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„Jegelték” az építkezést

Évek múlva lesz terelőút?!

Újra felavatták
Széchenyi István
emléktábláját

A Nagy Kazán-szoros romániai oldalán szombaton újra felavatták a Duna
e szakaszát hajózhatóvá tevő Széchenyi István emléktábláját.

____________3.
Közigazgatási
és ökumenikus
egyházzene
szak indul
magyar nyelven

Miközben növelte a romániai felsőoktatás tandíjmentes helyeinek számát,
a közoktatási minisztérium a rangsorban az első helyen álló egyetemeknek
kevesebb államilag támogatott helyet
biztosított.

____________4.
Értékteremtők

Múlt hét péntekén, a Marosvásárhelyi
Napokon került sor az Erdélyi Magyar
Közművelődési Egyesület hagyományos Értékteremtő díjának átadására.

Jeddi Népújság a 6. oldalon

A falu bejáratánál diadalívnek nevezett betonpillér áll, ami a megépülő
terelőutat kellene tartsa. Az autósok kikerülik, más megoldás nincs. A
Szállítási Minisztérium nyitott volt azon kérésükre, hogy a községet átszelő megyei útról feljárót alakítsanak ki az épülő útra. Ugyanakkor arról
is értesítették Bukarestet, hogy bár írásos ígéretet kaptak az útügyi infrastruktúrát kezelő országos vállalattól arra, hogy 2018 tavaszán megnyitják a kérdéses helyen a lezárt megyei utat, ez mindmáig nem történt

Mezey Sarolta

Fotó: Mezey Sarolta

meg. Az ideiglenes kerülő út azonban nem biztonságos, havonta rendszeresen történnek közúti balesetek. Ezért átiratban kérték a minisztérium
közbenjárását, hogy a helyzet mielőbb megoldódjon. A polgármester úgy
látja, hogy egyelőre nem lesz előrelépés. Az utat újratervezik, ezt követi
az újraengedélyeztetés, aztán az újabb költségvetésbe foglalás. Ez több
évet jelent. A polgármester szerint a legnagyobb gond, hogy senkinek
nem szívügye a terelőút. Azok, akik megterveztették és elindították, már
nincsenek politikai kulcspozícióban. Most senkinek sem érdeke a terelőút
befejezése. Marosvásárhelynek sem.

____________5.
Fucsovics Márton
pályafutása első
tornagyőzelme

Fucsovics Márton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját, mivel az 501
ezer euró összdíjazású genfi salakpályás férfitenisztorna szombati döntőjében 6:2, 6:2-re legyőzte a német Peter
Gojowczykot.

____________9.

Egy másik valóság

Bodolai Gyöngyi

A múlt héten elballagtak a középiskolát végzett diákok, június 8-án befejezik a tanévet az általános iskolák nyolcadik
osztályainak végzettjei is. Mivel a romániai kereseti lehetőségek a cégek zömében jócskán lemaradnak a nyugat-európai
bérektől, a munkaerőre éhes európai piac elszívó ereje egyre
növeli a hazai szakemberhiányt. Ebben a helyzetben a nyolcadik osztályok végzőseitől egyre nagyobb az elvárás, hogy
szakmát tanulva a keletkezett űrt betöltsék, és ezért a biztos
alkalmazást jelentő duális képzés lehetőségével, valamint a
szakoktatásban résztvevők számára biztosított ösztöndíjjal
„kecsegtetik” őket.
Ha megyei viszonylatban az általános iskolát végző diákoknak körülbelül a felére gondolunk, akik elméleti tudásban, tanulásban kevésbé jeleskednek, de kézügyességben
feltételezhetően megállhatják a versenyt, valóban ez lenne a
kézenfekvő megoldás. De mivel évekkel ezelőtt az érettségi lehetőségét kínálták minden diák számára, a szakképzés megtépázott becsületét rendkívül nehéz helyreállítani. Míg a
divatszakmákban és a minőséget felmutató tanintézményekben
betelnek a helyek, máshol a munkaerőpiacon keresett szakokra
sincsen jelentkező. A szakközépiskolai kínálat a magyar diákok számára továbbra is korlátozott, ugyanis feleannyi
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 35 perckor,
lenyugszik
21 óra 4 perckor.
Az év 149. napja,
hátravan 216 nap.

Ma MAGDOLNA,
holnap JANKA és ZSANETT
napja.
MAGDOLNA: a Magdaléna
magyarosodott változata, jelentése: a Genezáreti-tó partján lévő
Magdala városából való asszony.

IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 120C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. május 28.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

30, 42, 3, 25, 28 + 4

39, 19, 11, 30, 15, 26
2, 27, 14, 45, 7, 46

4,6228
3,9370
1,4487

162,6582

NOROC PLUS: 8 3 4 8 3 1

SUPER NOROC: 2 4 8 8 3 3

Megyei hírek

NOROC: 4 1 4 9 3 5 5

Ballagás a Sapientián

Idén is háromnapos rendezvénysorozat keretében ballagnak a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának végzős
hallgatói. A május 31. – június 3. között zajló rendezvénysorozat csütörtökön 18 órakor a Deus Providebit Tanulmányi Ház épületétől a Sapientia koronkai campusáig tartó
hagyományos kocogással kezdődik. A tizenhat végzős
szak hallgatói öt kiindulópontból – Deus Providebit Ház,
Pszeudoszféra, Poklos-híd, Fortuna-megálló, Corina-megálló – csatlakoznak a kocogókhoz. Célhoz érve gulyásozás
következik az egyetem udvarán. A ballagási ünnepségre
szombaton délelőtt 10 órakor kerül sor a marosvásárhelyi
kar aulájában. A ballagási rendezvénysorozat a vasárnap
21 órakor kezdődő kosaras bállal zárul.

Kirándulás Csíkszeredába

A Bernády Közművelődési Egylet múzeumlátogatással
egybekötött kirándulást szervez Csíkszeredába. A szovátai
érdeklődők számára június 17-én, vasárnap 9 órakor indul
autóbusz a Csíki Székely Múzeumban Aba-Novák Vilmos,
Nagy Imre és művészbarátaik címmel megnyílt kiállításra.
A busz a kisállomás melletti sportcsarnoktól indul. A hazafelé vezető úton a kirándulók megtekintik a csíksomlyói
kegytemplomot, a gyergyószentmiklósi örmény templomot
és a gyergyóditrói székesegyházat, majd a Bucsin-tetőn
át érkeznek haza. Jelentkezni június 12-ig lehet Kiss Jánosnál a 0762-257-729-es telefonszámon vagy Mester
Zoltánnál a 0726-916-820-as számon.

Végül kisimul minden ránc
– könyvbemutató

A marosvásárhelyi, kövesdombi unitárius templomban a
június 3-án, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében mutatják be Sándor Szilárd jobbágyfalvi–
nyárádszeredai unitárius lelkész Végül kisimul minden
ránc című verseskötetét, amelyet N. Kiss László néhai lupény-vulkáni és tordai unitárius lelkész emlékének ajánlott.
A könyvbemutatóval egybekötött istentiszteletet a Tiberius
vonósnégyes fellépése teszi ünnepélyesebbé. Az együttlétre felekezettől függetlenül minden érdeklődőt várnak.

Elhunyt az iskolaablakból lezuhant
diáklány

Vasárnap elhunyt a marosvásárhelyi 7-es számú általános
iskola egyik ablakából áprilisban lezuhant diáklány. A hatodikos lány az esést követően nyaktól lefele lebénult, az elmúlt időszakban több gerincműtéten esett át. Kolozsváron
és Marosvásárhelyen kezelték, kórházban vesztette életét.

Tűzeset Szentgericén

Vasárnap tűz ütött ki egy szentgericei házban, illetve a
hozzá tartozó melléképületekben, az istállóban és a csűrben. A tűzben egy személy az arcán I. és II. fokú égési sérülést szenvedett, a marosvásárhelyi rohammentő
szolgálathoz szállították. A lángokban két juh szénné égett,
és egy személygépkocsi is leégett.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Kopjafát állított a Szent Király Szövetség

A Nyerges-tetőn állított fel kopjafát a magyarországi Szent Király
Szövetség. Az emlékoszlophoz
szükséges fát a makfalvi önkormányzat biztosította, megfaragására
Sándor
János
székelyszentistváni mestert kérték fel, az elkészült munkát pedig
május 18-án állították fel a szövetség mintegy negyven képviselője jelenlétében. Az emlékjelet
Csató Béla csíkszentkirályi és az
erdélyi születésű Eigel Gábor
krasznahorkai plébános áldotta
meg. Már az ünnepi pillanatokban
sokan álltak meg az oszlop mellett az éppen csíksomlyói búcsúra
zarándokolók közül.

