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A munkálatok felénél tartanak

Teljes gőzzel dolgoznak a kifutópályán

Ajándék a vécsi
kastélynak

Április 23-án, tegnap volt a könyv
nemzetközi napja. A marosvásárhelyi
Teleki–Bolyai Könyvtár fél évtizede
minden évben az intézmény kapuja
előtt felállított, mindenki számára hozzáférhető könyvespolccal ünnepli a
jeles napot, így volt ez tegnap is.

____________5.
Lelkes közösség
megújult temploma

A magyarsárosi unitárius egyházközség 643 lelket számlál. Templomukat
1912-ben építették Pákei Lajos tervei
alapján. Ennél sokkal régebbi az udvaron levő harangláb, amelynek egyik
szarufáján az 1600-as (1699?) évszám látható, az egyik harangon pedig
az 1624-es évszám szerepel. Érdekessége, hogy egyetlen vasszeg nélkül ácsolták össze.

____________6.
Amit szeretetből
fontak

Tegnap a marosvásárhelyi Transilvania
repülőtéren tartott sajtótájékoztatót
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Alexandru Câmpean alelnök, valamint Peti András, a repülőtér igazgatója.
Ennek célja az itt folyó munkálatok menetének ismertetése, tekintettel arra,
hogy a lakosság nagy érdeklődéssel követi a fejleményeket, hiszen tudni szeretné, mikor és hová repülhet a 2016
novemberében az utasforgalom előtt
bezárt repülőtérről.

Mezey Sarolta

Éjjel-nappal dolgoznak
A repülőtéren folyó munkálatok menete interneten – a youtube-on és a reptér honlapján –
is követhető, éjjel-nappal, teljes gőzzel dolgoznak. És meglepően jól haladnak. Laikus szemmel nézve, úgy tűnik, a befejezéshez közel
állnak. Azonban felvilágosítottak, a munka felénél tartanak, annak ellenére, hogy a betonréteget kiöntötték, felkerült az aszfaltréteg is,
néhol már csak a koptatófelületet kell ráhúzni a
2000 méter hosszú pályára. Hátravan még a
munka fele, ami az időigényesebb szereléseket
s a világítórendszer üzemképessé tételét jelenti.

Fotó: Nagy Tibor

A pálya minőségének eltitkolása
gyávaság volt
Péter Ferenc tanácselnök leszögezte, azért
időzítették mostanra a sajtótájékoztatót, mert
most már jól látható, hogy mi történik a repülőtéren, s hogy jól haladtak a munkával.
– 2016 novemberében nagyon fájdalmasan
érintett, amikor a WizzAir megszüntette járatait
a marosvásárhelyi repülőtérről, s ezzel leállt az
utasforgalom. Ennek a döntésnek a következményeit politikailag vállaltuk a megyei tanácsban a PSD-vel együtt, amellyel az RMDSZ
(Folytatás a 4. oldalon)

A Maros menti település a kilencvenes
évek első felében az elsők között csatlakozott a rendszerváltás után induló
Gyöngykoszorú-mozgalomhoz, és a
25 éve született csinádi hagyományt
éppen 25 néptáncegyüttes jött megünnepelni, továbbvinni.

____________7.
A makfalvi íjász

A makfalvi Somodi Tibor mintegy kilenc éve hobbiszinten íjászkodik, másfél éve van leigazolva az alsósófalvi
Szirtisas Íjász Sportklubhoz, ahol
íjászoktató mellett formálódott. A
minap az íjászatról mint hobbiról beszélgettünk.

____________8.

Vehemencia

Mózes Edith

Egyszerű indítványt nyújt be jövő héten az
egészségügyi miniszter ellen a Nemzeti Liberális
Párt – jelentette ki vasárnap Botoşani-ban a politikai alakulat elnöke, aki az indítvány időszerűségét az egészségügyi rendszerben uralkodó
„katasztrofális” állapotokkal indokolta. Az indítványban lemondásra szólítják fel az egészségügyi
minisztert, akinek „Olguţa Vasilescuval kézen
fogva” kell majd távoznia, ugyanis a politikus szerint a munkaügyi miniszter tehető felelőssé a pótlékok és bérnövekedések új rendszeréért,
amelynek csak az egészségügyi dolgozók egy része
látja hasznát.
A liberálisok elnöke nagyon vehemens, amikor
mások „mulasztásairól” van szó. Ha hatalomra
kerül, meneszt minden szociáldemokrata párti alkalmazottat, újra fogja gondolni a közigazgatást,
amely mentes lesz a politikai kapcsolatok alapján,
hátsó ajtókon becsempészett pártkatonáktól. Azt
mondta, ha kormányra kerülnek, valószínűleg
mindenkit menesztenek, „akiket a PSD kapcsolatok, politikai komaság révén alkalmazott”.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 20 perckor,
lenyugszik
20 óra 21 perckor.
Az év 114. napja,
hátravan 251 nap.

Ma GYÖRGY,
holnap MÁRK napja.
MÁRK: vagy a Márkus rövidüléséből keletkezett, vagy német
utónévből rövidült. Előző esetben jelentése: Mars hadistennek
szentelt, utóbbinál a határőrvidék
védőjét jelöli.

IDŐJÁRÁS

Időnként felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 230C
min. 110C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. április 23.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6563
3,8076
1,4953

162,5151

Pódiumműsor

Ma, du. 6 órától a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius
egyházközség Dersi János termében lovag Gál Mihály pódiumműsort mutat be. A Visegrádi Szent György Lovagrend marosszéki priorátusának szervezésében sorra
kerülő rendezvényről a gyergyóalfalusi előadó úgy tájékoztatott, hogy az Ahogy lehet… című műsorát a centenáriumi
év alkalmából állította össze a haza, a nemzet és a szabadság ügye iránt elkötelezett magyar költők verseiből.

Jogi tanácsadás

Április 25-én délután 4 órakor szerkesztőségünk Dózsa
György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es
irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal
előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Helyi termékek vására az RMGE-nél

Hétfőtől szerdáig tart az RMGE Maros által szervezett
helyi termékek vására az egyesület Marosvásárhely, Laposnya utca 23. szám alatti székházában. Ma friss zöldség
és savanyúság, szerdán méz, kenyér és péksütemények
várják az érdeklődőket. A vásár 10–14 óra között látogatható.

Kamarazene-koncert Segesváron

Április 25-én 18 órakor kamarazene-koncertre kerül sor
Segesváron a polgármesteri hivatal dísztermében. Fellép
a nemzetközileg ismert temesvári Sorin Petrescu zongoraművész. Műsoron: Brahms- és Chopin-művek. A belépés ingyenes.

Ifjúsági pályázati felhívás

A Maros Megyei Tanács meghirdette a 2018-as évre vonatkozó pályázatát, amelynek keretében ifjúsági tevékenységek lebonyolítására kérhetnek vissza nem térítendő
támogatást a civil szervezetek. A pályázati keret 100.000
lej. A pályázati felhívás és a hozzá kapcsolódó dokumentáció elérhető a megyei tanács weboldalán, a cjmures.ro
oldalon, illetve megtalálható az intézmény székhelyén. A
pályázatokat 2018. május 11-én 16 óráig lehet benyújtani.

Ingyenes felkészítők képességvizsgára

Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az RMDSZ
Maros megyei szervezete ingyenes felkészítőt szervez a
nyolcadikos képességvizsgára román és magyar nyelvből,
valamint matematikából. Jelentkezni lehet a 0760-357470-es telefonszámon vagy a következő e-mail-címen:
novakzoltan.iroda@gmail.com. A felkészítőkre a tanév végéig hétvégeken péntek délután vagy szombaton kerül sor
az RMDSZ Maros megyei szervezetének székházában
(Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, I. emelet),
a jelentkezéseket követő egyeztetések alapján.

Civil szervezetek vására

Május 10–12. között tartják meg a Rózsák terén az Együtt
a közösségért civil szervezetek vásárát, melynek keretében bemutathatják tevékenységüket. Sor kerül a szokásos
civil menetelésre és a civil krosszra, illetve a virágóra mellett a III. marosvásárhelyi utcazene-fesztiválra. A részvételi
szándékot április 30-ig az office@divers.org.ro e-mailcímen lehet jelezni, információkat, valamint beiratkozási
nyomtatványt igényelni. A civil szervezetek vására évente
megfelelő keretet szeretne teremteni a különböző tevékenységi területen működő civil szervezetek együttműködéséhez, bemutatva a közösségnek szolgáltatási
ajánlatukat vagy más típusú tevékenységeket, alkalmat
biztosítva az önkéntesek bevonására, valamint a személyi
jövedelemadó 2%-ának a megszerzésére.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

Föld-napi nyomozók az állatkertben

A jegesmedve volt az áldozat

Egy rejtélyes bűncselekmény
körülményei, áldozata és elkövetője után nyomozhattak vasárnap
kora
délután
a
marosvásárhelyi állatkertbe látogató családok. A Föld napja
alkalmából szervezett izgalmas
játék elsősorban a gyermekeknek szólt, de számos felnőtt is
örömmel kapcsolódott be az
árulkodó nyomok felderítésébe
és értelmezésébe.

Nagy Székely Ildikó

Az állatkert pedagógiai
programjait irányító Halmágyi Ildikó két helyszínt adott
meg a kis és a felnőtt detektíveknek: a strucckifutóval
szembeni erdőben fatörzsekre erősített táblákon sorakoztak a gyilkosság
körülményeiről szóló tudnivalók, a páviánlakosztály
mögötti gyepen pedig befőttesüvegek „beszéltek” az áldozat
kilétéről,
külső
tulajdonságairól, életmódjáról.
Az erdei táblákon víz- és
légszennyezésről, üvegházhatásról, a túlzott fogyasztás
következtében termelődő
káros anyagokról és a szeméttermelésről olvashattak
a játékosok. Ekkor már
egyértelművé vált, hogy az
áldozat egy olyan földlakó,

amelynek élőhelyét a gépiesített, fogyasztás- és birtoklásvágyra épülő
világ megszűnéssel fenyegeti. A páviánkifutó közelében elrejtett befőttesüvegek tartalmából, az áldozat
fotójával kísért kulcsszavakból, mondatokból pedig egyértelművé vált,
hogy az Északi-sarkvidék fehér bundás lakójáról, a jegesmedvéről van
szó. Ekkor már a főgyanúsított kilétén
sem kellett gondolkozni, nyilvánvaló
volt, hogy a hőmérséklet emelkedéséért, ezáltal a jégtáblák olvadásáért, a
vizek szennyeződéséért felelős ember
az elkövető.

A játék rajtjánál kapott, CSI- (Helyszínelők) logós kis kérdőívek kitöltésekor arra is választ kellett adniuk a
nyomozóknak, hogy szerintük hogyan
előzhetők meg a hasonló bűnesetek, és
ki mit tehet egyénileg ennek érdekében. A nyomozás eredményeit Halmágyi Ildikóval közösen értékelték ki a
gyermekek, végül pedig mindenki ott
hagyhatta kézrajzát a játékvezető asztalára kiterített kartonlapon. Földmentő ötletek kerültek a rajzokba,
többek között az, hogy „Nem vásárolok annyit,” „Biciklivel járok”, „Nem
szemetelek”.

Fotó: Nagy Tibor

RENDEZVÉNYEK

A te arcodat keresem, Uram – könyvbemutató a Deus Providebit Házban

sének kudarca. 2018-ban a Marosvásárhelyi Örmény–
Magyar Kulturális Egyesület az erdélyi nemzetiségek
együttélésének gondolatát helyezi megemlékezése középpontjába. A szervezők kérése, hogy a résztvevők a
szentmisére vigyenek egy szál virágot.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt szerdán, 25-én a
Deus Providebit Ház nagytermébe Diósi Dávid A te arcodat keresem Uram/puzzle-darabok posztmodern korunk istenkeresőiről/-nek című könyvének bemutatójára.
Beszélgetőtárs: Sebestyén Péter plébános. A könyv a
helyszínen megvásárolható, a szerző dedikál.

Szomorú hold és A szemfényvesztett
Dicsőszentmártonban

A Tamacisza Kulturális Egyesület égisze alatt működő
Kamaszok ifjúsági színtársulat előadást tart április 25én, szerdán és 27-én, pénteken 18.30 órától a vár Kádárok bástyájában PÖTTY és a többiek címmel. A
produkcióban hat kamaszvilági képet mutató jelenetet:
Csigabiga bosszúja, Coki, Babona, Kísértet, Boszorkány, Pötty, illetve egy humoros, táncolt zenetörténeti
produkciót láthat a közönség. Rendezte: Kozsik József.
A belépés díjtalan.

Hasonlít a szerelemre?

Pötty és a többiek

Emlékezés
az örmény genocídiumra

Április 28-án de. 11 órakor a Deus Providebit Tanulmányi
Ház Szent Mihály termében Nemzetiségek a Monarchia
hanyatlása idején címmel tart előadást Berekméri Róbert levéltáros. Ezt követően Puskás Attila bemutatja az
Együttélési modellek a Kárpát-medencében című tanulmánykötetet a szerzők – Garda Dezső, Pál-Antal Sándor, Spielmann Mihály és Kálmán Attila –, ill. a kötet
szerkesztője, Turgyán Tamás jelenlétében. 18 órakor ft.
Gál Hunor gyergyószentmiklósi plébános örmény katolikus szentmisét mutat be a Keresztelő Szent Jánostemplomban a genocídium áldozatainak emlékére és az
erdélyi nemzetiségek békés együttélésének szándékával. Az 1915-ös örmény genocídium a népek együttélé-

Április 27-én, pénteken 17 órakor a dicsőszentmártoni
kulturális központban a Mentor Könyvek Kiadó bemutatja Káli István A szemfényvesztett és Vári Attila Szomorú hold című regényét. A szerzőkkel beszélget és a
köteteket méltatja Gálfalvi Ágnes.

Április 25-én 18 órától a Marosvásárhelyi Rádió székhelyén kerül sor a budapesti Pont Kiadó és a Marosvásárhelyi Rádió szervezésében a Hasonlít a szerelemre?
Nőalakok Szávai Géza regényeiben témájú regényes
estre. Az íróval Gáspárik Attila beszélget. A regényekből
erre vonatkozó részleteket olvas fel Berekméri Katalin,
Zádor Fanni és Tóth Jess.

Boszorkányok nyomában…
a Teleki Tékában

Április 27-én este 7 órától a Teleki Téka freskós termében dr. Tóth G. Péter, a magyarországi és erdélyi boszorkányperek kutatója, több boszorkánysággal
kapcsolatos forráskiadvány és szakmunka szerkesztője
lesz a meghívott. A beszélgetés házigazdája Lázok Klára,
a Teleki Téka főkönyvtárosa. Hogyan jut el egy közösség
addig a pontig, hogy valamely tagját boszorkánysággal
vádolja? Miként vázolható fel a korszak boszorkányperei
alapján a 17–18. század erdélyi és magyarországi boszorkányainak profilja? A boszorkányüldözés hivatalos
megszüntetése után hogyan élnek és rombolnak tovább
a közösségben az ezzel kapcsolatos babonák? – többek
között ezekre a kérdésekre ad választ a kutató.

