgató kiemelte, hogy „a sors kegyetlen volt
Kolozsvári Józsefhez, előbb a fióknak írogatott, később a talpraállást
a megjelenő kötetek jelzik”. Biztatással zárja szavait: írjon továbbra
is sikerrel!
Doszlop Lídia felolvasta A virágok bosszúja című karcolatot.
Kolozsvári József – szerénységére
jellemzően – csupán a köszönet
hangján beszélt. Bölöni Domokosnak, Szucher Ervinnek, Doszlop Lídiának, Csíki Erzsébet Gyöngyinek
és Szilágyi Andrásnak, a Sipos Domokos Művelődési Egyesület elnökének szólt a köszönet.
Molnár Mária nyugdíjas magyartanár szeretettel beszélt a szerző
mostani helyzetéről és arról a tényről, hogy két csodálatos ember találkozott idős korban. Kiemelte az
ünnepelt egyik legszebb emberi vonását, a szeretetet, amely összetartó
szerepet játszott életében. Két cserép rózsával búcsúzott a szerzőtől
és feleségétől.
Végül Szucher Ervin zárta a találkozót, megköszönvén a közönség magatartását, amely azt
bizonyítja, hogy e vidék lakossága
szereti és pártolja a művészetet.
Hosszú sorban álltak a jelenlevők, a szerző pedig türelmesen dedikálta kötetét. E sorok írója szerint
egy író-olvasó találkozó többet ér
egy szekér vagyonnál, lelki táplálékot jelent, oázist a mai rohanó világban.
Szlovácsek Ida

Találkozás a rózsák felelősével
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A marosszentgyörgyi
Szent György Napok
április 18-i, szerdai programja:

10.00 óra: Szent György-maraton diákok számára. Indulás az iskola
udvaráról
10.00-12.00 óra között: Cseperedő – gyerekfoglalkozás a Caritas
szervezésében – a kultúrotthonban
16.00 óra: IDŐSEK TALÁLKOZÓJA a kultúrotthonban
18.00 óra: In memoriam FODOR JÓZSEF lábteniszbajnokság az
iskola tornatermében

A részletes műsort a szerdai lapszámban közöljük.

Városszépítési
munkálatok...

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal keretében működő Parkok, Üvegházak és Zöldövezetek Igazgatósága számos tavaszi munkát
végez ebben az időszakban: a Rózsák terén és Színház téren öntözik a
virágágyásokat, a Nicolae Bălcescu parkban és az 1918. December 1.
úton gyomlálják és kapálják a virág- és rózsaágyásokat, a Somostetőn
és Nyár utcában, a Román hősök parkjában, az 1848. úton, 1918.
December 1. úton, a Pandúrok útján, a Jeddi úton, a Rózsák terén, a
Gyümölcskertész utcában, a Victor Babeş utcában koronaalakítást végeznek és elszállítják a gallyakat, a Mihai Viteazu utcában és a Săvineşti sétányon összegyűjtik a gallyakat, a Gyömölcskertész, Radnai,
Darabont utcában koronaalakítást végeznek.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SzABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSzÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT HÁZASPÁROKNAK
augusztus 27. – szeptember 1. között
270 euró két személy részére.
Mindent tartalmaz ez az ár.
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.
Jelentkezni lehet: 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ ház kerttel Nyárádszeredában.
Tel. 0365/736-081. (7740)
KIADÓ 3 szoba a Kövesdombon. Tel.
0740-268-833. (-I)
ELADÓ Nyárádmagyaróson nyaralónak is alkalmas telek 20 ár kerttel.
Tel. 0749-110-968. (7576-I)
ELADÓK malacok. Tel. 0740-463-935.
(7899)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0742-641827. (7879)
TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(7878)
KEMÉNY tűzifa eladó – 170 lej. Tel.
0740-919-662. (7879)
ELADÓ új, összecsukható tolószék. Tel.
0788-288-249. (7890)
ELADÓ 30 méhcsalád. Tel. 0744859-284. (7964-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(7978)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Henter Zoltán névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (7950)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)
KÚTÁSÁST, -PUCOLÁST vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(7868)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat.
Tel.
0766-519-187.
(19976-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést és -javítást, festést, csatorna- és lefolyókészítést, csatornapucolást, teraszkészítést fából és bármilyen javítást.
Tel. 0752-810-608. (7886-I)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk
személyzettel.
Tel.
0749-543-104.
(6018-I)