Az oszlop első oldalán a magyar címert és az Egy az Isten, egy a nemzet
feliratot véste fába a mester, a hátsó oldalon a Szent István-monogramot és a
Szent Király Szövetség tagjainak számító települések nevét, mindez a magyarság határtalan együvé tartozását
jelképezi Szent Istvántól kezdődően. Az
oszlop felső részén a nő, férfi, a föld és
víz jelképei jelennek meg, a kopjaszerű
oszlopbefejezés azt jelenti, hogy mindezekért küzdeni, harcolni kell, a nő megjelenítése pedig a termékenység
megőrzésére emlékeztet, hogy megmaradhassunk – tudtuk meg Sándor Jánostól.
A nevében első szent királyunkra
utaló elő- vagy utótagot viselő települések közül 21 csatlakozott 1997-ben, István (Vajk) királlyá választásának
millenniumán a Szent Király Szövetséghez, ebből Erdélyből hat, Felvidékről
négy, Magyarországról tizenegy. A 21
település közül 17 a király vagy Szentkirály, négy pedig a Szentistván elővagy utótagot viseli, Erdélyben öt Szentkirály (Kalota-, Maros-, Székely-, Csíkés Sepsi-) és egy Szentistván (Székelyszentistván – Hármasfalu) nevű település tagja a szövetségnek. Hasonló
emlékoszlopok felállítása is elképzelhető a jövőben a tagtelepülések némelyikén, bár erről még konkrétan nem
esett szó a tagok között – tudtuk meg.
(gligor)

RENDEZVÉNYEK

Operettest Segesváron

A segesvári Gaudeamus Alapítvány által szervezett
hangversenyévad keretében május 30-án, szerdán 18
órakor operettestre kerül sor a polgármesteri hivatal
dísztermében. A nagyérdemű operett- és operaáriákat
hallgathat Madaras Ildikó szoprán, Buta Árpád bariton
és Ávéd Éva zongoraművész előadásában. A belépés
díjtalan.

KZST-est a várban

A Kemény Zsigmond Társaság ma délután 6 órakor
tartja következő összejövetelét a marosvásárhelyi vár
udvarán. Meghívottjuk, Soós Zoltán régész, a Maros
Megyei Múzeum igazgatója körülvezeti a társaságot a
vár területén, és bemutatja a legutóbbi ásatások eredményeit, épületmaradványokat, tárgyakat, ismerteti a régészek megállapításait és következtetéseit. Kedvezőtlen
időjárás esetén az előadást a vár területén működő múzeumi konferenciateremben, vetítéssel egybekötve tartják meg. Gyülekező a Gótikus terem bejáratánál.

Rendkívüli fesztiválzáró
hangverseny

Rendkívüli vokálszimfonikus hangversennyel zárul
május 31-én, csütörtökön a XLVIII. Marosvásárhelyi
Zenei Napok rendezvénysorozata. A fesztiválzáró kon-

cert 19 órakor kezdődik a Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Alexandre Myrat franciaországi karmester, fellép Borsos Edith szoprán, Cristian Mogoşan tenor, Florin
Estefan basszus, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara.
Műsoron: J. Haydn – Teremtés – oratórium. A hangversenyre a 31-es számú bérletek érvényesek.

Évadzáró Kotta Póra Zolival

A Marosvásárhelyi Rádió évadzáró Kottájának meghívottja Póra Zoli és Stone Hill nevű csapata. A vásárhelyi
gyermek- és felnőttközönség körében is népszerű
együttes koncertjére gyermeknap alkalmából rendhagyó
módon június elsején, pénteken 18 órakor kerül sor a
rádió stúdiótermében. A belépés ingyenes.

Vincze László kiállítása

Újra itthon állít ki a magyarországi Sárándon élő, művészetét Debrecenben kiteljesítő Vincze László. Az elsősorban grafikusként ismert, sokoldalú alkotó Átmenetek
című kiállítása június elsején, pénteken 18 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban nyílik meg. Vincze
László művészi pályája közel négy évtizede Marosvásárhelyen indult. Tavaly, 60. születésnapja alkalmából jubileumi tárlaton lépett a debreceni közönség elé, ezt az
inkább jövőbe, mint múltba tekintő kiállítást láthatják most
a marosvásárhelyiek. A szellemes ötletekből ki nem fogyó,
kísérletező kedvű, Holló László-díjas képzőművész munkásságát Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja.

Sorsolás a Bernády Házban szerdán 15 órakor!

A Népújság szerdán 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea utca 6. szám) a Hűséges
előfizető – MÁJUS 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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A Nagy Kazán-szorosban újra felavatták
Széchenyi István emléktábláját

A Nagy Kazán-szoros romániai oldalán szombaton
újra felavatták a Duna e szakaszát hajózhatóvá
tevő Széchenyi István emléktábláját. A Duna vizéről
látható több négyzetméteres tábla azon a helyen
került egy sziklafalra, ahol a Magyar Mérnök- és
Építészegylet által 1885-ben állított, de a Vaskapu
1 vízi erőmű megépítése után víz alá került Széchenyi-tábla állt.