Sorsolás a Bernády Házban
szerdán 14 órakor!

A Népújság szerdán 14 órától tartja a Bernády Házban (Horea utca 6. szám) a Hűséges
előfizető – ÁPRILIS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Forrásátcsoportosítás Kelet-Európából
a déli tagországokba

Több tízmilliárd euró fejlesztési forrást csoportosítana át az Európai Unió a közép- és kelet-európai
tagországoktól a pénzügyi válság által súlyosan
meggyötört déli tagállamokba, köztük Spanyolországba és Görögországba a következő költségvetési időszakban – írta a hétfői Financial Times.

A londoni gazdasági napilap értesülése szerint Brüsszel a
2021-2027-es költségvetési periódusban véget akar vetni
annak a gyakorlatnak, amelynek alapján szinte kizárólag az
egy főre jutó hazai össztermék (GDP) határozza meg a fejlesztési források elosztási mértékét a tagországok között.
A Financial Times szerint az EU a következő időszakban
jóval szélesebb feltételrendszert alkalmazna, amelyben a fiatalokat sújtó munkanélküliségtől kezdve az oktatáson és a
környezetvédelmen át a migrációig és az innovációig „minden benne lenne”.
Az Európai Bizottság emellett megerősítené a jogosultsági
feltételrendszert is, beleértve a megfelelést a jogállamisági
követelményeknek, és több korlátozást is alkalmazna az uniós
források elköltésének lehetséges módozataira.
A Financial Times által látott tervezetben a folyósítási
program a Kohézió és értékek főcímet viseli, amely a lap szerint egyértelmű jelzés arra, hogy a jövőbeni EU-folyósításokhoz milyen elvárások kapcsolódnak majd.
A brit üzleti napilap vélekedése szerint a folyósítási program átalakítása különösen Varsóban és Budapesten kelt majd

aggodalmakat, Lengyelország és Magyarország ugyanis
nagymértékben kedvezményezettje a kohéziós juttatásoknak,
és mindkét országnak voltak összetűzései Brüsszellel a jogállamiság és a demokratikus normák ügyében.
A reformok pontos részletei még kidolgozás alatt állnak,
de uniós illetékesek várakozása szerint a végeredmény az
lesz, hogy az EU a közép- és kelet-európai tagországoktól forrásokat csoportosít át Olaszországba, Spanyolországba, Görögországba, sőt Franciaország egyes déli térségeibe is – áll
a Financial Times hétfői írásában.
A lap szerint az elosztási feltételek módosítása nemcsak
földrajzi értelemben rajzolják újra az uniós fejlesztési források áramlási irányát, hanem összességében új értelmezést
adnak az EU újraelosztási politikájának. A 2004-es bővítés
óta ugyanis a strukturális alapok folyósításában erőteljesen a
régi és az új tagországok közötti gazdasági egyenlőtlenségek
felszámolásán volt a hangsúly.
A Financial Times adatai szerint a jelenlegi költségvetési
időszakban Lengyelország 77 milliárd, Magyarország 22 milliárd, Szlovákia 14 milliárd eurót kap az összesen 350 milliárd
eurós kohéziós alapból.
A lap értesülése szerint Angela Merkel német kancellár és
Emmanuel Macron francia elnök azt az elképzelést is pártolja,
hogy az uniós költségvetésből kapjanak támogatást a menedékkérőket nagy számban befogadó térségek, köztük Németország és Svédország. (MTI)

Megkezdődött Radovan Karadzic fellebbviteli
tárgyalása Hágában

Ítélete hatályon kívül helyezését kérte hétfőn kezdődött fellebbviteli tárgyalásán Radovan Karadzic
volt boszniai szerb elnök az ENSZ nemzetközi törvényszéki mechanizmusától (MICT), amely megbízatásának lejárta után átvette a hágai Nemzetközi
Törvényszék fennmaradó ügyeit.

Az egykori Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló törvényszék 2016 márciusában 40 év börtönnel
sújtotta Karadzicot az 1992-1995 közötti, csaknem százezer
halottat követelő boszniai háborúban elkövetett népirtás, illetve háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt.
Tizenegy vádpontból tízben bűnösnek találták az exelnököt,
aki az ítélet szerint a srebrenicai mészárlásért is felelős,
amelyben a boszniai szerb erők mintegy nyolcezer boszniai
férfit és fiút gyilkoltak meg.
Beadványában a magát ártatlannak valló, 72 éves Karadzic
új tárgyalás kiírását kérte a bíróságtól.
„Azért vagyunk ma itt, hogy ezen ítélet megsemmisítését
kérjük” – mondta Peter Robinson, a szürke öltönyt viselő, beszámolók szerint egészségesnek és eltökéltnek látszó elítélt
védőügyvédje.
Robinson, aki ötven jogalapra hivatkozott a fellebbezés alá-

Hercegi utód

támasztására, tisztességtelennek nevezte ügyfele tárgyalását,
amely szerinte hemzsegett az eljárásjogi hibáktól. Kiemelte:
már önmagában amiatt is új tárgyalást kellene elrendelni,
hogy a bírák megtagadták Karadzictól a lehetőséget, hogy a
saját védelmében tanúskodjon.
A per során a volt pszichiáter Karadzic azzal védekezett,
hogy a srebrenicai népirtás csupán mítosz, a bűncselekményeket a muszlimok rendezték meg és a boszniai szerbekre
terelték a gyanút.
Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett, életfogytiglani
szabadságvesztés kiszabását kérve. A vádhatóság kedden mutatja be az érveit.
Az ítélethirdetés az év végére várható.
A boszniai szerb elnöki tisztséget 1992-től betöltő Radovan
Karadzic ellen már 1995-ben vádat emeltek, ő azonban éveken át bujkált, s csak 2008 júliusában fogták el Belgrádban
és adták ki Hágának, ahol a következő évben kezdődött meg
a pere.
Karadzic megítélése Bosznia-Hercegovinában máig vitatott. Az ország többségében bosnyákok és horvátok lakta részében egyértelműen háborús bűnösnek tartják, míg a szerbek
lakta területeken inkább hősként tekintenek rá. (MTI)

Fia született
Katalin hercegnőnek és Vilmos hercegnek

Fia született hétfőn Katalin hercegnőnek és Vilmos hercegnek, a
brit trón majdani várományosának. A gyermek nevét még nem
jelentették be.

Az újszülött a házaspár harmadik
gyermeke, és az ötödik a brit trónutódlási sorban, nagypapája, Károly trónörökös, édesapja, Vilmos, valamint bátyja,
a 2013. július 22-én született György
herceg és nővére, a május 2-án harmadik
születésnapját ünneplő Charlotte hercegnő után. Vilmos és Katalin hétfőn világra jött fia így valószínűleg nem lesz
az Egyesült Királyság uralkodója.
A Kensington-palota, a hercegi házaspár londoni rezidenciája hétfő délután
közölte, hogy a gyermek hozzávetőleg
3827 gramm súllyal jött a világra brit
idő szerint délelőtt 11:01 órakor. A bejelentés szerint Katalin és gyermeke jól
van. Vilmos herceg jelen volt, amikor a
kisfiú megszületett.
A palota a hírt csaknem kétórás késleltetéssel közölte, mert a protokoll alapján
először
a
92
esztendős
dédnagymamát, II. Erzsébet királynőt
értesítették. Vilmos és Katalin harmadik
gyermeke a királynő hatodik dédunokája.
Katalin hercegnőt hétfő reggel nem
sokkal 6 óra előtt vitte be férje autóval

az észak-londoni Paddington városrész
St. Mary’s nevű kórházának Lindo Wing
nevű szülészeti magánklinikájára.
A patinás klinikán született a hercegi
házaspár első két gyermeke is, valamint
36 évvel ezelőtt a gyerekek édesapja,
Vilmos herceg – Károly trónörökös és a
néhai Diana hercegnő idősebb fia –, és
két évre rá Vilmos öccse, Harry herceg.
A klinika így azzal büszkélkedhet, hogy
az Egyesült Királyság két majdani uralkodója – vagyis Vilmos és elsőszülött
fia, György – is falai között jött a világra.
Udvari források szerint Vilmos és Katalin – csakúgy, mint az első két gyermek születése előtt – most sem tudta
előre, hogy fiú vagy lány lesz-e harmadik gyermekük.
Az újszülött herceg nővére, Charlotte
hercegnő negyedik helye a trónutódlási
sorban azonban továbbra is biztosított.
A brit kormány által hét éve elindított,
az új törvény kihirdetésével 2013-ban
kiteljesedett reformfolyamat ugyanis
felszámolta azt a több évszázados diszkriminatív előírást, amely szerint a mindenkori uralkodó fiúleszármazottai
előnyt élveztek a trónöröklésben, akkor
is, ha volt idősebb leánytestvérük.
Vilmos és Katalin újszülött kisfiának
neve egyelőre nem ismert; a Kensing-

ton-palota csak annyit közölt, hogy a
gyermek nevét „megfelelő időben” bejelentik.
A londoni fogadóipar azonban máris
számos lehetőséget kínál játékra. A
Ladbrokes országos fogadóhálózat hétfő
délután a legnagyobb valószínűséggel –
és így a legkisebb nyereményeséllyel –
azt írta ki fogadási listájára, hogy a kisfiú keresztnevei között szerepelni fog az
Arthur.
Erre a névre a cég a gyermek világra
jötte után 6/4-es tétet tett közzé. A
Ladbrokes számítási módszertana alapján ha valaki ezt a lehetőséget megjátssza 100 fonttal, 250 font potenciális
nyereményre számíthat.
Viszonylag nagy valószínűséget tükröző, 5/1-es és 6/1-es téttel szerepel a
Ladbrokes hétfő délutáni kiírásában a
James, az Albert és Philip név is. A
James történelmi múltú angol királyi
név, Albert II. Erzsébet királynő VI.
György néven trónra lépett édesapjának
első neve volt, Philip pedig az uralkodó
96 esztendős férjének, Fülöp edinburghi
hercegnek a neve.
A legvalószínűtlenebbnek tartott –
200/1 és 500/1 közötti tétekkel kiírt –
névlehetőségek között szerepel mások
mellett a Boris, a Romeo, a Wayne és a
Leroy. (MTI)

Ország – világ
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Elítéltek egy marosvásárhelyi
sebészt

A Korrupcióellenes Főigazgatóság (DGA) tájékoztatása szerint a marosvásárhelyi törvényszék mellett
működő ügyészség ügyésze benyújtotta azt a dokumentumot, amiben az egyik marosvásárhelyi egészségügyi intézmény orvosa beismeri bűnösségét.
Ennek megfelelően 2 év felfüggesztett börtönbüntetést rendeltek el ellene kenőpénz elfogadása miatt,
és az így kapott 4000 lejt elkobozzák tőle, illetve elrendelték, hogy két évig nem gyakorolhatja a szakmáját, és közmunkát kell végeznie. A sebészt tavaly
jelentették fel, miután 4000 lejt kért és kapott a feljelentőtől annak fejében, hogy megműtse a lányát. A
nyomozás során az orvos elismerte bűnösségét, és
vádalkut kért. Az ügyet továbbították a marosvásárhelyi törvényszékre. (Mediafax)

Kibertámadás érte
a CNAIR holnapját

Hétfőn reggel kibertámadás érte a közúti infrastruktúráért felelős országos vállalat (CNAIR) honlapját,
ami miatt több funkció elérhetetlenné vált. Például az
útadómatricát ki lehetett fizetni, a meglévők érvényessége azonban nem volt ellenőrizhető. Alin Şerbănescu, az útügyi hatóság szóvivője elmondta,
IT-szakemberek arról biztosították, hogy nem vesztek
el személyes adatok vagy más információk, és egyes
funkciók – például az útadómatrica megvásárlása –
elérhetők. A CNAIR számítástechnikai szolgálata egy
belső e-mailben értesítette az alkalmazottakat, hogy
támadás
érte
az
intézmény
honlapját
(www.cnadnr.ro). Az a döntés született, hogy ideiglenesen leállítják a honlapot, és jelentés készül arról,
hogy mennyire sérült a netes felület. A hivatalos tájékoztatás szerint az STS jelzi majd, hogy mikortól érhető el újra a honlap. (Mediafax)

Vasutasok tüntettek Bukarestben

A vasutas-szakszervezetek több mint kétezer tagja
tüntetett hétfőn reggel a közlekedési minisztérium
épülete előtt, ahonnan a kormánypalota előtti térre
vonultak. A tüntetők a vasutasok jogállásáról szóló
törvény elfogadását sürgetik, ugyanakkor az ágazati
beruházások növelését, jobb munkakörülményeket
és tisztességes béreket követelnek. A tiltakozók képviselői rámutattak, nagyon alacsony fizetésért dolgoznak, rossz körülmények között. Ezek javulását
remélik a vasutasok jogállásáról szóló új törvénytől,
amelynek elfogadását sürgetik, a jelenleg érvényben
levő jogszabályon ugyanis 28 éve nem módosítottak.
Amennyiben tovább halasztják a vasutasok jogállásáról szóló törvény elfogadását, előbb figyelmeztető
sztrájkot tartanak, majd beszüntetik a munkát.
(Agerpres)

Vehemencia

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezenkívül újraszervezi az összes politikai intézményt,
csökkenti a miniszterek számát, és olyan törvényeket javasol majd, amelyek valós demokráciát biztosítanak Romániában. Szerinte a jelenlegi kabinetben „szinte senki
sincs a helyén”, „nem ismerik a rájuk bízott szakterületet”, felkészületlenek és „pocsék minőségűek”.
Ezenkívül a liberális pártvezért rettenetesen idegesíti
a román és a magyar kormányzó pártok elnökeinek a
kapcsolata, amint az is, hogy nemrég újra tárgyaltak a
marosvásárhelyi katolikus iskola újraalapításáról, amiért cserébe Magyarország támogatná Romániának a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe
(OECD) való felvételét. Elfogadhatatlannak tartja,
hogy „Dragnea személyes érdekeit a nemzeti érdek elé
helyezi, és teljesíteni akar olyan követeléseket, amelyek
nem normálisak, nem természetesek”.
Egyébként az apai részről magyar származású liberális pártvezér magyarellenes retorikájáról is közismert.
A székely autonómiatörekvéseket nagy vehemenciával
utasítja el. Kizárólag a helyi autonómiát tartja elfogadhatónak – csakis közigazgatási értelemben. Véleménye
szerint Románia az egyik legnagylelkűbb ország a kisebbségi jogok tiszteletben tartása terén. És természetesen ellenzi azt az autonómiatervezetet, amelyet
nemrég terjesztett be a törvényhozásba Kulcsár-Terza
József képviselő, és amely „a nagy egyesülés centenáriumának évében időszerűtlen, és nem olyan természetű,
hogy több megértéshez és harmóniához vezessen”.
A miniszteri és parlamenti politikai karrierje során
igencsak szerény eredményeket felmutató politikus magyarellenessége és alternatíva felmutatása nélküli támadásai nem egyediek a hazai politikában. Akadnak
nála jóval agresszívebbek és vehemensebbek is. Ám a
mai keretbe ennyi fért bele.
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A munkálatok felénél tartanak