INGYENES endokrinológiai vizsgálat!
Orvosi javallatra mell- és csontszűrés,
labor. Tel. 0265/311-771, 0740-158-526.
(7749)

TETŐSZIGETELÉS
részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722693-866. (19988)
INGATLANÜGYNÖKSÉG
nyugdíjas
férfiakat keres ügynöki tevékenységre.
Tel. 0744-843-857. (20020)

HŰTŐK javítása lakásán garanciával.
Tel. 0748-020-050. (7773)
ÉPÍTKEZÉSI cég 15% kedvezménynyel munkát vállal: háztetőkészítés,
Lindab-fedés, cserépforgatás, kerítés, kapuk, bontás, bármilyen belsőkülső munka. Tel. 0747-634-747.
(7784)

VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(7919)
ÁTALAKÍTÁST, SZOBAFESTÉST,
cserépforgatást stb. vállalunk. Tel.
0748-653-591,
0749-647-127.
(7957-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk április 17-én
LÁZÁR PIROSKÁRA szül.
Szász halálának első évfordulóján. Emlékét szívünkben
őrizzük. A Jóisten
nyugtassa békében! Szerettei.
(7869-I)

ELHALÁLOZÁS
,,A küzdelemnek vége, az erőm
elfogyott,
Nézzetek fel az égre, ahol ott vagyok.”
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett élettárs, édesanya,
nagymama,
anyós,
testvér,
sógor, anyatárs, rokon, szomszéd és jó barát,
VIOLA MARGIT
szül. Dombi
életének 75. évében elhunyt.
Végső pihenőhelyére 2018. április 18-án 13 órakor helyezzük a
városi temetőben (az új kórház
mögött). Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk
MANYIKA NÉNITŐL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A Daróczi és a Székely család.
(-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
MARGITKÁNKTÓL.
Kedvességét soha nem feledjük.
Emléke szívünkben örökké fog
élni.
A Bajcsi család és gyermekei.
(-I)

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógornőtől,
VIOLA MARGITTÓL.
Klári és gyermekei, Antónia,
Győző és családjuk. (-I)

Szomorú
szívvel
emlékezünk
április 17-én szeretett nővérünkre,
VARGA ERZSÉBET ny. tanárnőre
halálának negyedik évfordulóján.
Akik
ismerték
és
szerették,
gondoljanak rá kegyelettel. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Ferenc és családja. (7932)
Emléke él és élni fog, míg szívünk a
földön dobog. Őrizzük a képét, a
mosolyát, a hangját és minden
gesztusát. A virág elhervad rövid
pár nap alatt, de emléked
szívünkben örökké megmarad.
Számunkra te sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Kegyelettel
emlékezünk
a
marosszentgyörgyi
id.
SIMON
ALBERTRE, aki április 17-én öt éve itt hagyott bennünket.
Emlékét őrzik szerettei: felesége, leánya, veje, menye, unokái,
dédunokái.
Nyugodj békében! (7966)
Fájdalomtól összetört szívvel tudatjuk, hogy
BEREKMÉRI GÉZA
testnevelő tanár
hamvainak temetése 2018. április
20-án 12 órakor lesz a református
sírkertben.
Gyászoló hozzátartozói. (7931-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett unokahúgom,
dr. KOVÁCS GABRIELLA
nyugalmazott gyerekgyógyász
főorvos
2018. április 11-én 77 éves korában Louisville-ben (Kentucky
állam) elhunyt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Veress József és családja.
(7956-I)
Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy
NEMES PÁL
életének 72. évében 2018. április
15. napján elhunyt. Szerettünket
2018. április 18-án, szerdán 12
órakor a marosvásárhelyi református temetőben helyezzük örök
nyugalomra.
Drága
emléke
örökre szívünkben él!
Gyászolják: felesége, testvére,
fiai, unokái, az egész család
és mindazok, akik nagyon
szerették. (7963-I)
„Gyertek hozzám mindnyájan,
akik elfáradtatok, akik terhet hordoztok… s megtaláljátok lelketek
nyugalmát.”
(Mt. 11,28)
Fájó szívvel, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy
a szerető, jó édesapa, nagytata,
testvér, após, sógor, apatárs,
nagybácsi, rokon, kolléga és jó
szomszéd,
HUNYADI ANDRÁS
2018. április 14-én, életének 59.
évében átadta lelkét Teremtő
Urának. 2018. április 18-án, szerdán 14 órakor, református szertartást követően kísérjük utolsó
földi útjára az iszlói temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (7974-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, rokon és szomszéd,
özv. GLIGA ELLA
született NAGY ELLA
életének 81. évében örökre megpihent. Drága halottunk temetése
április 18-án, szerdán 13 órakor
lesz a református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (7967-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, feleség,
testvér, nagymama, rokon és
szomszéd,
PAP ZSUZSÁNNA
életének 59. évében türelemmel
viselt szenvedés után 2018. április 15-én csendesen megpihent.
Temetése a remeteszegi temetőben lesz április 18-án 14 órától.
Nyugodj békében, drága Zsuzsi!
A gyászoló család. (7977-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély
együttérzésünket
és
őszinte részvétünket fejezzük ki
a
gyászoló
családnak
apatársunk, HUNYADI ANDRÁS
elhunyta alkalmából. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
Apatársa
és
anyatársa, Ferenc és Erika.
(7974-I)
Őszinte részvétünk Nemes
Pál
barátunknak
szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. A Maros
megyei MADISZ. (20041-I)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Harkó Zoltán kollégánknak
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. A
Marosvásárhelyi
Regionális
Közegészségügyi
Központ
munkaközössége. (7975-I)