A táblát a Magyar Hajózásért Egyesület állította újra a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával. Az
egyesület az elmúlt években több kisebb méretű Széchenyitáblát helyezett ki a sziklafalra, ezeket azonban ismeretlenek
rendre eltüntették. A most kihelyezett nagyméretű tábla román
és angol nyelvű szöveget is tartalmaz. Felavatásának kétnyelvű ceremóniáján részt vettek a román hatóságok képviselői is.
A Roham nevű hajón tartott szombati avatóünnepségen Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete felidézte:
Széchenyi István az 1830-as években felismerte, hogy a Duna
fontos kereskedelmi útvonallá válhat azt követően, hogy a
török birodalmat arra kötelezték a nagyhatalmak, hogy nyissa
meg tengerszorosait. A biztonságos dunai hajózáshoz azonban
szabályozni kellett a folyamot, ki kellett robbantani a Vaskapu-szoros víz alatti szikláit.
A nagykövet emlékeztetett rá: miközben Széchenyi a Duna
szabályozását szervezte, heves vitákat folytatott például Kossuth Lajossal. Utóbbi elmagyarosította volna Magyarország
más népeit, Széchenyi viszont úgy vélte, hogy a magyarokkal

Ország – világ

együtt élő népeknek kialakult identitásuk van, és ezt tiszteletben kell tartani. Zákonyi Botond szerint Széchenyi egykori
eszméire az erdélyi magyarság is hivatkozhat, amikor közösségként kíván megnyilvánulni Romániában, és közösségi intézményekre tart igényt.
Brendus Réka, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának a főosztályvezetője elmondta: amikor Széchenyi
188 évvel ezelőtt a Desdemonán a Vaskapuhoz hajózott, nem
magyar, nem szerb, nem bolgár és nem román érdeket képviselt, hanem a régió fejlődésének a közös érdekét. „Az emlékét
idéző tábla a habok alatt maradt, az ő igazát azonban a történelem a felszínre hozta” – fogalmazott.
Barátki Félix mérnök, a Vaskapu Nemzeti Park képviselője
reményét fejezte ki, hogy a Széchenyi-tábla turistalátványossággá válik, és a hajós vagy csónakos vízi kirándulások szervezői meg fognak állni mellette, hogy elmondják a Duna
szabályozásának a történetét.
Jáki Gábor, a Magyar Hajózásért Egyesület elnöke elmondta: a hajósok pontosan tudják, hogy a vízen egymást segíteniük kell. Azt kívánta, hogy a kölcsönös segítségnyújtás
szelleme a parton is meghonosodjék.
A 600 kilogrammos emléktáblát – melyet székelyudvarhelyi alpinisták szereltek fel a sziklafalra – Csűry István,
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK)
püspöke és Pál József-Csaba, a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye kinevezett püspöke áldotta meg. Az ünnepség végén a szervezők koszorúkat dobtak a Duna
vizébe.
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Szombaton Duna Nap lesz
Torockón

Idén június 2-án – hagyományosan a nemzeti összetartozás napja előtti hétvégén – tartják a Duna Napot
Torockón. Koncertekkel, tűzijátékkal, kiállításokkal,
versmondással, gyermek- és felnőttprogramokkal, illetve gasztronómiai érdekességekkel várják az érdeklődőket. A programokról részletesen a
duna-haz.com honlapon lehet tájékozódni.

Visszaéléssel gyanúsított
ügyészek

Vizsgálatot rendelt el Carmen Dan belügyminiszter a
câmpinai fogdánál, ahol sajtóértesülések szerint viszszaéléseket követtek el a korrupcióellenes ügyészség ügyészei. A központi sajtóban olyan információk
jelentek meg a napokban, miszerint a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ploieşti-i ügyészei visszaéléssel próbáltak meg tanúvallomásokat vagy
feljelentéseket kicsalni előzetes letartóztatásban levő
fogvatartottaktól olyan személyekkel kapcsolatban,
akik ellen folyamatban volt a bűnvádi eljárás.

Pünkösdi torlódások

Egyre nagyobb volt a torlódás már tegnap délben az
1-es országúton Brassó és Ploieşti között, a hegyről
lefelé, mivel nagyon sokan igyekeztek hazafelé a
Prahova-völgyi üdülőhelyekről. Predeál és Buşteni
között 20-30 kilométeres óránkénti sebességgel haladt az autósor. A hosszabb hétvégeken megszokottá
vált, hogy a fejletlen közúti hálózat miatt idegőrlővé,
balesetveszélyessé válik a forgalom az üdülőtelepek
és a nagyvárosok között.