(Folytatás az 1. oldalról)
koalícióban van. Ha megkérdik,
miért tettük, elmondhatom: azért,
mert veszélyben volt az utasok biztonsága. Azelőtt másfél évvel már
elvégezték a méréseket, amelynek
eredményeit eltitkolták. A kifutópálya megengedhetetlen minőségi
mutatóinak eltitkolása felelőtlenség,
gyávaság volt. Tudva azt, hogy a repülőgépek leszállásához nem adottak a biztonsági feltételek,
embertelen is! Még akkor is, ha
durván hangzik, gyávaságról van
szó. Az akkori vezetőknek nem volt
bátorságuk felvállalni a valóságot.
Úgy gondolom, hogy vállalniuk
kellett volna, hiszen mindenkor az
utasok biztonságát kell szem előtt
tartani. Politikailag ennek megvolt
az ára és kockázata, hiszen mindenfelől támadtak bennünket. Felelősségre vontak, hogy miért zártuk be
a repteret, miért akkor zártuk be,
miért nem javítjuk hamarabb meg a
kifutópályát, és így tovább – mondotta a tanácselnök, aki a 2016. évi
bezárástól kezdve szakaszokra
bontva ismertette a repülőtéren kialakult helyzetet.
A beruházás értéke
55 millió lejre nőtt
Mint már többször beszámoltunk
róla, elsősorban létrehoztak egy bizottságot, amely elemezte a repülőtér állapotát, s főleg azt, hogy miért
jutottak ide. A kivizsgálásról szóló
jelentést a törvényszéki ügyészséghez továbbították, a további fejleményeket mindenki érdeklődéssel
várja. Ugyanebben az időben összeállították a pálya felújítási dokumentációját,
kiírták
a
versenytárgyalást a munkálatok el-

végzésére. A versenytárgyalást hat
hónap alatt – ami ilyen esetben
rövid időnek számít –, óvások nélkül lefolytatták. Az RMDSZ javaslatára kormányfinanszírozáshoz
folyamodtak, a kormány ezt elfogadta, s kormányalapból 50 millió
lejhez jutottak. Így a munkálatok 90
százalékát állami pénzből végzik el.
A repülőtér megkapta az új nemzetközi engedélyt, előkészítettek egy
tanulmányt, amelyből kiderül, hogy
a beruházás révén a repülőtér hoszszú távon működőképes.
Mint minden nagy beruházásnál,
itt is akadtak előre láthatatlan munkák és költségek. A beruházás értékét 53,3 millió lejben határozták
meg, most ez a költség 55 millió
lejre nőtt.
A korszerűsítés ezzel nem zárul le
– A cél az, hogy a munkát minél
rövidebb időn belül befejezzék,
hogy a repülőtéren beinduljon az
utasforgalom. Sokan kérdezték,
miért nem építettek hosszabb kifutópályát. Azért, mert minél rövidebb időn belül el kellett végezni a
munkálatokat, s ehhez azt a tervet
kellett használni, ami már elkészült.
Ha módosítottak volna az eredeti
terven, akkor egy újabb tervre új
versenytárgyalást kellett volna hirdetni, s ez még egy évvel hosszabbította
volna
meg
a
működésképtelenséget. Jelenleg a
kifutópályán és a két repülőgép-parkoló felújításán dolgoznak, de a repülőtér épületeinek felújítására, a
kifutópálya meghosszabbítására,
tűzoltókocsiszín építésére is megvalósíthatósági tanulmány készül.
Ezek elkészítése a jövő kihívása –
mondta Péter Ferenc.

Bukarestbe kell járatot indítani
Peti András, a repülőtér igazgatója elmondta, hogy több légitársasággal tárgyaltak, azokkal is,
amelyekkel a repülőtérnek valamikor szerződése volt, de ezeknek a
tárgyalásoknak az eredményét csak
akkor hozhatják nyilvánosságra,
amikor a szerződést aláírták.
A célállomások közül Bukarestet
említette, mondván, hogy az ország
fővárosával mindenképpen össze-

köttetést kell teremteni, mert nem
megengedett, hogy Marosvásárhelyről 6-7 óra alatt lehessen eljutni
oda, amikor ennyi idő alatt a Marosvásárhely–London és vissza utat
is meg lehet tenni.
– Ezen a nyáron, pontosabban június 11-étől már charterjáratot hirMarosvásárhelyről
dettek
Antalyába, június 16-án pedig Marosvásárhelyről induló menetrend
szerinti WizzAir-járat szerepel a légitársaság honlapján. Ha minden a
grafikon szerint történik, és a légügyi hatóság mérései is azt mutat-

Fotó: Nagy Tibor

A tehetséget, kreativitást díjazták
Nagyszerű ötlet volt az Erdélyi Római Katolikus Főegyházmegye
vallásos
témájú
kreativitásversenyének elindítása, amely tízéves jubileumát ünnepelte az idén. Az
eltelt évek során fokozatosan
terebélyesedett olyannyira,
hogy 2018-ban kilenc megye
27 településének 51 iskolájából jelentkeztek azok a diákok, akikben a tanulás, az
iskolai követelmények teljesítése mellett valamilyen tehetség munkál.

A Keresztelő Szent János-plébánia Deus Providebit Házának falai
közül kinőtt rendezvény a Bolyai
Farkas középiskola díszterme és
sportpályája mellett az idén betöltötte a Kultúrpalota nagytermét és a
Bernády Házat is.
A Kultúrpalotában tartott nyitóünnepségen dr. Tamási Zsolt, a rendezvény főszervezője határtalan
örömmel nyugtázta, hogy milyen
nagy számban válaszoltak a hívásra
és regisztráltak a kis- és nagyobb
diákok, hogy bizonyítsák hozzáértésüket, tehetségüket a verseny
mottója: Fiatalok a hit útján kapcsán. Majd köszönetet mondott a
szervezőtársaknak és támogatóknak: Bolyai Farkas Elméleti Líceum,
Keresztelő
Szent
János-plébánia, Pro Vita Cristiana
Alapítvány, Maros Megyei Tanács,
Communitas Alapítvány és azoknak
a cégeknek, magánszemélyeknek,
akik hozzájárultak a verseny lebonyolításához szükséges alapok
megteremtéséhez. A jövőben is támogatni fogják a vetélkedőt – ígérte
Kovács Levente képviselő a megyei
tanács és a Communitas Alapítvány
nevében. Bolyai János munkásságának jelentőségét kiemelve szólt a

Tízéves az erdélyi főegyházmegye vetélkedője

résztvevőkhöz Mátéfi István, a Bolyai Farkas Elmélet Líceum igazgatója. Kiss Tünde vallásoktatásért
felelős tanfelügyelő a szeretetről és
együttműködésről szóló Bocskai
István-idézettel köszöntötte a jelen
levő diákokat, felkészítő és kísérő
tanárokat, az értékelő bizottság tagjait, a szervezőket. A versengés
lehúz, mert irigységet szül, az
egészséges versenyszellem segít,
épít, fejleszt – kötötte a résztvevők
lelkére Oláh Dénes főesperes, a Keresztelő Szent János-plébánia vezetője, akinek kérésére hosszan
megtapsolta a közönség dr. Tamási
Zsoltot, a verseny megálmodóját és
főszervezőjét.
Az ifjúság évében az idei rendezvény mottója, a Fiatalok a hit útján
téma köré kellett felépíteni mindazt,
ami a 12 versenykategóriában bemutatásra került. Az úgynevezett
passzív kategória (rajz, fotó, naptár,
plakát, dombormű/körplasztika)
résztvevői postán küldhették el alkotásaikat. Közel hatszáz diák válaszolt
a
felhívásra,
a
legszámosabban a rajz kategóriában. Nehéz volt döntenie a zsűrinek
az ötletes, szép, szívvel-lélekkel rajzolt, festett, megmintázott pályamunka közül, ezért a díjak mellett
sok dicséretet osztottak, külön értékelve és díjazva a művészeti iskolába járó diákok teljesítményét. Az
idén a passzív kategória díjait már
szombaton délben ismertették, hogy
az esti ünnepség rövidebb legyen.
Népes volt a részvétel a tánc kategóriában, ahol a csoportok valamilyen vallásos népszokáshoz
kötődő gyermekjátékot, tematikus
táncot adtak elő.
A verseny mottóját feldolgozó 12
tanulságos szerepjátékot láthatott a
közönség a dramatizálás kategóriá-

ják, hogy megfelel a szabványnak,
akkor ezek az időpontok betarthatók. Persze, senki sem garantálhatja,
de bízunk a kivitelezőben – fogalmazott Peti András, aki a repülőtéri
forgalom látványos fellendülésére
számít, tekintettel arra, hogy a teherforgalmat is beindítják. Jelentős
tényező az épülő autópálya, amelylyel szintén növekszik a repülőtér
vonzereje.
Mi, utasok, arra várunk, hogy a
forgalom valóban beinduljon, és itthonról repülhessünk Európa városai
felé.

ban, rövidfilmet hat egyéni és 11
csoporttól vetítettek. Népszerű volt
a sportvetélkedő, amelyre a különböző korosztályokban 39 csoport
nevezett be, amelyek a sportteljesítmény mellett a verseny témájából
való felkészültségüket is kellett bizonyítsák.
Jó érzéssel tölthet el, hogy közel
százan vettek részt egyénileg vagy
csoportosan a zenei vetélkedőn,
ahol szintén külön bírálták el a művészeti iskolába járó diákok teljesítményét.
A75 jelentkező azt bizonyította,
hogy a kisdiákok szeretik a verset, és tudják hittel, meggyőződéssel mondani, ezért ebben a
kategóriában sem volt könnyű a
zsűri dolga.

Az irodalom, fogalmazás iránt
sajnos nem nő az érdeklődés. Miközben vannak kis- és nagyobb diákok, akik rendkívül érett, szép,
mély hitről meggyőző gondolatokat
fogalmaztak meg a megadott bibliai
témák kapcsán, úgy tűnik, hogy a
fogalmazás, az írás egyre kevésbé
vonzó a fiatalok számára.
A szombat délutáni szentmise
után a tetőfokára hágott az izgalom,
amikor a díjak átadása elkezdődött.
Volt olyan kisdiák is, aki elsírta
magát örömében. Sajnos, azok, akik
messziről érkeztek, nem tudták
megvárni a vetélkedő csúcspontját,
amikor a zsűrielnökök, mint minden évben, értékelték a különböző
kategóriák színvonalát. Ami a nyerteseket illeti, a marosvásárhelyi Bo-

lyai Farkas középiskola tanulói
mellett jól szerepeltek a Művészeti
Líceum és a város valamennyi általános iskolájának diákjai, a csíkszeredai, nagyernyei, marosszentgyörgyi, kolozsvári, szászrégeni,
csíkszentdomokosi, menasági, pálfalvi, gyergyószentmiklósi, jobbágytelki, temesvári iskolások,
valamint a gyulafehérvári és a
nagyváradi katolikus líceumok diákjai. Az első helyezettek értékes,
szép könyvajándékot kaptak, s volt,
aki a Biblia Társulat táborozásra
szóló különdíját is elnyerte.
A vetélkedő sikeréhez 92 felkészítő tanár, 64 kísérő pedagógus, 31
zsűritag, 17 szervező, tíz segítő
tanár és önkéntes diák járult hozzá.
(bodolai)

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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Ötéves a Nyitott könyvespolc

Ajándék a vécsi kastélynak

Április 23-án, tegnap volt a
könyv nemzetközi napja. A
marosvásárhelyi Teleki–Bolyai Könyvtár fél évtizede
minden évben az intézmény
kapuja előtt felállított, mindenki számára hozzáférhető
könyvespolccal ünnepli a jeles
napot, így volt ez tegnap is.

Nagy Székely Ildikó

A Téka könyvtárosai azzal a céllal indították el 2013-ban a Nyitott
könyvespolcot, hogy bárki elhelyezhesse rajta megunt könyveit, illetve bármikor elvihessen róla egy
jó könyvet, ha épp nincs olvasnivalója. Olyan adománykönyvekről
van szó, amelyeknek a Téka polcain
nem lenne helyük, vagy azért, mert
nem olyan műfajú könyvek, vagy
azért, mert már több példányban
megtalálhatók a könyvtár állományában.
– Öt év alatt több ezer könyv cserélt gazdát a Téka kapuja alatt, így
biztosítva azt, hogy sok vásárhelyi
háztartás dupla példányai, eltávozott nagyszülők hagyatéka ne a pazúzdába
pírgyűjteményekbe,
kerüljön, hanem örömet okozhasson valakinek – foglalta össze a
kezdeményezés lényegét Lázok
Klára, a Teleki Téka igazgatónője.