2018. április 17., kedd _________________________________________HIRDETÉS – KÖzLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft.

11

személyzetválogatást szervez
TAXISOFŐRÖK alkalmazására

Követelmények:
– érvényes taxistanúsítvány
– ápolt külső
– udvariasság, profizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközeg
– motiváló bérezés
A kérvényt önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve a tanúsítvány másolatával, valamint
a végzettséget igazoló iratok, esetleg ajánlások a cég Marosvásárhely, Béga utca 2.
szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0740-535-639-es telefonszámon.
Csak a kiválasztott személyeket hívjuk meghallgatásra.

A vezetőség

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, az 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. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/262-546, fax: 0265/261-093,
e-mail: ajfp.ms@anaf.ro
Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám) 2018.
április 27-én 11 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek javait, az állami adósságok
behajtása érdekében:
DINOKAM KFT., Marosvásárhely, Béke utca 68B/19., Maros megye, adószám 24512989, végrehajtói
dossziészám D1097
– Karcher HDS 695 M Eco típusú mosóberendezés, 214902-es széria, 2008-as gyártású, kikiáltási ár 1.409 lej
+ 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás
ellen. A végrehajtásban levő összeg 51.174 lej, a cég nem héafizető.
LG LUX KFT., Marosvásárhely, 1848. út 29/32., Maros megye, adószám 22730880, végrehajtói dossziészám
L626
– 1.4 l-es Volkswagen Caddy haszonjármű, azonosítószám WV1ZZZ9KZTR524449, homologálási szám
FBEA140012195X2/FBVK1L1611A3BX2, gyártási év 1996, rendszám MS-05-YOF, kék, működőképes, a
műszaki vizsga és a kötelező biztosítás lejárt, kikiáltási ár 1.993 lej + 19% héa. A kikiáltási ár a felértékelési ár
75%-át jelenti, II. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő
összeg 9.309 lej + 19% héa, a cég héafizető.
BOBITA PRODCOM KFT., Marosvásárhely, 1918. December 1. út 126/3. szám, adószám 7332449,
végrehajtói dossziészám B234
– dízel Mercedes Benz személygépkocsi, 203/r00df0, szériaszám wdb203007a727979, motor szériaszáma
30308880, fekete, 2004-es gyártmány, rendszáma MS-67-BOB, kikiáltási ár 10.468 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 50%-át jelenti, III. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás
ellen. A végrehajtásban levő összeg 33.630 lej + 19% héa, a cég héafizető.
DANIS VLAD CONSTRUCT KFT., Marosszentgyörgy, Tudomány utca 10., Maros megye, adószám 31655370,
végrehajtói dossziészám D1465
– Toyota Land Cruiser személygépkocsi, rendszáma MS-76-VLD, 2003-as gyártmány, szürke, 2982 köbcentis,
dízel, 1KD-FTV motor, szériaszáma 1030501, működőképes, kikiáltási ár 38.300 lej +19%
– Kaeser M 32 G generátor, azonosítószám 329/4118, működőképes, 12.700 lej + 19% héa
– Baumax betonvibrátor, azonosítószám 1502244, működőképes, kikiáltási ár 538 lej + 19% héa
– kupás O&K MH4 gumikerekű exkavátor, nem működőképes (nincs akkumulátor), kikiáltási ár 27.940 lej +
19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 317.040 lej + 19% héa, a cég héafizető.
RAVAMAT KFT., Jedd, Lunii utca 10. szám, Maros megye, adószám 23440493, végrehajtói dossziészám
R1091
– CHIGO 4800BTU/H típusú kazettás légkondicionáló berendezés, kikiáltási ár 2.768 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit. Az ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás ellen. A
végrehajtásban levő összeg 22.200 lej + 19% héa, a cég héafizető.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi
227-es, az adótörvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót a licit
időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig mutassák be a következő iratokat: vásárlási
ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a
marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298,
adószám 4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek a Cégbíróság
által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát.
Jelen okirat a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül megfellebbezhető az illetékes
bíróságon, a 2015. évi 207-es újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében.
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9.
cikkelye 2. bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető meghallgatása nem kötelező.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 166, 179-es mellék.
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2018. április 17.
Olivia Sîntean,
Cîmpeanu Carolina
a pénzügyi hivatal helyettes vezetője
osztályvezető