Az egykori teniszcsillag
összetűzött a rendőrökkel

Ilie Năstase újra a rendőrségre került pénteken, miután újabb közúti ellenőrzésre állították meg röviddel
azután, hogy elhagyta a Floreasca kórházat. Egy robogót vezetett, amelyhez a törvény értelmében jogosítványra van szükség. Mivel jogosítványát ittas
vezetés miatt már reggel felfüggesztették három hónapra, újabb bűnvádi eljárás indul ellene jogosítvány
nélküli vezetés miatt. Az egykori teniszező különben
brutalitással vádolta meg azokat a rendőröket, akik
hajnalban igazoltatták és bilincsbe verték.

A külhoni románoknak üzent
az államfő

Románia a díszvendége az idei madridi nemzetközi
könyvfesztiválnak

Fotó: MTI

Románia a díszvendége a 77. madridi nemzetközi tivál ideje alatt, felülmúlva a múlt évi 8,8 millió eurós bevételt.
A könyvek mellett összesen 400 kísérőrendezvényt kínál a
könyvfesztiválnak, amely a hétvégén nyílt meg a
spanyol főváros szívében található Retiro parkban. fesztivál: pódiumbeszélgetéseket a felnőtteknek, játékot és

A híres közparkot átszelő sétányon most egymás mellett
363 fehér színű pavilon sorakozik, amelyekben összesen 113
könyvesbolt és 206 kiadó válogatott kínálata kapott helyet.
Rajtuk kívül jelen vannak kiadványaikkal különböző szervezetek, intézmények is, mint például a barcelonai egyetem.
A szervezők a tavalyi adatokból kiindulva idén is mintegy
kétmillió látogatóra számítanak a következő több mint két hétben,
és bíznak abban, hogy a forgalom eléri a 10 millió eurót a fesz-

meseolvasást a gyerekeknek egyebek mellett. Sokan találkozhatnak személyesen kedvenc íróikkal is, összesen ötezer helyszíni dedikálást szerveztek a következő hetekre.
A meghívottak között van a díszvendég Románia 40 kortárs
szerzője, köztük Mircea Cărtărescu író, költő, tanulmányíró,
valamint Ana Blandiana költő, író, újságíró, a romániai PEN
Club elnöke. Műveik spanyol fordításban sok pavilon kínálatában helyet kaptak.

Folytatódik a francia vasutasok sztrájkja a kormány reformja ellen, de a korábbiaknál kevesebb fennakadással: a
szuperexpresszek (TGV) kétharmada, a többi belföldi vonatnak mintegy fele közlekedett hétfőn, a párizsi elővárosi közlekedésben az A vonalon menetrendszerűen indultak a
vonatok, a többi vonalon minden második vonat közeledett.
„Egyre kevesebb a sztrájkoló. A csökkenő tendencia látszik
folytatódni hétfőn és kedden is, jóllehet a mozdonyvezetőknél
még mindig jelentős a mozgósítás, de már ott is az 50 százalék
alá esett vissza” – mondta Mathias Vicherat vezérigazgatóhelyettes.
A sztrájk múlt heti szerdai és csütörtöki szakaszában a mozdonyvezetőknek 50, a vasutasoknak összességében 15 százaléka vett részt.
A munkabeszüntetés kedden is folytatódik. Ma kezdődik
meg a törvénytervezet szenátusi vitája, a szövegről június 5én tartják a szavazást a felsőházban.

Laurent Berger, a CFDT reformszakszervezet vezetője vasárnap a Le Journal du Dimanche című hetilapnak adott interjúban elmondta, hogy a CFDT a lehető leggyorsabban be
akarja fejezni a konfliktust, de „a vasutasok és a vasút jövőjének szempontjából jó feltételekkel”, ezért a parlamenti vita
vége előtt nem csökkentik a kormányon a nyomást, a sztrájkot
addig biztos folytatják, s folyamatosan javaslatokat tesznek a
kormánynak.
A kormány vasúti reformja ellen április eleje óta tiltakozó
vasúti szakszervezetek régóta követelték az elsősorban a
szuperexpresszek (TGV) fejlesztéséből fakadó hatalmas
adósságállomány átvállalását, miután álláspontjuk szerint
anélkül a reformot követően a francia vasúttársaság (SNCF)
csődbe menne. A kormányfő azt is bejelentette, hogy az
állam évente 200 millió euróval megemeli a beruházásait a
francia vasútnál, azaz ezentúl évente 3,8 milliárd eurót juttat
fejlesztésekre az SNCF-nek.