A Kemény-könyvtár első „lakói”
Az intézményvezetőtől megtudtuk, hogy az ötödik évforduló alkalmából egy különleges ajándékra is
gondoltak a Téka munkatársai.
– A marosvásárhelyiek és innen
elszármazottak könyvadományaiból egy speciális válogatást állítottunk össze, amelyet egy olyan
könyvtárral kívántunk megosztani,
ahol meglátásunk szerint további lehetőség nyílik ezeknek a könyveka
továbbélésére.
A
nek
Helikon–Kemény János Alapítvány
vezetője, H. Szabó Gyula említette
tavaly, hogy felvállalták a marosvécsi kastély könyvtártermének újraélesztését, és ennek az ötletnek a
nyomán határoztunk úgy, hogy az
alapítványnak adományozzuk a
könyveket. Tegnap reggel hat láda
könyv indult el a marosvécsi kastély felé. Ez nemcsak a Téka adománya, mindazok, akik valaha
behoztak könyvet a Téka Nyitott
polcára, úgy érezhetik, hogy hozzájárultak egy kicsit a Kemény-bibliothéka újraindításához – mondta
Lázok Klára.
Gazdát cseréltek az olvasnivalók
Tegnap déli 12 órától délután 3ig válogathattak a könyvbarátok a
Téka elé kihelyezett könyvespolcról. Ottjártunkkor egy fiatalember

éppen egy enciklopédiát forgatott.
Harasztovics Zsolt 29 éves gyógyszerész egy kortárs költő verseskötetét hozta el otthonról, és cserébe
egy bélyegekről szóló enciklopédiát
választott.
A három óra alatt mindegyre érkeztek érdeklődők, ugyanakkor a
közeli Bolyai líceum több osztálya
is birtokba vette húsz-harminc
percre a könyvespolcot. Elsőként
egy tizenegyedikes csapat érkezett

– Hogyan kezdődött a Cantuale
története?
– 1993-ban, mielőtt létrejött
volna az együttes, többen az alapítók közül a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-plébánia
egyházi kórusának tagjai voltunk.
Bakos László kántor, kórusvezető
megmutatott nekünk néhány férfikari kórusművet, és arra ösztönzött,
hogy alakítsunk együttest. Olyan
kórustagok voltak, akik ismerték a
kottát, többen pedig a filharmóniánál is énekeltek, így mondhatni
profi énekesekből állt az egyházi
kar. Néhányan (Pásztor Norbert
Endre, Gyárfás István és jómagam)
úgy gondoltuk, hogy összeállunk és
különálló kórust alapítunk. Bakos
László az egyházi teendői miatt
nem tudta felvállalni, hogy minket

is irányítson, így továbbléptünk, de
bármikor szükségünk volt rá, segített minket. 1998-ban neveztük el
az együttest Cantualénak. Induláskor nem gondoltuk, hogy megérjük
a 20. évfordulót, és két évtizedes
pályánk során nemcsak az országban, hanem külföldön is (Magyarország, Lengyelország, Kárpátalja,
Ausztria) turnézunk majd.
– Minek köszönhető a siker, hiszen a mai világban az általatok
közvetített zeneműfaj nem tartozik a
népszerűbbek közé.
– Olyan tagokkal kezdtünk, akiknek volt némi zenei ismerete. Aki
nem volt szakképzett, időközben
zeneakadémiát végzett. Folyamatosan képeztük magunkat. Akik megfordultak nálunk, és a jelenlegi
tagok is mind a filharmóniának a

Húszéves a Cantuale énekegyüttes

Fotó: Nagy Tibor

György Gabriella tanárnő vezetésével. A diákoknak Lázok Klára ismertette a Nyitott könyvespolc
lényegét, ezt követően ki-ki választhatott kedvére való olvasnivalót. Császár Mónikának Giuseppe
Tomasi di Lampedusa A párduc
című regényén akadt meg a szeme.
Mint mondta, főként a tudományos-fantasztikus irodalmat kedveli, és legszívesebben kortárs
szerzők műveit olvassa. Géczi

Áron kedvence Madáchtól Az
ember tragédiája, a kiállított könyvespolcról egy Zola-regényt emelt
le.
Lázok Klára arra is felhívta a fiatalok figyelmét, hogy a Nyitott
könyvespolc egész évben működik,
a könyv nemzetközi napján kikerül
az utcára, az épület elé, de a Téka
kapualjában az intézmény munkaprogramja szerint máskor is hozzáférhető.

tagjai, Ferenc Örs kivételével. Ő a
nyárádszeredai általános iskolában
zenetanár, ott kórust is vezet, Suba
László sem a filharmóniánál dolgozik, ő jelenleg a rocksuliban oktat.
Nemcsak megfelelő hangadottság,
hanem magas szakmai felkészültség kell ahhoz, hogy valaki a Cantualéban énekeljen. A minőségi
rosta már a kezdetekkor megvolt,
hiszen Bakos László az egyházi
kórusba is olyanokat választott ki,
akiknek megfelelő hozzáállásuk
volt. Nem egyéniségekre volt
szükség, hanem olyan tagokra,
akik kórusban tudnak énekelni.
Ezenkívül nagyon sok próbára van
szükségünk. Hetente egyszer kötelezően próbálunk, aztán amikor
koncertre készülünk, akkor szinte
naponta két-három órát együtt vagyunk. Folyamatosan
új műveket tanulunk.
A Cantualéban igazi
csapatmunka
van,
mindannyiunk véleménye számít, a legjobb ötlet szerint
visszük színpadra a
műveket.
Márton
Zsolt Barna zeneszerzőnk saját dalokat ír,
ezenkívül mindegyiket szerzői engedélylyel mutatjuk be.
Mivel egyházzenei összeállításokkal kezdtük karrierünket, nem
gondoltunk arra, hogy
nő a népszerűségünk.
Egyre több meghívást
kaptunk
különböző rendezvényekre:
könyvbemutatóra,
tárlatmegnyitóra, egyházi esküvőre, búcsúra. Ezért nyitnunk
kellett, hiszen igény
mutatkozott az iránt
is, hogy kerüljön a
műsorba bordal, népdalfeldolgozás, spirituálé stb. A siker titka
talán az is, hogy minFotó: Nagy Tibor (archív)
dig az alkalmakhoz
igazítjuk a műsorain-

kat, az esemény hangulata, jellege
szerint válogatjuk össze a dalokat.
Azzal is tisztában vagyunk, hogy
a klasszikus zenével nem lehet
olyan elismertséget elérni, mint
mondjuk a pop- vagy a rockzenében. Igaz, hogy Szalman Lóránt
egykori karnagy azt mondta, hogy
vigyázzunk arra, „ne híguljon a
műfaj”, ebből azonban valamenynyire ki kell törjünk. Arra azonban
odafigyelünk, hogy műsorainkat ne
a minőség rovására állítsuk össze.
Egyszer csak észrevettük, hogy
egyik fellépés a másikat követte,
ajánlottak minket különböző helyekre. Meg kell említenem Lokodi
Edit Emőkét, a megyei tanács volt
elnökét, aki több helyre irányított
bennünket, és ez is sokat lendített
rajtunk. Közben kiadtunk két CDlemezt. Az első 1999 júniusában a
Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában
készült Sursum Corda címmel,
amelyikre egyházi dalok kerültek,
majd öt év múlva egy magánstúdióban készült a Fiaim, csak énekeljetek című, erre már világi műveket is
felvettünk. Remélem, a jubileumi
koncert anyagából is lemez lesz,
mert sajnos egyre kevesebb időnk
van a stúdiómunkára.
– Jelent-e valamilyen sorsfordulatot a jubileumi koncert?
– Meg vagyok győződve arról,
hogy ez némiképpen megkoronázza
az eddigi munkánkat, hiszen a műsort úgy állítottuk össze, hogy az
eddig énekelt dalok legjava kerüljön közönség elé. Remélem, hogy
még 100 évig létezni fog a Cantuale. Valószínűleg eljön majd az idő,
amikor a jelenlegi tagok visszalépnek és helyükbe újak kerülnek. Azt
sem bánom, ha megújítják a műfaji
kínálatot, de soha ne feledjék el a
majdani tagok, hogy a kórus honnan indult. Van példa arra, hogy
egy-egy kórus megéri a matuzsálemi kort. Például a székelyudvarhelyi Székely Dalegylet már 150
éves. Így mi is remélhetjük, hogy
több mint egy évszázadot fennmaradunk. Kodály Zoltán szavaival
élve: „lehet zene nélkül is élni, csak
nem érdemes”.

Nyilas Szabolcs: a közösség szolgálatában állunk

Április 25-én, szerdán 19 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota kistermében lép fel a
Cantuale énekegyüttes, megalakulása 20. évfordulója alkalmából. Színpadra állnak a
jelenlegi és az egykori tagok
(Bíró Péter, Bakos László,
Balla Sándor, Dávid János
Sorin, Márton Zsolt Barna, Ferencz Örs, Fülöp Csongor,
Gyárfás István, László Norbert Endre, Nyilas Szabolcs,
Suba László és Szabó Levente). Ez alkalommal tekintettünk vissza röviden az
együttes múltjára Nyilas Szabolcs alapító taggal, együttesvezetővel.

Vajda György
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Lelkes közösség megújult temploma

Szerkeszti: Vajda György

A magyarsárosi unitárius egyházközség 643
lelket számlál. Templomukat 1912-ben építették Pákei Lajos tervei alapján. Ennél sokkal régebbi az udvaron levő harangláb,
amelynek egyik szarufáján az 1600-as
(1699?) évszám látható, az egyik harangon
pedig az 1624-es évszám szerepel. Érdekessége, hogy egyetlen vasszeg nélkül ácsolták
össze. E faluban született Bandi Dezső tanár,
iparművész, aki sokat tett a népi kultúra fellendítéséért, megőrzéséért. Tiszteletére egy
kis tájházat is berendeztek a templom udvarán. Jenei László Csaba lelkipásztor irányításával átfogó felújítási munkálatok kezdődtek.

A lelkipásztor lapunknak elmondta, jelentősebb főjavítás valamikor az 1970-es években volt, 2006-ban
a hatszögű templom egyik oldalát erősítették meg, ezután csak karbantartást végeztek, így megérett az idő
az alaposabb renoválásra. 2014-ben kezdték el a
külső feljavítást, 2015-ben a munka anyagiak hiánya miatt szünetelt, de 2016-ban befejezték. Ezt követték a belső munkálatok, ekkor a falak mellett
kicserélték a korábbi padlózatot is. A helyi önkor-

Fotó: Vajda György

mányzatnak, támogatóknak köszönhetően és pályázatok alapján sikerült előteremteni a szükséges
pénzösszeget. A külső javítás mintegy 80.000, a
padlócsere szintén ennyibe, míg a benti főjavítás
115.000 lejbe került. Az utóbbit tavaly karácsony
előtt sikerült befejezni. A továbbiakban szeretnék
majd a padokat is kicserélni, és az orgona javítását
is tervezik, bár az utóbbi igen sok pénzbe (4000-5000
euró) kerül, így lehet, hogy későbbre marad, akárcsak
az ablakok cseréje.
A generáljavítás nem áll le. Az idén sikerült az egyházkerület közvetítésével egy pályázatot megnyerni,
aminek köszönhetően a haranglábat javítják ki. Mivel
műemlék, hosszabb folyamat lesz az engedélyeztetés,
de remélik, hogy az év végére hozzáfoghatnak a helyreállításhoz, megerősítéshez. Az idén viszont külsőbelső felújítást végeznek az udvaron levő Bandi
Dezső-emlékmúzeum épületén, és átrendezik majd a
néprajzi gyűjteményt is. Valószínű, hogy lebontják a
használhatatlanná vált gyűléstermet. Helyébe újat építenének, ami fölé vendégszobákat is létesítenének.
A lelkipásztor számít a helyi önkormányzat
további támogatására, és reméli, hogy a tervek valóra
válnak.

Európai színvonalú
kultúrotthon

Április 14-én a Maros Művészegyüttes román és magyar
tánccsoportjának
ünnepi műsorával avatták fel
a magyarsárosi felújított Pataky Etelka kultúrotthont.
Balázs Attila alpolgármester
szerint a legkorszerűbb épületet vették birtokba a sárosiak.

Nemcsak művelődési események szervezésére, hanem különböző közösségi rendezvényekre is
alkalmasak a helyiségek, amelyeket korszerű világítótestekkel, füstláttak
el.
Az
érzékelővel
előadóterem mellett irodahelyiségek, hűtőkamra, raktár, két öltöző,
modern mellékhelyiségek vannak.
Korszerű felszerelésű konyha áll
rendelkezésre, automata légkondicionáló és a konyában páraelszívó
berendezés is, mi több, különálló
áramfejlesztő is van, amely áramszünet esetén azonnal bekapcsol.
Nemsokára elkészül a bútor is.
Ugyanakkor központi fűtés is van.
A beruházás nemcsak az építkezési
költségeket fedezte, hanem jó minőségű hangosítóberendezést is
vásároltak, és hamarosan felszerelik a reflektorokat. Ezenkívül több

mint 200 széket vettek. A művelődési otthon előtti teret is rendbe
tették. A tornácot úgy fedték be korábban, hogy egy külső színpadot
is kialakítottak, ezt megőrizték. A
korlátot lebontják, és így a térkövezett teret szabadtéri rendezvényekre is használhatják. Még hátravan egy parkoló kialakítása,
amelyet a hivatal saját költségén
végez el.
A beruházás 1,4 millió lejbe került, és az országos vidékfejlesztési
alapból finanszírozták. A munkálatokat 14 hónap alatt végezték el.
Az új létesítményhez méltó volt
az avatóünnepség is. Aldea Ioan
polgármester köszöntőjét követően
Alexandru Astafie és Silviu Jeleriu
ortodox, ill. és Jenei László Csaba
unitárius lelkész mondott imát.
Majd a polgármester röviden ismertette az épület történetét és a
felújítás mozzanatait, megköszönve azok hozzájárulását, akik
lehetővé tették a terv kivitelezését.
Külön szólt Balázs József Attila alpolgármesterről, aki hajtómotorja
volt mindennek, majd a Maros
Művészegyüttes román és magyar
népdalénekesei, táncosai tartottak
előadást.

Jó után a Jövő

Új székházban a polgármesteri hivatal

Több mint 15 éves álom válik
valóra – mondta a még nem
megfelelő körülmények között berendezett, de már
megújult épületben Aldea Ioan,
Bogács polgármestere, aki elárulta: mintegy tíz napon
belül a teljesen felújított és kibővített épületben fogadhatják a községbelieket.

A korábbi hivatalt 1886-ban építették. Az 1989 utáni közigazgatási
követelményeknek már nem felelt
meg, azonban először a község oktatási, kulturális létesítményeit szerették volna rendbe tenni. Tavaly
érett meg a helyzet, és gyűlt össze
annyi pénz, hogy hozzáfogjanak a
teljes átalakításhoz. 2017 októberé-

ben fogtak hozzá a munkálatokhoz,
ottjártunkkor már takarítottak. A
bútorzat is elkészült, a polgármester szerint két héten belül berendezik a helyiségeket, és nemsokára
már normális körülmények között
folytathatják a munkát. A hivatal
40.000 euróért megvásárolta a közvetlen szomszédságában levő egykori
szövetkezeti
pékség
használaton kívüli épületét, amelyet az új rendeltetésnek megfelelően átalakítottak, és a két tömböt
egy új szárnnyal összekötötték. Elrendezték az udvart is, ahol egy kis
hivatalos teret is kialakítottak zászlótartóval. Amint elmondták, hivatalos fogadásokra is alkalmas,
virágokkal díszített hangulatos

udvar lesz. Rendbe tették az épület
előtti bejáratot is, és egy kis betonhidat is építettek a főút melletti
árok fölött. Az így átalakított polgármesteri hivatalban ügyfélfogadó
ablakokkal
ellátott
helyiségeket alakítottak ki az adóés illetékosztálynak, a mezőgazdasági referensnek, lesz egy esketőterem, egy korszerűen felszerelt
konyha, tágas irodahelyiségek,
ahol civilizált körülmények között
lehet majd dolgozni. A munkálatok
mintegy 100.000 euróba kerültek,
a polgármesteri hivatal a saját költségvetéséből fedezte. A vállalkozó
négy hónap alatt, tavaly szeptembertől decemberig végezte el a felújítást.

Aldea Ioan, Bogács polgármesterének személyes kérésére 2014-ben alakult meg a
magyarsárosi Viitorul (Jövő)
labdarúgóklub. A községvezető Udvari Józsefet (képünkön) kérte meg, hogy vezesse
a klubot. A klubelnök és a polgármester együtt bejegyeztették a klubot, és be is
nevezték a megyei bajnokság
ötödik ligájába. A klub működését Balázs Attila alpolgármester is támogatja.