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SzALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁzSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

PIzzÁzÓBA PINCÉRLÁNYOKAT alkalmazunk. Tel. 0771-652673, 0771-652-682. (20036-I)

GYÓGYSzERÉSzASSzISzTENSEKET alkalmaz a HEAL TREE
BIOBOLT. Előnyt jelent a szakmai tapasztalat (minimum 3 év), a magyar-, románnyelv-tudás. Az önéletrajzokat kérjük személyesen benyújtani a Kossuth utca 65. szám alá, hétfőtől péntekig 9-16 óra között.
(20035-I)
ALKALMAzUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, RECEPCIÓST, ZÖLDÖVEZET-TISZTÍTÓT. Tel. 0770-183-799, 0745-696-055. (20030-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐ ADMINISZTRÁTORT alkalmazunk. Fizetés 3000 lej + bónusz, házaspárok előnyben.
Tel. 0745-696-055. (20030-I)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (62081-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit
kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a
cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (62081-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62081-I)
A VETA KFT. CSIZMAGYÁR SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT (férfiakat) alkalmaz. Vonzó bérezés. Tel. 0788-481-753.
(20028-I)

MAGÁNCÉG VASKAPU-, KERÍTÉS- és KORLÁTGYÁRTÁST
vállal. Tel. 0770-466-963. (7856)

CUKRÁSzLABORBA alkalmazunk személyeket. Tel 0745-668883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (19951-I)

KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT és B kategóriával rendelkező SOFŐRT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805. (7960-I)
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8%-os árkedvezmény
az ELDI összes termékeire!

Maros megye első számú sütőipari
termékeket
előállító
cége
a
Népújsággal közösen áprilisban 8%-os
árkedvezményt ajánl az összes ELDItermékre, amennyiben májusra előfizet lapunkra.
Az ajánlat, az ELDI-hűségkártya
alapján, az összes Maros megyei
ELDI-üzletben érvényes.

A hűségkártya az ELDI titkárságán munkanapokon 8 és 16 óra között a 0740-309-619-es
telefonszámon igényelhető.
Amennyiben van hűségkártyájuk, a reklámkampányban való részvétel érdekében, kérjük,
közöljék a szériaszámát a fenti telefonszámon.
A kártyát a bejelentést követően legtöbb 24 órán
belül aktiválják.
Mindkét esetben csupán közölniük kell az
újságelőfizetéskor kapott számla számát.

A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

fémesztergályos

Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny, de nem feltétel:
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezelését megtanítjuk.

Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán (Gh. Doja 145/a) vagy a cserefalvi Surtec vevőszolgálatán (Cserefalva,115 szám), illetve e-mailben:
productie@surubtrade.ro. További információ a 0742-074-194
telefonszámon.