Folytatódik a francia vasutasok gördülő sztrájkja

Klaus Iohannis államfő szerint a román hatóságok
feladata visszaszerezni a külföldön élő honfitársak bizalmát, lehetővé téve hazatérésüket, azt, hogy tehetségüket és megszerzett tapasztalataikat közösségük,
illetve Románia fejlődése szolgálatába állítsák. A külhoni románok napja alkalmából vasárnap az államfőn
kívül Teodor Meleşcanu külügyminiszter is üzenetben
köszöntötte az ország határain kívül élő honfitársait.
Utóbbi arra figyelmeztette őket: bárhol is élnek külföldön, minden román az ország „nagykövetévé”, Románia megítélését befolyásoló tényezővé válik, az
anyaország pedig büszke minden románra, aki jó
hírét kelti külföldön.

Egy másik valóság
(Folytatás az 1. oldalról)

osztályt hirdettek meg, mint a román tagozaton. A kapásból felsorolható öt-hat népszerű szakból – ami eddig
sem volt, és szeptembertől sem indul magyar nyelven –
példaként a közigazgatást említhetem, amelyből októbertől felsőfokú képzés kezdődik a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetemen. Megyénkben négy román
tannyelvű kilencedik osztályt terveztek ebből a szakból,
de magyart egyet sem, holott sok az olyan település,
ahol a közalkalmazottnak tudnia kellene a törvényben
előírt százalékot elérő kisebbségnek a nyelvét az ügyintézés minden területén. Sokan kifogásolják, hogy az
egyre népszerűbb vendéglátással kapcsolatos szakokból
sincsen a megyeközpontban szakközépiskolai magyar
osztály. A legnagyobb probléma azonban, ami a Magyar
Szülők Országos Egyesületének a legutóbbi értekezletén
hangzott el, a szakoktatás minősége. Sajnos még mindig
vannak olyan iskolák, ahol tessék-lássék meghirdetik
ugyan a magyar tannyelvű kilencedik osztályt, de sem
tankönyv, sem szakember nincs, aki anyanyelvükön taníthatná a diákokat. Sőt sok egyéb tantárgyból is olyan
tanárok oktatják őket, akik egy szót sem tudnak, s ha tudnak, nem beszélnek magyarul – mondták felháborodva
a szülők. Mások a sorozatosan meg nem tartott elméleti
és főleg gyakorlati órák miatt méltatlankodnak. Mert a
probléma nem új keletű, de sajnos a szakoktatásban járatos főtanfelügyelő sem találta meg a megoldást, hogy
hasonló minőségi oktatást biztosítsanak minden szakon.
Így a szép szólamok mögül az elkeseredett szülők szavaiból egy másik valóság is kirajzolódik, ami továbbra is
árnyékot vet azokra a tanintézményekre is, ahol ilyen
probléma nem fordul elő.
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BBTE – a legjobbaktól vettek el tandíjmentes helyeket

Közigazgatási és ökumenikus egyházzene szak indul magyar nyelven

helyet, az alapképzésben 29-cel. A
minisztérium elképzelése más gondot is felvet, azt például, hogy helyeket juttat a vidéki középiskolák
végzettjeinek.
– A magyar középiskolák tantárgyversenye azt igazolja, hogy a
vidéki iskolák végzettjei is lehetnek
sikeresek, ha lelkiismeretes pedagógus tanítja őket. Hol vannak faluhelyen
magyar
tannyelvű
középiskolák?
– Székelyhidat, Tölgyest, Gyimesfelsőlokot említhetem. Nagyon
jó dolog, hogy a minisztérium támogatja a hátrányos helyzetben
levő diákokat, akiket véleményem
szerint azzal segíthetnének hatékonyabban, ha ösztöndíjat biztosítanának számukra. A külön hellyel azt
érjük el, hogy egy olyan szakon,
ahol például nyolcas az utolsó bejutási átlag, ha a kedvezményezett vidéki diák eléri az átmenő jegyet, és
bejut, már az első vizsgákon kiderül, hogy nem tudja állni a versenyt,
és előbb-utóbb kiesik. Más módszerekkel kellene támogatni a falusi