Udvari József a Romgaz alkalmazottja, 1986–1987-ben is a gázvállalat regionális csapatában
focizott, amatőr szinten játszik, szereti a labdarúgást, azért esett rá a
választás. Munkájában fia, Udvari
Zoltán Attila is segíti, aki a Jövő
csapatában játszik. A klubelnök elmondta, sajnos nem sikerült Bogácsról és Sárosról annyi fiatalt
toborozni, hogy csak „hazai” keretből álljon a csapat, ezért désfalvi és
dicsőszentmártoni fiatalok is erősítik az együttest. Edzőnek Szép
Péter dicsői futballistát kérték fel,
aki ingyen foglalkozik a fiatalokkal.
Hetente két edzést (kedden és pén-

teken) tartanak. 24 leigazolt sportolójuk van. A labdarúgópálya területét a polgármesteri hivatal
megvásárolta a volt tulajdonosokkal, és közösen alakították ki a
szabványméretű teret. Az öltözőt a
bogácsi egyházközséggel kapcsolatban álló két holland – egy 68 és
egy 70 éves – férfi ajándékozta a
községnek. Személyesen jöttek el,
és három nap alatt a könnyűszerkezetű építményt fel is húzták a pálya
mellé. A mezeket és a felszerelést a
hivatal támogatásával szerezték be.
17-18 éves játékosok kerültek a keretbe. Az a cél, hogy a következő,
negyedik ligába jussanak, ahol erősebb ellenfelekkel kerülnek majd
szembe – mondja a klubelnök, majd
hozzáteszi, minden mérkőzés igazi
népünnepély, nagyon sokan kivonulnak a pálya mellé szurkolni a
csapatnak, utána pedig sokáig vitatkoznak a látottakon. A pályán elért
eredmény mellett sikerült a sportnak köszönhetően a közösséget öszszekovácsolni és egyben tartani. A
foci örömöt, néha bosszúságot okoz
az itt lakóknak, akik hétről hétre
várják a vasárnapi mérkőzést –
mondja a klubelnök.
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25. erdőcsinádi Gyöngykoszorú

Amit szeretetből fontak

Nagy Székely Ildikó

Sok száz népviseletes gyermek
és fiatal öltöztette ünneplőbe szombaton Erdőcsinád utcáit. A Maros
menti település a kilencvenes évek
első felében az elsők között csatlakozott a rendszerváltás után induló
Gyöngykoszorú-mozgalomhoz, és
a 25 éve született csinádi hagyományt éppen 25 néptáncegyüttes
jött megünnepelni, továbbvinni.
Kipirult arcok, izgatott tekintetek
üzentek egymásnak déli harangszó
előtt az áprilisi nyárban, aztán szép
lassan csoportokba szerveződött és
elindult a fiú-lány párosok alkotta
tömeg. Legelöl Miholcsa József vezetésével a gernyeszegi lovas huszárok vonultak, mögöttük a
megnyitón felszólaló szervezők és
vendégek, aztán kis tábláikkal a
táncosok. Egyesek csendben, a legtöbben énekszóval haladtak, és aki
végigszaladt a hosszú soron, mindenhonnan más-más népdalfoszlányt vihetett magával. A felvonulás
végén élő koszorúként fonta körbe
a táncosok serege a teret, ahol
Bálint Csaba erdőcsinádi református
lelkipásztor, a találkozó főszervezője
a Szentírás szavait tolmácsolta.
„Ti vagytok a föld sója”. (Mt. 5,
13) „Ti vagytok a világ világossága” (Mt. 5, 14). „Dicsérjétek az
Urat! Énekeljetek az Úrnak új éneket;” „Dicsérjétek nevét, körtáncot
járva” (Zsolt, 149) – hangzott fel
többszörösen a bibliai biztatás.
Bálint Csaba az elmúlt negyedszázad munkájáért, áldozatáért
elődjének, az erdőcsinádi Gyöngykoszorút elindító és sok éven át
megőrző Lukácsi Szilamér nyugalmazott lelkipásztornak, a néptánctalálkozót
felkaroló
helyi
önkormányzatnak, a rendezvényre
évről évre visszatérő tánccsoportoknak és minden szervezőnek, segítőnek, a presbitériumnak és a falubeli
asszonyoknak is köszönetet mondott.
– Ezek a gyönyörű népviseletek
nemcsak a falunkat, hanem a hitünket is ugyanúgy díszítik, mint 25
évvel ezelőtt – tette hozzá a lelkipásztor, majd beszéde végén így fogalmazott:
– Egy-egy sikeres Gyöngykoszorú-találkozó után mindig úgy
érzem, győzelemmel ékesíti fel az
Úr ezt a falut és vendégeit, az egész
közösséget.
Nem tudták,
hogy hagyományt teremtenek
Lukácsi Szilamér 1994 egyik emlékezetes vasárnap délutánját idézte
fel, amikor templomozás után a
néptáncmozgalmat
megálmodó
Szabó György és felesége, Éva
meglátogatta otthonában, és felkérte a csinádi Gyöngykoszorú
megszervezésére. A 25 évvel ezelőtti első rendezvény, tavasz lévén,
a Rügyfakasztó Gyöngykoszorú
nevet viselte.
– Öröm volt a lelkünkben, de
nem tudtuk, hogy egy hagyomány

alapköveit raktuk le – emlékezett a
lelkipásztor, majd azt is felidézte,
hogy Szabó Éva az első néptánctalálkozóra egy fehér gyöngykoszorút
is hozott. Ő és férje voltak a csinádi
mozgalom szülői, a rendezvényt
felkaroló lelkészek, helyi önkormányzati tagok, a presbitérium és a
faluközösség a keresztszülők, akiknek névsora egyre bővült az évek
során.
Lukácsi Szilamér az ellenszélről,
a mozgalmat gátolni szándékozó
erőkről is említést tett, ugyanakkor
kiemelte, hogy az áskálódók, kárörvendők kudarcot vallottak, az erdőcsinádi néptánctalálkozót ugyanis
sokak szeretete hozta létre, és éltette, élteti évtizedeken át. Gyöngykoszorújuk történetét az egykori
lelkész jövőre kötetben szeretné
megörökíteni.
Nem lehet többé kiszakadni
A politikum részéről Csép Andrea RMDSZ-es parlamenti képviselő tisztelte meg jelenlétével a
rendezvényt. Csép Andrea arról
kérdezgette a népviseletbe öltözött
fiatalokat, hogy melyiküknek táncolnak a szülei is, és beszélgetneke otthon a táncról.
– Ha nincs tánc, nincs egy külön
közösség. Köszönettel és főhajtással tartozunk mindnyájatoknak és
szüleiteknek, pedagógusaitoknak is,
és azt kívánom, 25 év múltán a
gyermekeiteket is hozhassátok el
erre a találkozóra – zárta beszédét a
képviselő asszony.
Veress Róbert gernyeszegi református lelkipásztor azt a gyermekkori emlékét idézte fel, amikor
néptáncosként maga is arra várt,
hogy véget érjenek a hosszú megnyitóbeszédek, és színpadra lépve
elkiálthassa magát: „Szorítsd meg a
derekát!” A lelkész a továbbiakban
köszönetet mondott az Úrnak, amiért az új néptáncos nemzedéknek
ritmusérzéket és szép hangot adott.
Molnár Attila unitárius lelkipásztor köszöntőjében kiemelte, hogy
18 éve mindig együtt ünnepel az erdőcsinádiakkal, akik: „kincsek Isten
látható és láthatatlan szántóföldjén”.
A felszólalók sorát a Marosszék
Kulturális Egyesület és a Maros
Művészegyüttes igazgatója, Barabási Attila zárta.
– Erdőcsinád példaképe a
Gyöngykoszorú mozgalomnak –
mondta az intézményvezető, aki
1998-ban szülőfaluja, Kibéd tánccsoportjával jött el először a találkozóra
Fazakas
János
néptáncoktató meghívására.
– Aki belefonódott ebbe a koszorúba, az nem tud többé kiszakadni.
Így van jövőnk – szögezte le Barabási Attila, majd arra kérte a táncosokat, a fellépésük után is
maradjanak szépséges viseletükben.
A megnyitó utolsó perceiben Bálint Csaba lelkipásztor Ábrám Zoltán EMKE-alelnök levelét olvasta
fel, majd az egybegyűltek közösen
mondták el a miatyánkot és énekelték nemzeti imánkat.

Ezt követően az ünneplő tömeg a
kultúrotthon udvara felé vette az
irányt, ahol péntek óta a 25.
Gyöngykoszorú tiszteletére avatott
szobor, Miholcsa József A táncospár című alkotása, a Gernyeszegi
Polgármesteri Hivatal ajándéka
díszeleg.
Népi gyermekjátékoktól
a mezőségi táncokig
Amíg a tánccsoportok vezetői a
fellépések előtti gyors megbeszélésre gyülekeztek az épületben, a
táncosok csoportokba verődve beszélgettek. A legkisebb székely ruhások egyike, egy barna copfos
kislány játéktelefont nyomogatott,
mások ide-oda szaladgáltak, egy
csapat fiatal jégkását kortyolgatott.
A várakozás perceit kihasználva, a
Gyöngykoszorú színeiből, hangjaiból gyűjtögettünk.
Az erdőcsinádi Árvácska néptánccsoport régebbi táncosai közé
tartozik a 15 éves Papp Emőke és a
19 éves Kalányos Sebastian.
Emőke tíz, táncos párja 14 éve tagja
az Árvácskának. Mindketten a mezőségi táncokat kedvelik leginkább.
– Azok hosszabb, fárasztóbb,
mozgalmasabb táncok, mint a
többi, ezért is szeretem – mondta
Sebastian, aki ötévesen népi gyermekjátékokkal kezdte az ismerkedést a néptánccal. Arra a
kérdésünkre, hogy mit adott neki az
elmúlt csaknem másfél évtized,
gondolkozás nélkül sorolta: tapasztalatot, kedvet, türelmet, fizikai
erőnlétet, és persze ismerkedési lehetőségeket. Emőke arra is emlékezett, hogy amikor az Árvácskához
került, többen voltak, akkoriban
nemcsak kicsi és nagy, hanem középső csoport is tartozott az együtteshez. Marosvásárhelyre jár
középiskolába, naponta ingázik, de
a heti két táncpróbára mindig marad
ideje, energiája.
– Engem felszabadít a tánc – szögezte le a szép arcú, karcsú lány,
majd azt is elárulta, hogy legemlékezetesebb fellépése Magyarországon, Pilisborosjenőn volt.
Nagyszülők
kincsei
Egy üdítőt árusító bódé előtt különlegesen szép
népviseletű fiúkra
figyeltünk
fel.
Hamarosan kiderült, hogy kibédi
táncosok.
– Ez a piros,
zsinóros lájbi még
a tatámé volt –
árulta el a 14 éves
Antal
Márk
Tamás. Osztálytársa,
Mátyus
Zsolt Szilárd a
csizmáját
örökölte a nagyszülőtől.
– Négy éve,
ötödik osztályos
korunktól táncolunk. A sóvidéki

és a mezőségi táncok a kedvenceink
– világosítottak fel a fiúk, akik tavaly is részt vettek az erdőcsinádi
Gyöngykoszorún.
– Mindig jó visszatérni a korábbi
helyekre – jegyezte meg Márk.
A jégkásás csapat Marosludasról
érkezett, a Hajdina hagyományőrző
együttesben táncolnak. László
Dávid Attila két éve „hajdinás”,
leginkább a magyarói táncokat szereti.
– Egy kicsit mindig izgulok előadás előtt, de ez az érzés tánc közben eltűnik – mondta a 12 éves fiú,
aki néptáncos emlékei közül a lengyelországi fellépést tartja a legkülönlegesebbnek.
A soproniak szemével
Az erdőcsinádi Gyöngykoszorúra rendszerint nemcsak a megyéből, hanem távolabbi vidékekről is
érkeznek táncosok. Idén a Hunyad
megyei csernakeresztúriak jöttek el,
a határon túlról pedig a soproni
Pendelyes. Az együttes színes repertoárt hozott Erdőcsinádra, műsorukban a seprűs tánc is szerepelt. A
12 éves Kovács Levente kezében
volt is egy seprű, azt forgatta, miközben beszélgettünk.
– Hat éve táncolok, azóta, hogy
iskolás lettem. A szatmári verbunk
a kedvencem – mondta a vidám fiúcska, aki első alkalommal járt Erdélyben. Tapasztalatait így foglalta
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össze: – Nagyon szép a hely, tökre
tetszik, hogy visszahozza a régi
kort.
A 13 éves Gyurasics Annát szülei
hároméves korától vitték táncházba,
a Pendelyesbe négyévesen került. A
bukovinai tánc áll hozzá a legközelebb. Járt már Erdélyben, Torockón
és Csíksomlyón, Erdőcsinádot
azonban most látta először. Csoporttársával, a vele egykorú
Németh Borbálával egyetértettek
abban, hogy az itteni találkozó bája
abban rejlik, hogy egy kicsi faluban
rengeteg ember gyűl össze a néptánc kedvéért.
Nemsokára megtelt a kultúrotthon, moccanásnyi hely is alig maradt a folyamatosan befele áramló
közönségtől. Egy-egy széken ketten
is ültek, hogy lássák az ünneplőbe
öltözött táncos lábú gyermeket,
unokát. A műsorvezető szerepét betöltő Fazakas János a hagyomány
szerint elsőként a háziakat, azaz az
erdőcsinádi Árvácskát konferálta
be, a következő pillanatban pedig
már be is töltötték a színpadot a szép
tiszta hangok: „Édesanyám rózsafája, én voltam a legszebb ága…”
A 25 néptánccsoport műsora után
a megszokott forgatókönyv szerint
a Maros Művészegyüttes táncosai
következtek. A negyedszázados
Gyöngykoszorút, akárcsak a korábbiakat, táncház zárta.

Fotó: Nagy Tibor
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Euroliga négyes döntő: Ezüstérmes a Sopron,
bajnok a Jekatyerinburg

A magyar csapatok közül elsőként ezüstérmet szerzett a házigazda Sopron a női kosárlabda-Euroliga négyes döntőjében, mivel a
vasárnapi fináléban 72:53-ra kikapott az orosz Jekatyerinburgtól.
A sorozat történetének első magyar érdekeltségű fináléjában, a sorozat 11. Final Fourjában szereplő
uráli gárda rögtön magához ragadta
a kezdeményezést, és hét ponttal
hozta a nyitónegyedet. A Jelena Milovanovic és Yvonne Turner vezette
hazaiak azonban 12 pontos hátrányból (33:27) is feljöttek hat pontra,
ám a remeklő belga Emma Meesseman dudaszós triplája révén a nagyszünetben visszaállt a különbség
(42:30).
Fordulás után ismét 15 ponttal elhúzott az ellenfél, a zárónegyed
53:42-ről indult. Turner öt ponttal
visszahozta a reményeket, majd az
oroszok két perc alatt 17 ponttal
megléptek, s ezzel gyakorlatilag eldöntötték a meccset, megszerezve
fennállásuk negyedik EL-trófeáját.
A 2009-ben negyedik Sopron
első magyar csapatként szerzett
ezüstérmet az Euroligában, korábban a Pécs kétszer bronzéremmel
zárt, egyszer pedig negyedik lett.