oktatást. Hat éve kínlódunk az
egyetemünkön, hogy engedélyezzék a két párhuzamos szakot, így
egy falusi iskolában elegendő órája
lenne a pedagógusnak, nem kellene
egyik faluból a másikba rohangálnia, és több ideje maradna a tanítványaival foglalkozni, minőségi
felkészítést biztosítani számukra.
– A diákok többségét, akik kiemelkedő eredményt érnek el az általános iskolában, a szülők és a
pedagógusok általában a jó hírű
városi iskolákba irányítják.
– Aki nem engedheti meg, azoknak kellene az ösztöndíjat biztosítani, hogy a saját erejéből jusson
be, ne ilyen módszerrel, ami hajdanvolt időkre emlékeztet, amikor
például megszabták, hogy a munkás-paraszt származású fiataloknak
előnye van.
– A tandíjmentes helyek csökkentésére vonatkozó tanügyminiszteri
rendeletet többen is megtámadták.
– Igazából a BBTE, a bukaresti,
temesvári és iaşi-i egyetemmel közösen pingpongozunk a közoktatási
minisztériummal, amely egyre
újabb vádakat talált ki ellenünk, mi
megcáfoltuk, a nagy egyetemek diákszövetségei japán sztrájkba kezdtek, hasonlóképpen a bukaresti és
egyetemünk tanári közössége is. A
miniszter reakciója az volt, hogy a
diákképviselőket hívatta magához,
és minket azzal vádolt meg, hogy a
mesteri képzés másodévén 500 helyet nem osztottunk ki, ugyanis 500
fizetős hallgatónk van a másodéven. A miniszter csak azt felejtette
el, hogy távoktatásban részt vevő
hallgatókról van szó, akik nem tölthetnek be ingyenes helyet, akik már
elhasználták a négy ingyenes félévet. Mivel ezt a háttér-információt
nem tudták a hallgatók, válaszolni
sem volt módjuk. Mi pedig írtuk a
következő levelet, hogy megcáfoljuk a tárcavezető által mondottakat,

majd a következő lépésben kértük a
tárcavezető lemondását.
Eközben elégtételt jelent számunkra, hogy a nemzetközi rangsor
elején maradtunk, és Közép-Európából és Magyarországról is mindössze két egyetem van előttünk. A
világranglistán is a romániai egyetemek közül mi vagyunk az elsők,
csak jóval hátrább, hiszen világszerte sok egyetemen folyik minőségi oktatás. Amikor a rangsorról
esik szó, azt próbáljuk hangsúlyozni, nem mindegy, hogy egy
egyetem mennyi pénzből ér el a miénkhez hasonló teljesítményt. A
sanghaji ranglistán az 500. egyetemnek is tízszer akkora a költségvetése, mint a miénk, amely a
45.000 hallgatóval nem számít kicsi
felsőoktatási intézménynek. A romániai rangsorban az elsők, az 53as listán a 17., a világranglistán a
600-800 közötti csoportban helyezkedünk el.
– Visszatérve az egyetem kezdeményezéséhez, ami tulajdonképpen
egy jól bevált módszerhez való viszszatérést jelentene, ha egy bölcsészhallgató megbír két szakot, akkor
miért nem lehet a többi szakon is
visszavezetni?
– Az alapképzést jelentő három
év a két szak elsajátítására kevés,
ezért kértünk négy évet, és a különböző társításokat, például a matematikát informatikával vagy
fizikával társítva. Hat éve küszködünk, eredmény nélkül.
– Miért utasítják el?
– Az első indok az volt, hogy nincsen rá szükség, a tanfelügyelőségek
segítségével
végzett
felméréseink azonban kimutatták
azokat a társításokat, amelyekre
szükség lenne. Ennek ellenére az
egymást követő miniszterek húzzák
az időt, mert az átképzések nagyon
jó üzletet jelentenek.
– Köszönöm szépen.

Nyárádszeredában, a Nyárádmentén, Erdélyben építsenek új utakat,
„mert itt van szükség rátok”. A szülői bizottság nevében szólaló Kakasi Matild józan szavakkal intette
a végzősöket: „véget ért életetek
első szakasza, felnőttek lettetek,
előttetek az élet, új utak, új lehetőségek. Ne féljetek az ismeretlentől,
tegyétek a mércét minél magasabbra, legyetek bátrak és erősek.
Kérünk, ne hagyjátok el ezt a tájat,
ezt a gyönyörő tündérkertet, ne legyetek modernkori rabszolgák,
hazug programok játékszerei, ne
álljatok be a csordába, ne legyetek
elitista, pénzhajhász rendszer kiszolgáltatottjai.” A boldogság lehetősége benned van – intette a
fiatalokat, arra figyelmeztetve,
hogy „ha ide születtél, itt van feladatod”. Sándor Szilárd lelkész szerint e diákok nélkül íztelen volna a
föld, ezért arra kérte őket, vigyázzanak a sok nevelő szóra, a szerető

szülőkre, testvérekre, a Nyárádmente ízeire, a Bekecs árnyékára és
fényére.
Léggömbökként távoznak
A tizenkettedikesektől búcsúzott
a következő évfolyam, majd a végzősök is beismerték: új, önálló, küzdelmes fejezet veszi kezdetét
életükben, és az elmúlt évek meghatározóak voltak számukra, szüleiknek pedig köszönetet mondtak az
életért és az életen át tartó támogatásért.
Ezután az iskola hagyományaihoz híven a tizenegyedikesek átvették a végzősöktől a folytonosságot
jelképező sulykot, amely az intézmény falára kerül, majd az osztályfőnökök, az igazgató és a tanárok
díjazták a legjobb tanulmányi eredményeket elérő, a tantárgy-, sportés kulturális vetélkedőkön kiemelkedő diákokat. A 12. B osztályban
például a 24 diákból 11 ért el legalább kilences évi általánost, innen