A második helyezett Sopron Basket csapata az eredményhirdetésen. MTI Fotó: Krizsán Csaba

Eredményjelző
Női kosárlabda Euroliga, négyes döntő:
* az 1. helyért: Jekatyerinburg (orosz) – Sopron Basket 72:53 (2215, 20-15, 11-12, 19-11)
Pontszerzők: Meesseman 19, Moore 17, Griner 16, Beljakova 5,
Torrens 4, Toliver 4, Sanders 4, Beglova 3, illetve Turner 21, Milovanovic 13, Page 9, Jovanovic 4, Fegyverneky 4, Crvendakic 2
* a 3. helyért: Dinamo Kurszk (orosz) – Yakin Dogu Üniversitesi
(török) 87:82 (19-20, 27-24, 29-22, 12-16)

A makfalvi íjász

Czimbalmos Ferenc Attila
A makfalvi Somodi Tibor mintegy kilenc éve hobbiszinten íjászkodik, másfél éve van leigazolva az alsósófalvi Szirtisas Íjász Sportklubhoz, ahol íjászoktató
mellett formálódott. A minap az íjászatról mint hobbiról beszélgettünk.
– Honnan az íjászat iránti érdeklődése?
– Mindig is szerettem. Régóta volt íjam, ki-kijártam
a mezőre, ahol edztem, idővel pedig került két-három barátom, akik csatlakoztak hozzám. A környéken nem volt
íjászklub, pontosabban én nem tudtam róla. Idővel értesültem arról, hogy Marosvásárhelyen létezik a Marosszéki
Íjászegyesület és Alsósófalván a Szirtisas Íjász Sportklub,
így az utóbbi mellett döntöttem, mivel Alsósófalva közelebb van Makfalvához. Én vagyok a legtávolabbról érkező
versenyző a klubnál, hetente két alkalommal (kedden és
szombaton) járok fel Sófalvára edzésre, amelyeken korondiak és a sófalviak vesznek még részt.
– Gondolom, kipróbálta magát versenyeken is. Milyen eredménnyel?
– Természetes, hogy egy idő után az ember kedvet
kap a versenyzéshez. Én azonban nem feltétlenül az
eredményekért nevezek be egy-egy ilyen rendezvényre, sokkal inkább az íjászat iránti szeretet hajt. Az
első versenyem 2017 februárjában volt, a parajdi sóbányában, amikor negyedik lettem, aztán eljutottam az
íjász-világbajnokságra is, amelyet a törcsvári kastély
szomszédságában tartottak, Cheile Grădişteien. Időközben számos helyi íjászversenyen is részt vettem, az
idén januárban például a Román Íjászszövetség által
szervezett korondi versenyen a felnőtteknél harmadik
lettem. Biró Milán csapattársammal ott voltam február
végén Budapesten, a Teremíjász Európa-bajnokságon

Somodi Tibor (Sk) örül annak, hogy az évek múlásával egyre ismertebbé válik az íjászat nálunkfelé is

is, amelyet a Magyar Íjászszövetség szervezett, és amelyen 27 ország több mint 500 versenyzője mérte össze
tudását. Romániából egyébiránt harminckilencen jelentkeztek, a versenyzők többek között spanyol, német,
francia és olasz íjászokkal mérkőzhettek meg különböző kategóriákban. Amúgy én egy famarkolatú, ablakos íjjal versenyzek.
– Az íjászatot költséges sportágnak tartják. Hogyan
finanszírozza a tevékenységet?
– Áldozunk rá, saját zsebünkből jutunk el bármilyen
versenyre. A klubnál vannak tehetséges gyerekek,
akikben bízunk, hogy lesz utánpótlás.
– Milyen hazai versenyeken számít részt venni az elkövetkezendő időszakban?
– Május 19-én A vár legjobb íjásza címért küzdünk
meg Marosvásárhelyen, a várban, a versenyt a Marosszéki Íjászegyesület a Múzeumok éjszakája keretében
hirdette meg. Június 8–10-e között Székelyszentsimonban az immár hagyományos Kakasvész elnevezésűn is
részt szeretnék venni. Örülök annak, hogy az évek múlásával egyre ismertebb lesz az íjászat nálunkfelé is.

Vb 2018: Negyvenhat országból kerültek ki
a bírók és az asszisztensek

A kiválasztott játékvezetők
* Ázsia: Fahad al-Mirdaszi (szaúdi), Alireza Fagani
(iráni), Ravshan Irmatov (üzbég), Mohammed Abdulla Mohamed (egyesült arab emírségekbeli), Szato Rjudzsi (japán),
Navaf Abdulla Sukralla (bahreini)
* Afrika: Mehdi Abid Csaref (algériai), Malang Diedhiou
(szenegáli), Bakary Papa Gassama (gambiai), Gead Grisa
(egyiptomi), Janny Sikazwe (zambiai), Bamlak Tessema
Weyesa (etióp)
* Közép- és Észak-Amerika: Joel Aguilar (salvadori),
Mark Geiger (amerikai), Jair Marrufo (amerikai), Ricardo
Montero (Costa Rica-i), César Arturo Ramos (mexikói)
* Dél-Amerika: Julio Bascunan (chilei), Enrique Caceres
(paraguayi), Andres Cunha (uruguayi), Nestor Pitana (argentin), Sandro Ricci (brazil), Wilmar Roldan (kolumbiai)
* Óceánia: Matthew Conger (új-zélandi), Norbert Hauata
(tahiti)
* Európa: Felix Brych (német), Cüneyt Cakir (török),
Szergej Karasev (orosz), Björn Kuipers (holland), Szymon
Marciniak (lengyel), Miguel Antonio Mateu Lahoz (spanyol), Milorad Mazic (szerb), Gianluca Rocchi (olasz),
Damir Skomina (szlovén), Clement Turpin (francia)

Negyvenhat országból 36 bírót és 63 aszszisztenst választott ki a nyári labdarúgó-világbajnokságra a nemzetközi szövetség
(FIFA) játékvezető bizottsága.
A felkészülés 53 trióval kezdődött meg
2014 szeptemberében. A végleges kiválasztás – a FIFA tájékoztatása szerint – az egyéni
készségek és a személyiség figyelembevételével történt. Kiemelt szempont volt, hogy a
jelölt mennyire érti a játékot, hogyan olvassa
a történéseket és a csapatok által alkalmazott
különböző taktikákat.
Az elmúlt három évben szemináriumokon
készítették fel a jelölteket, amelyeken hangsúlyt fektettek a tiszta játékra, a futballisták
védelmére és a játékhelyzetek elemzésére. A
kiválasztottaknak áprilisban még egy kéthetes felkészítést tartanak az olasz szövetség
covercianói technikai központjában. Ezt követően nevezik majd meg azokat, akik a videobírós rendszerben szerephez jutnak.

Románia bejutott
a Fed-kupa világcsoportjába

Románia bejutott vasárnap Kolozsváron a női tenisz-világbajnokságnak számító Fed-kupa világcsoportjába, miután 3-1 arányban legyőzte
Svájc csapatát.
Az utolsó, immár tét nélküli mérkőzésen a Viktorija Golubic, Jil Teichmann svájci duó 0:6, 6:0, 10-6 arányban legyőzte a Sorana Cîrstea,
Mihaela Buzărnescu összetételű hazai párost.
Korábban a világelső Simona Halep 6:2, 6:1 arányban lelépte a 39 éves
Patty Schneyert (WTA-149.), aki a második játéknapon az eredetileg bejelentett Bacsinszky Tímeát helyettesítette a svájci csapatban.
A szombati első két egyes mérkőzésen Simona Halep három játszmában, 6:3, 1:6, 6:1 arányban felülmúlta a ranglista 115. helyén álló Victorija
Golubicot, míg Irina-Camelia Begu (WTA-38.) sima 6:4, 6:1-re verte az
erdélyi származású, svájci Bacsinszky Tímeát (WTA-46).
Románia februárban 3-1-re legyőzte Kolozsváron Kanada csapatát a
világcsoport 2. osztályának első fordulójában, így biztosította be a helyét
a világcsoport play-offjára, míg Svájc 3-1 arányú vereséget szenvedett
Csehországtól a világcsoport első körében, ezért kényszerült osztályozót
játszani.

Mexikóban ellopták az Európaliga 46 éves trófeáját
Mexikóban ellopták a labdarúgó Eu-

rópa-liga trófeáját, de nem sokkal később
megtalálták.
A 15 kg-os trófeát először az Európaliga elődjének számító UEFA-kupa 1972es döntője után adták át. A győztes csapat
a finálét követően minden évben csak egy
másolatot kap belőle, az eredeti az UEFA
tulajdonában marad. Már amikor nem lopják el…
Guanajuato állam rendőrsége szerint
Leónban egy bemutató után tűnt el a serleg
egy szállítójárműből, de nem sokkal később a hatóságok megtalálták. Több információt nem árultak el az esettel
kapcsolatban.
Az Európa-liga idei döntőjét a franciaországi Lyonban rendezik május 16-án.

Ezzel a képpel illusztrálták a kupa eltűnéséről szóló hírt

Vereséggel kezdték a vb-t
a magyar hokisok

A házigazda magyar válogatott 30-ra kikapott a kazah csapattól a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság vasárnapi nyitónapján a
Papp László Budapest Sportarénában.
Az első két, egyaránt gól nélküli
harmadban Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány együttese dolgozott ki több lehetőséget, s a
veszélyesebb helyzetek is a házigazda előtt adódtak. A záró harmadban 57 másodperc alatt kétszer
is betaláltak a kazahok, és ezt követően még tovább növelték a különbséget.
A magyar válogatott tegnap lapzárta után az olaszokkal játszott, míg

Eredményjelző
Divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság, Budapest, Papp
László Sportaréna, 1. forduló:
Olaszország – Lengyelország 31 (0-1, 2-0, 1-0), Kazahsztán –
Magyarország 3-0 (0-0, 0-0, 30), Nagy-Britannia – Szlovénia
3-1 (1-1, 1-0, 1-0).

szerdán a szlovén, csütörtökön a lengyel csapat lesz az ellenfél. A világbajnokságot a britek elleni szombati
összecsapással zárja a házigazda.
Az első két helyezett feljut a 16
csapatos elitbe, az utolsó pedig
2019-ben a divízió I/B-ben szerepel majd.

Vay Ádám kapus és a kazah Nyikita
Mihajlisz a divízió I/A-s jégkorongvilágbajnokság Magyarország –
Kazahsztán mérkőzésén a Papp
László Budapest Sportarénában.
MTI Fotó: Czagány Balázs
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Mit teszel másokért?

Kirándulás a Partiumba

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Kopacz Imola pszichológus, a
marosvásárhelyi
Magányosok
Klubjának vezetője álmodta meg e
csodás kirándulást. Dr. Magyary
Előd városi tanácsos segítségével
térítésmentes szállítást tudtunk biztosítani a tagoknak, amit szívből
köszönünk.
Reggel 6 órakor elhagytuk Marosvásárhelyt. Két kedves gépkocsivezető vezetett felváltva, Bölöni
István és Papp Levente, akik segítettek a csomagok elhelyezésénél
és a nagyon sok szépkorú utas felés leszállásánál, amit hálásan köszönünk.
A Királyhágón tartottunk egy
kis pihenőt, és megcsodáltuk Erdély egyik legszebb tájegységét.
Ezután klubunk vezetője kiosztotta
a tombolaszámokat, és megkezdődött a tárgyak sorsolása, ami mindig
nagyon
szórakoztató.
Nagyváradhoz közeledve vezetőnk
nagyon részletes történelmi előadást tartott a helységről, amely
Románia egyik legszebb szeceszsziós építészeti örökségével büszkélkedhet. A belváros olyan, mint
egy szabadtéri múzeum, tagja az
Európa legszebb szecessziós városait tömörítő szövetségnek.
Lenyűgözően szép palotái a történelemről regélnek, és varázslatos
élményt nyújtanak az utazónak. A
nagyváradi vár Erdély egyik legjelentősebb késő középkori műemléke. A várost, amely egyike volt
az európai vallási, kulturális, tudományos, valamint a humanizmus
és középkori hadászat jelentős központjainak, ma is körüllengik a
Szent László király köré fonódó
keresztény legendák.
A reneszánsz kori várat több
mint öt méter mély hévízzel töltött
sánc vette körül, emiatt katonai
erővel elfoglalni nagyon nehéz
volt.
A vár 2015-ben nyitotta meg kapuit a közönség előtt, miután hoszszú ideig tartó, neves építészek és
történészek által irányított restauráláson ment át.
Katolikus templomában és temetőjében nem kevesebb, mint hét
királyt helyeztek örök nyugalomra.
Meglátogattuk a szabadtéri nyári
színházat, amely együtt épült a várral, 600 férőhelyes, klubunk vezetője hasonlította össze a görög
ókori színházakkal.
Herman Attila Ferenc színművész vállalta Nagyváradon a csoport kalauzolását és a nagyváradi
Szigligeti Nemzeti Színház bemutatását. Nagyon részletesen és sok
humorral fűszerezve mutatta be a
színház épületét és a csodálatos,
szemet gyönyörködtető belső teret,
valamint történelmi múltját, mia-

latt a csoport helyet foglalt a páholy kényelmes székein.
Klubunk vezetőjének kérésére
ismertette a színházi alkalmazottak
beosztását és feladatait. Szívből
köszönjük az élménydús előadást.
A római katolikus bazilika a legnagyobb, barokk stílusban épült
templom Romániában. Előtte áll
Szent László lovas szobra. A római
katolikus püspöki palota Nagyvárad legnagyobb palotája, 100 szobája és 282 ablaka van. A
kanonoksort több fázisban, több
mint 100 éven át építették.
Az épületegyüttesben tíz, papok
számára készített lakás található a
253 méter hosszú, 56 pillér tartotta
boltíves folyosó mögött.
Jelenleg a római katolikus püspökség a helyiségben iskolát működtet. A püspöki palota, a bazilika
és a kanonoksor egységet alkotnak
– fejtette ki klubunk vezetője.
Meglátogattuk a Szent Lászlótemplomot. Oltárképe Szent Lászlót ábrázolja, amint kulcsokat ad át
Várad püspökének. A mennyezeten
is a szent király életéből vett jelenetek láthatók.
Az ortodox katedrális ismertebb
nevén Holdas templom. Az óraszerkezete alatt egy méter átmérőjű, fele fekete, fele aranyszínű
gömb helyezkedik el, ami mindig
a valóságos holdképet mutatja.
A Fekete Sas palota épületegyüttesét is megcsodáltuk, amelynek három utcára nyíló kijáratát
egy üvegfedelű passzázs köti össze
– vázolta vezetőnk.
Kirándulócsoportunk meghatódva vette körül a Holnap irodalmi társaság alapító tagjai
életnagyságú szoborcsoportját (Juhász Gyula, Dutka Ákos, Ady
Endre, Emőd Tamás), és mindenikünk arra gondolt, vajon mikor fog
megjelenni nálunk Sütő András

Hagyományőrzés Erdőcsinádon

Erdőcsinád népe emberemlékezet óta vigyáz hagyományaira: minden évben megtartja a katonabúcsúztatót, búcsút, szüreti bált, kosaras bált, húsvéti
szerepes bált, és már 25 éve a Gyöngykoszorú néptánc-, népviselet- és népdaltalálkozót. 2017 óta a magyar kormány támogatásával, a Bethlen Gábor

Fotó: Csifó László

szobra a Színház téren.
A csoport egy része az Anca,
másik része a Cervantes panzióban
töltötte az éjszakát, mindkét helyen
a legmodernebb szállodák színvonalát nyújtották.
Reggel utunk első állomása Püspökfürdő, mai nevén Május 1.
fürdő volt, egyike a legrégebben ismert fürdőinknek, hévízét gyógyító
hatása
miatt
már
évszázadokkal ezelőtt felkeresték.
Az egykor tündérrózsákkal borított tó mára szinte teljesen kiszáradt,
vélhetően
a
túlzott
termálvízkivétel miatt.
Már Ady Endre is figyelmeztetett a Pusztul a lótusz című versével:
Néhány év múlva csokrot nem
köt/ Nagyvárad táján senki,
senki!…/ Ez exotikus ritkaságunk/
Mely még csak Pöstyénben honos,/
Püspökfürdő környékén pusztul/.
Következett Félixfürdő, itt van a
régió egyik leghatékonyabb
gyógyvízforrása. Megcsodáltuk a
kialakított kis medencékben virágzó tavirózsákat, valamint a kíváncsian kukucskáló teknősöket.
Ebédelni a Cervantes panzióba
tértünk be, ahol Ilisie Maria tulajdonos személyesen fogadott és felséges ebéddel kényeztette a
kirándulócsoportot. Elindultunk
hazafelé, és Kopacz Imola, klubunk vezetője kisorsolta az utolsó
tombolatárgyakat, majd kérdéseket
tett fel a kirándulás ideje alatt elmondott előadásaiból, és aki helyesen válaszolt, ajándékot kapott.
Ezután az út során a többszöri
meglepetések utolsó ajándéka következett, Szabó Mária kuratóriumi tanácsos szép szavakkal
megköszönte klubunk vezetőjének
a sok befektetett munkát, a szervezést és a türelmet.
Czerán Erzsébet

Alapítvány segítségével március és december között
már havi négy próbát tartott az Árvácska néptánccsoport kicsi- és nagycsoportja. A nagycsoport felcsíki
táncokat, a kicsicsoport gyermekjátékokat, valamint
nyárádmenti polgári táncokat tanult Fazakas János
táncoktató vezetésével. Az Erdőcsinádi Egyesület
szervezésében 2017. április 22-én, június
10-én, július 29-én, október 28-án és december 4-én táncházat tartottak a kultúrotthonban. A talpalávalót az Üver zenekar
húzta. Nagy örömmel fogadták mind a
gyerekek, mind a felnőttek, akik süteményekkel kedveskedtek a jelenlévőknek.
Este jó hangulatban búcsúzott el mindenki,
kifejezve háláját a jól sikerült összejövetelért és reményét, hogy 2018-ban is sikerül minél több ilyen értékes találkozót
szervezni. Köszönjük mindenkinek, aki
hozzájárul bármilyen módon Erdőcsinádon a hagyományok őrzéséhez!
Szabó Miklós
és Szabó Rozália

Az első igazán szép tavaszi
napon adakozó lelkületű szülőkkel
és gyerekeikkel, valamint az őket
irányító pedagógusokkal telt meg a
mezőfelei Amicus idősotthon udvara.
A Tudor Vladimirescu Általános
Iskola négy tanítónője, Gyarmati
Harmath Katalin, Czirják Izabella,
Mureşan Daniela, Gábor Lizetta és
Ugron Erika tanárnő, az American
Councils for International Educations szervezet kezdeményezésére
csatlakozott a 4/4 barátokért önkéntes, jótékonysági projekthez, melynek mottója dr. Martin Luther King
kérdése volt: Az élet legérdekesebb
és legfontosabb kérdése: mit teszel
másokért?
Az előkészületek már jóval korábban elkezdődtek. Az iskola szülői közössége ezúttal is összefogott,
és bőkezűen adakozott. Főként gyümölcsöt és édességet hoztak be
nagy tételben, a felhívásnak megfelelően, de alapélelmiszerek, valamint piperecikkek is kerültek a
csomagokba. Ezzel párhuzamosan
négy osztály tanulói saját kezűleg
készítettek meglepetéstárgyakat az
otthon lakóinak: kosárkákat, könyvjelzőket, poháralátéteket, nyuszikákat (ez utóbbit az ortodox húsvétra
való tekintettel).
A kitűzött napon a szülők jóvoltából személygépkocsikkal érkeztek a helyszínre az ajándékok, a
gyerekek, a tevékenységet vezető
pedagógusok, valamint az iskola
helyettes igazgatója, Boczog Szabolcs tanár úr, aki meleg szavakkal
köszöntötte az érett generációt.
A tanulók rövid kis programmal
igyekeztek a lakók lelkéhez szólni.

Először Bustya Jutka furulyaoktató vezetésével tavaszi dalcsokrot
hallhattak Gábor Lizetta III. osztályosainak és Czirják Izabella II.
osztályosainak előadásában, közben Székely Boróka szavalta el díjnyertes versét. Ezt követte a
második osztályos Szücs Virág hegedűjátéka, majd az ugyancsak második osztályos Ferenczi Attila
népdaléneklése, végül Mureşan Daniela III. A osztályos diákjai tavaszi
dalt adtak elő.
A találkozás zárómomentumaként a gyerekek átadták szeretettel,
odafigyeléssel elkészített ajándékaikat, mialatt a szülők szorgos hangyákként
hordták
be
az
aligazgatóval a finomságokat.
Rövid beszélgetések alakultak ki
látogatók és látogatottak között.
Talán a legmeghatóbb találkozás
az ágyhoz kötött nyugdíjas óvó néni
és az előkészítős gyerekek között
volt. Az óvónő kérte, hogy a gyerekek menjenek fel a szobájába, és
megosztotta velük az édességeket.
De nem csak ezek a gyerekek kaptak valamit a nap folyamán. Mindenki, aki ott volt, egy kicsit
gazdagabban távozott.
Pedagógusok, szülők újra jelesre
vizsgáztak összefogásból, együttműködésből, tettrekészségből, megértésből.
A projekt mottója mellett saját
mottónk volt e napra a Zsidókhoz
írt levél 13:16 része: A jótékonyságról és az adakozásról pedig
el ne feledkezzetek, mert ilyen
áldozatokban gyönyörködik az
Isten.
Czirják Izabella tanítónő,
Tudor Vladimirescu Általános
Iskola, Marosvásárhely

Anyák napi köszöntő

Az édesanya életet adó és fenntartó szent erő, így Isten segítőtársa.
Maga a szó is csodálatosan kifejező. Édes – melegséget, kedvességet sugárzó erős érzelmi kötődést
sugall.
Az anyák napja örömsugaras tavaszi ünnep fenséges ünnep, a
lélek ünnepe, a végtelen szeretet
ünnepe.
Az anyákat meg a nagymamákat köszönteni borul virágba a
május, őket köszönteni nyitja ki
tündéri fürtjeit a gesztenye, a
bodza, az akác, a fehér mosolyú
gyöngyvirág, a tűzpiros rózsa, valamint a gyönyörű orgona, hogy
szép csokor legyen belőlük e
napra.
Édesanya – ez a szó a szív mélyéig hallatszó, lelkünk fénylő szín-
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aranya. Legkedvesebb, szeretettől
ékes. Édesanya, aki a gyermekéért
minden tettre képes, megtartó ősi
erő, maga a jóság, gyermekét szerető, védő teremtés. Gyermekedhez
csak jó szóval szólsz, bárhová is
vessen a sors, szavad ott cseng a lelkemben. Érzem, hallom, mind
szebben és szebben.
Ha fehér hajú öregként visszagondolok Édesanyámra, valóban
érzem, hallom a szavát. Mert az
anyák halhatatlanok, nem fedi el
őket végképp a temető hantja. Ők a
lelkünkben élnek, szavuk, mosolyuk áthatja egész lényünket, ők irányítják tetteinket.
E napon köszöntsük szeretettel
az édesanyákat, a nagymamákat.
Isten éltesse őket!
Kajcsa Jenő
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!
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)

ELADÓ családi ház Deményházán. Tel.
0740-035-020. (8095)
KIADÓ 4 szobás lakás a Parângului
utcában. Tel. 0740-279-793. (8096-I)
ELADÓ Nyárádmagyaróson nyaralónak is alkalmas telek 20 ár kerttel.
Tel. 0749-110-968. (7576-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8110)
ELADÓ 13 ár földterület. Tel. 0748-573148. (8130)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8120)
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)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
ÁTALAKÍTÁST, SZOBAFESTÉST,
cserépforgatást stb. vállalunk. Tel.
0748-653-591, 0749-647-127. (7957-I)
VÁLLALOK: bádogosmunkát (csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást” és
cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(7919)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (7773)

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály

INGYENES endokrinológiai vizsgálat!
Orvosi javallatra mell- és csontszűrés,
labor. Tel. 0265/311-771, 0740-158-526.
(7749)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (19976-I)
VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést. Tel. 0747-871-270. (8116-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal emlékezünk a
nagyteremi SZÖCS ANDRÁSRA
halálának 15. évfordulóján. Nyugodjon
békében!
Szerettei.
(7958-I)

Marosludas, Köztársaság utca 25. szám
Telefon/fax: 0265/411-321
E-mail: Admin.LDMSCFNX01.MS@mfinante.ro

Közlemény ingó és ingatlan javak eladásáról

A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt és utólagosan kiegészített 2015. évi 207-es törvény 250.
cikkelyének 1. bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítenek 2018. május 9-én 11 órakor a Marosludasi Adó- és
Pénzügyi Osztály székhelyén – Marosludas, Köztársaság utca 25. szám – egyes, az alábbi adósok tulajdonát képező ingó és
ingatlan javakat:
1. LASCU RADU LUCIAN, Marosvásárhely, Ion Mihuţ sétány 7/1., adószám 1840427260062 (kilencedik árverés, az ár
50%-kal csökkent)
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50053, kikiáltási ár 54.000 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 5300 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50465, kikiáltási ár 25.757 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 2900 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50037, kikiáltási ár 10.845 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 11.600 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50036, kikiáltási ár 47.448 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
– 7000 négyzetméteres kültelek Maroskecén, Maros megye, telekkönyvszáma 50102, kikiáltási ár 30.954 lej. Az ár nem
tartalmazza a héát.
2. LUCANDRA SERVOEX KFT., Marosludas, Maros utca 6., adószám 4869848, a végrehajtási dosszié száma 161
(tizenötödik árverés, az ár 50%-kal csökkentve):
– kereskedelmi helyiség – bár és nyári kert – terület nélkül, Marosludason, a Maros utca 6. szám alatt, telekkönyvszám
51463, Marosludas, kataszterszám C2, helyrajzi szám 117/1/2, kikiáltási ár 39.767 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
3. ROMTRANS ROMULUS KFT., Marosludas, Mioriţei u. 18A, adószám 19075870, végrehajtási dosszié száma 658
(hatodik árverés, az ár 50%-kal csökkentve)
– Scania 124L 420 nyergesvontató, 2003-as gyártású, fehér, rendszáma MS-02-AFR, 987.085 km-ben, hibás (nincs
kapcsolószekrény, hiányzik a kardántengely), kikiáltási ár 11.800 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
– MAN 18.463 TG460A FLS nyergesvontató, 2001-es gyártású, fehér, rendszáma MS-07-LUH (nincs kapcsolószekrény és
kardántengely), kikiáltási ár 11.010 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
4. NIMAS MIHAI, Mezőceked, Valea Urieşului 36A, Maros megye, adószám 1650803260011 (második árverés, az ár 50%kal csökkentve)
– 1995-ös gyártású, fekete Opel Frontera személygépkocsi, rendszáma MS-65-DNA, 261.000 km-ben, nem működőképes,
kikiáltási ár 2.701 lej. Az ár nem tartalmazza a héát.
5. CRISTIM COMIMPEX KFT., adószám 9278745, Nagysármás, Köztársaság utca 41. szám, Maros megye (első árverés)
– Viadrus típusú fáskazán, működőképes, kikiáltási ár 1.170 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
– Iphone 7 Plus Gold 32 Gb mobiltelefon, kikiáltási ár 1.950 lej, az ár nem tartalmazza a héát.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy legalább egy nappal az árverés előtt mutassák be a következõ iratokat:
– vásárlási ajánlat
– a részvételi díj kifizetését igazoló irat vagy garancialevél – a részvételi garancia a kikiáltási ár 10%-a, és a Ludasi
Kincstárban nyitott RO54TREZ4805067XXX002360 számlára kell befizetni; címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal.
Készpénzzel hétfőtől csütörtökig 8.30–15, pénteken 8.30–11 óra között lehet a részvételi díjat befizetni.
– az ajánlattevõt képviselõ személy meghatalmazása
– román jogi személyek esetében a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolata
– külföldi jogi személyek esetén a cégbejegyzési okirat román nyelvű fordítása
– román magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata
– külföldi magánszemélyeknek a személyazonossági/útlevél másolata
– saját felelősségre tett nyilatkozat, hogy az ajánlattevő nem az adós cég közvetítője
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent említett javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót legkésőbb
egy nappal a licit időpontja előtt.
Jelen bejegyzés ellen az érdekeltek az illetékes bíróságon nyújthatnak be óvást a közzétételtől vagy a tudomásulvételtől
számítva 15 napon belül, a 2015. évi 207-es törvény 260-as és 261-es cikkelyeinek előírásai alapján.
Bővebb tájékoztatás a Marosludasi Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Köztársaság utca 25. szám alatt, vagy a
0265/411-321, 0265/413-222, 0265/413-224-es telefonszámon.
Daniela Pop osztályvezető

Fojtogató
csend,
porrá
zúzott
könnycsepp,
Telehold fényénél üvöltő emlékek.
Kérlek, édesapám, nyújtsd felém a kezed,
Csak még egyszer halljam dobogó
szíved…
Csendes a temető, nem jön rá felelet,
Arcomat mossák a keserű könnyek.
Hideg sírköveden kezemet pihentetem, itt
vagyok,
Édesapám, Rád emlékezem!
Most felnézek, és kinyitom az eget még egy percre,
hogy elmondjam Neked, hogy mennyire szeretlek…
Hogy elmondjam, nem vagyok árva, mert itt vagy velem, a
szívembe zárva. S mielőtt bezárulna az ég, még két szót
felkiáltanék: apukám, szeretlek, és soha nem feledlek!
Fájó szívvel emlékezünk április 24-én a kibédi születésű ifj.
KOVÁCS FERENCZRE halálának 24. évfordulóján. Felesége,
Imola és lánya, Baba. Nyugodj békében, drága apukám! (8139)
Szívünk mély fájdalmával emlékezünk április 24-én ISZLAI
JÓZSEFRE, a szeretett édesapára és nagytatára halálának
15. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Lánya,
Anikó, unokái: Mónika, Ildikó és
Krisztián. (–I)

Szomorú szívvel emlékezünk a
maroskeresztúri
BALÁZS
KERCSÓ IMRÉRE halálának 15.
évfordulóján. Emlékét őrzik: felesége, lánya, fia, menye, unokái,
dédunokái és azok családja.
Nyugodjon békében! (8124-I)

ELHALÁLOZÁS
Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért
küzdöttél. Most már nélküled jön
el a tavasz, nyár, ősz, tél, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz
ugyanaz.
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni,
pedig próbáltunk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettünk angyalok simogassák
fejed. Olyan drága voltál nekünk,
hogy nem pótol senki, lelkünk
sebeit nem gyógyítja semmi.
Fájó szívvel emlékezünk április
24-én id. BALOGH ELEMÉRRE
halálának 6. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, négy gyermeke,
öt
unokája,
négy
dédunokája. Emlékét őrizzük egy
életen át. Nyugodjál békében,
drága édesapánk! (7997)

Soha nem felejtünk, szívünkbe
rejtettünk, LÁSZLÓ KÁLMÁN.
Emlékezünk rád április 24-én, halálodnak 10. évfordulóján. Volt feleséged, Virág és fiad, Gábor.
(8100-I)

Szomorúan emlékezünk vejünkre,
JÁNOSI
CSABA
LÁSZLÓRA halálának első évfordulóján. Anyósa és apósa. Nyugodj békében, drága vejünk!
(8083)

Kegyelettel és fájdalommal emlékezünk április 24-én NAGY
JÓZSEF FRIGYESRE halálának
13. évfordulóján. Felejthetetlen,
szép emlékét szeretettel őrizzük.
Felesége, fiai és menye. (8064)

Fájdalommal
emlékezünk
KILYÉN ROZÁLIÁRA halálának 2.
évfordulóján. Emléked szívünkben mindig élni fog. Szerető unokája, Csilla és családja. (8113)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
(Juhász Gyula)
Szomorú szívvel, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy a szeretett édesanya,
nagymama,
anyós,
anyatárs, rokon, a comarnici születésű
ERDŐS ERZSÉBET
szül. Gelencsér
marosvásárhelyi (Bradului u.
17/9. sz. alatti) lakos
2018. április 20-án, életének 82.
évében hosszú és súlyos betegség után csendesen megpihent.
Temetése 2018. április 24-én,
kedden 11 órakor lesz a marosszentgyörgyi temetőben (az új
kórház mögött). Búcsúznak tőle
szeretett gyermekei: lánya, Enikő
és családja, fia, József és családja, unokái: Emese és Róbert.
Nyugodjál békében, szeretett
Édesanyánk,
Nagymamánk!
(8111-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk,
özv. BOA JÚLIA
szül. Pável
életének 92. évében csendesen
megpihent. Temetése április 24én 14 órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (1670-I)
Mély fájdalommal tudatom, hogy
a drága jó feleség, szerető édesanya, nagymama, testvér, rokon,
barát és jó szomszéd, a marosvásárhelyi születésű
PAKUTS NAGY ÁGNES
türelemmel és méltósággal viselt
rövid betegség után április 20-án
71. évében csendesen megpihent. Utolsó útjára 2018. április
24-én 13 órakor kísérjük a marosvásárhelyi új kórház mögötti temetőben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerető férje,
Zsiga.
Búcsúznak tőle: sógornője,
Jutka és férje, Jóska, fia, Barni
és családja, sógornője, Marika,
férje, István, lányuk, Réka, fia,
Zoltán és családjuk Németországból. (1666-I)

2018. április 24., kedd _________________________________________HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG

Mély fájdalommal tudatom, hogy

szerető édesanyám, a gondos-

kodó nagymama, szerető rokon,

barát és jó szomszéd,

PAKUTS NAGY ÁGNES

életének 71. évében, türelemmel

és méltósággal viselt rövid be-

tegség után csendesen megpihent. Temetése 2018. április

24-én 13 órakor lesz a marosvá-

sárhelyi új kórház mögötti temetőben,

szerint.

református

szertartás

Búcsúzik tőle szerető fia, Feri,
menye, Andrea és három uno-

kája, Ferike, Viktória és Péterke.
(1666-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagynénink,

PAKUTS NAGY ÁGNES

életének 71. évében rövid betegség után csendesen megpihent.

Búcsúznak tőle: unokaöccse, Sa-

nyika, felesége, Júlia, fia, Ri-

chárd, Lajika és felesége, Ella,
kislányuk, Szidónia.
Emlékét szeretettel

zárjuk. (1666-I)

szívünkbe

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
testvér, rokon, apatárs, barát és
szomszéd, a maroscsapói születésű
id. DOBOS JÁNOS
a marosvásárhelyi Kenyérgyár
volt pékmestere
életének 86. évében 2018. április
22-én csendesen megpihent. Temetése 2018. április 25-én, szerdán
14
órakor
lesz
a
marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúzik tőle szerető fia, Csaba
és családja. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! (8132-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
testvér, rokon, apatárs, barát és
szomszéd, a maroscsapói születésű
id. DOBOS JÁNOS
a marosvásárhelyi Kenyérgyár
volt pékmestere
életének 86. évében, 2018. április
22-én csendesen megpihent. Temetése 2018. április 25-én 14 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Búcsúzik
tőle szerető leánya, Erzsike és
családja. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (8133-I)

A marosvásárhelyi Siletina Impex Kft.
személyzetválogatást szervez
TAXISOFŐRÖK alkalmazására

Követelmények:
– érvényes taxistanúsítvány
– ápolt külső
– udvariasság, profizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközeg
– motiváló bérezés
A kérvény 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 0740-535-639es telefonszámon.
Csak a kiválasztott személyeket hívjuk meghallgatásra.

A vezetőség

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, nagyapa,

dédapa, testvér, rokon, apatárs,
barát és szomszéd, a maroscsapói születésű

id. DOBOS JÁNOS

a marosvásárhelyi Kenyérgyár
volt pékmestere

életének 86. évében 2018. április

22-én csendesen megpihent. Bú-

csúzik tőle szerető fia, Jani és
családja.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (8133-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagytata,
id. DOBOS JÁNOS
életének 86. évében 2018. április
22-én csendesen megpihent.
Búcsúzik tőle szerető unokája,
Carina és barátja, Tibor. Nyugodj
békében, drága Tata! (8133-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága nagymamánk,
TÖRÖK ILONA
szül. Horváth
életének 97. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése 2018. április 25-én, szerdán 11 órakor lesz a remeteszegi
temetőben. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (8131-I)

11

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket
fejezzük
ki
munkatársunknak,
Orbán
Tímeának édesapja, BOKOR
SÁNDOR
elvesztése
miatt
érzett fájdalmában. Nyugodjon
békében! A Procardia munkaközössége. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett feleségem,
SZAKÁCS ÉVA RÓZA temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek, vagy részvétnyilvánításukkal enyhíteni próbálták a
távozása által okozott fájdalmam.
Férje, Viktor. (8085-I)

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, 0745-379-638. (sz.)
ELÁRUSÍTÓNŐKET ALKALMAZUNK ÉLELMISZERÜZLETEKBE. Bérezés tapasztalat szerint. Tel.
0745-891-451. (20053-I)
RAKTÁROST alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE. Tel. 0745-891-451. (20053-I)
ALKALMAZUNK tapasztalt ELŐKÖNYVELŐNŐT. Tel. 0745-891-451. (20053-I)
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)
CUKRÁSZLABORBA alkalmazunk személyeket. Tel 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com
(19951-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)
MAGÁNCÉG VASKAPU-, KERÍTÉS- és KORLÁTGYÁRTÁST vállal. Tel. 0770-466-963. (7856)
TELEFONOS ÉRTÉKESÍTŐT keresünk újonnan nyíló irodánkba. Alapfizetés 400 euró plusz jutalék.
Jelentkezni: norbert.barabas@gtc.news (8014)
PIZZÁZÓBA PINCÉRLÁNYOKAT alkalmazunk. Tel. 0771-652-673, 0771-652-682. (20036-I)
UDVARFALVI VIRÁGKERTÉSZETBE MUNKAERŐT keresünk. Szálláslehetőség is van. Tel. 0744810-720, hétköznap 8-18 óra között. (8029-I)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELŐKET alkalmaz előnyös feltételek
mellett. Érdeklődni a 0744-376-780, 0744-420-152-es telefonszámokon. (20050)
MAROSVÁSÁRHELYI VENDÉGLŐ PINCÉRT és SEGÉDPINCÉRT alkalmaz. Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Szabadság (Libertăţii) utca 4. szám alatt vagy a prodcarmi@yahoo.com e-mail-címen
lehet. (sz.-I)
KÖZPONTI ZÓNÁBAN LEVŐ PANZIÓ alkalmaz SZAKÁCSOT/SEGÉDSZAKÁCSOT és PINCÉRT.
Fiatalos munkacsapat és vezetőség. Tel. 0744-624-976. (20054-I)
NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI GYÁRI, RAKTÁRI, MEZŐGAZDASÁGI, ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁK. Órabér 9,56 euró, azonnali indulás. Tel. 0740-881-428, 9-17 óra között és 0753-837-335, délután és
hétvégén. (8065)
TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET alkalmaz délutáni, 14-22 óra közötti munkára. Tel. 0770665-189. (20049)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő
FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)
A 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. (sz.-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. (sz.-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)
A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz (minimum C kategóriájú jogosítvány szükséges). Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mailcímre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(20042-I)
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST, RAKTÁROST, TELEKOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKUST, BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelemcsomag,
étkezési jegyek, az utazás költségeinek elszámolása. További információkért hívják a 0365/430-240, 0785210-682-es telefonszámot. Fax: 0365/430-241. E-mail-cím: office@consuselectric.ro. (sz.-I)
KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET és ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270. (6104-I)
BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALT NYÁRÁDTŐI CÉG alkalmaz gépi csiszolásra ASZTALOST
(şlefuit mecanic în alb). Ajánlunk: vonzó bérezést, étkezési jegyeket, a szállítás költségeinek részleges elszámolását. Az önéletrajzokat az office@robex.ro e-mail-címre várjuk. Felvilágosítás a 0724-989-092-es
telefonszámon 8-15 óra között. (sz.)
MAROSVÁSÁRHELYI FOGTECHNIKAI LABORBA tehetséges FOGTECHNIKUST keresünk, kizárólag fémkerámia és cirkonkerámia munkák készítésére, minden munkafázisra. Tel. 0787-786-428.
(20060-I)
LAKATOST, HEGESZTŐT és (nagy tarconcára) TARGONCAKEZELŐT alkalmazunk. Tel. 0744-511215. (20062-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2018. április 20-án kelt
249-es számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról
2018. április 26-án 13 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének
(1), (3), (5), (7), (8) bekezdése és a 106. cikkelyének (1) bekezdése
értelmében
elrendeli:
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívását 2018.
április 26-án 13 órára a közigazgatási palota nagytermébe, a következő
napirenddel:

1. Határozattervezet a Köteles Sámuel utca 33. sz. alatti egyes építményeknek a
megye köztulajdonából a magántulajdonába való átutalásáról.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2018-as általános költségvetésének a kiigazítására vonatkozóan.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet Maros megye konszolidált költségvetésének a 2018. március
31-i teljesítésére vonatkozó jelentés jóváhagyásáról.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros Megyei Ipari Park 2017. évi mérlegének a jóváhagyására
vonatkozóan.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet egy kiegészítő okirat jóváhagyására vonatkozóan a 12
I/18920/486/2016. okt. 7-i sz. szerződéshez.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2018. február 15-i 23. sz. határozata 1es és 2-es mellékleteinek a módosítására vonatkozóan, amelyek a Maros Megyei Tanácsnak egyes közérdekű megyei kulturális és társadalmi tevékenységek
szervezésében, megvalósításában és finanszírozásában való részvételére vonatkoznak.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2015. május 28-i 62. sz. határozata 2.
mellékletének a módosításáról, amely a Maros Megyei Tanács szakapparátusának szervezésére vonatkozik.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér szerkezeti felépítésének és munkaköri jegyzékének a jóváhagyására vonatkozóan.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet egy akadálymentes rámpa kialakítására vonatkozó beruházásnak
a műszaki-gazdasági dokumentációja és a műszaki-gazdasági mutatói jóváhagyásáról.
Kezdeményező: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács székháza energetikai hatékonyságának
a növelésére és az ehhez kapcsolódó munkálatokra vonatkozó beruházás műszakigazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról.
Kezdeményező: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
11. Határozattervezet a 2014–2019-es időszakra vonatkozó megyei közszállítási programba foglalt két útvonal útvonalengedélyeinek az odaítélésére vonatkozóan, amelyekről a korábbi szolgáltatók lemondtak.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
12. A Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság 2017. évi tevékenységi beszámolója.
Kezdeményező: Dragoş Bardoşi, a Maros Megyei Közrendészeti Területi Hatóság elnöke
13. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK

Törvényességét véleményezte
Paul Cosma JEGYZŐ

Újabb leaszfaltozott utca
a marosvásárhelyieknek

A
CITADIN
PREST RT. munkatársai leaszfaltozták a marosvásárhelyi
Constantin Hagi Stoian utcát.
Eszerint két aszfaltréteget helyeztek el, a kötőanyag- és a koptatóréteget, megközelítőleg 500 méter
hosszú és 6,5 méter széles felületen. Az aszfaltozási munkálatok
folytatódnak a város más részein
is, és a helyi költségvetésből valósítják meg ezeket.
A köz-, bel- és külkapcsolati
osztály

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.

Leaszfaltozták
a Serafim Duicu utcát!

„Folytatjuk az Egyesülés negyedben elkezdett
munkálatokat. A Serafim Duicu utcában leaszfaltoztak egy 200 méter hosszú és 5,5 méter széles szakaszt, az aszfaltréteg vastagsága 5
cm” – ismertette
a
polgármester
tanácsadója, Claudiu Maior. A munkálatok értékét a
városi költségvetésből fedezték.
A köz-, bel- és
külkapcsolati
osztály