került ki az évfolyamelső diák is,
aki a négy év alatt is iskolaelső tanuló volt, Székely Renáta Mária,
míg a 12. A osztályban Moldován
Evelin végzett a legjobb eredménynyel. A négy év legjobb sportolója
Veres Tamás volt, de sok diák vett
részt a város kulturális rendezvényei szervezésében, színesebbé tételében, tudásával, munkájával
képviselte Nyárádszeredát Erdélyben és az anyaországban, ugyanakkor néhányan jó eredményeket
értek el a Sapientia és a Babeş-Bolyai tudományegyetemek versenyein is.
A búcsú pillanataiban a végzősök
kört formáltak, egyik osztály a tisztaságot jelképező fehér, a másik a
fiatalságot, bölcsességet, hősiességet jelképező kék léggömböket
eresztett az égnek, miközben elhangzott az intézmény jelmondata
is: „Hiszünk iskolánk megtartó erejében”.

Miközben növelte a romániai
felsőoktatás tandíjmentes helyeinek számát, a közoktatási
minisztérium a rangsorban az
első helyen álló egyetemeknek kevesebb államilag támogatott helyet biztosított. A
csökkentések következtében
a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a 2018–
19-es
tanévre
a
244
alapképzési programon 4958
tandíjmentes (1093 magyar
tannyelvű), a 222 mesterképzési programon 3382 tandíj(482
magyar
mentes
tannyelvű) helyet hirdet meg
– hangzott el Soós Anna rektorhelyettes, a BBTE magyar
tagozatát vezető egyetemi
docens május 22-i sajtótájékoztatóján.
távoktatási és csökkentett látoga- doktorin 42-vel kaptunk kevesebb

Bodolai Gyöngyi

A helyek csökkentése ellenére jó
hírnek számít, hogy az októberben
kezdődő tanévtől az egyetem magyar alap- és mesterképzést indít
közigazgatás, közkapcsolatok szakon – erősítette meg a hírt Markó
Bálint rektorhelyettes. A nyári felvételi vizsgán az alapképzésben tíz
államilag támogatott (és tíz tandíjas) helyre várják a felvételizőket, a
mesterin hat támogatott (és tíz tandíjköteles) helyet hirdetnek meg. A
magiszteri képzésen induló új szakok között van a magyar nyelvű
ökumenikus egyházzene szak a Református Tanárképző Karon.
A minisztérium döntése alapján
az egyetemen meghirdetett tandíjmentes helyek közül 60-ra a roma
diákok, 161 helyre a vidéki középiskolák végzettjei, 168 helyre a határon túli román nemzetiségű
tanulók kérhetik a felvételüket. Az
alapképzésen a tandíjmentes helyek
mellett 9.300 tandíjköteles és 2.650

tású helyre várják a jelentkezőket,
mesterképzésen 6.600 tandíjköteles
és 900 csökkentett látogatási idejű
helyre lehet jelentkezni.
A sajtótájékoztatót megelőzően,
a 13. országos tantárgyverseny alkalmával Marosvásárhelyen beszélgettem dr. Soós Anna egyetemi
docenssel, a BBTE Magyar Tagozatának vezetőjével.
– Nagyon furcsa, és józan ésszel
megmagyarázhatatlan, hogy a nemzetközileg legjobbnak tartott romániai felsőoktatási intézményben, a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen csökkentették az
államilag támogatott helyek számát. Mi van az intézkedés hátterében?
– Számunkra is megmagyarázhatatlan, hogyan lehet egy olyan algoritmust
kitalálni,
ami
a
nemzetközileg jó helyezést elérő
felsőoktatási intézményeket sújtja,
vagyis ezeken jelent meg kevesebb
tandíjmentes hely. Egyetemünkön
elsősorban a mesteri és a doktori
képzést érinti, a mesterin 200-zal, a

Az itthonmaradásra buzdították a végzősöket

Elballagtak a bocskaisok

Pénteken utoljára szólalt meg
a csengőszó a nyárádszeredai
Bocskai István Elméleti Líceum harminckilenc végzős
diákja számára, értük öltözött
ünneplőbe a kisváros, borult
virágba az iskolaépület.

Gligor Róbert László

Az iskolazászlót kísérve ballagott el két középiskolai végzős elméleti osztály, az intézmény
udvarán pedig a diákok mellett az
őket útra bocsátó tanári kar, az útjukat egyengető, azért aggódó szülők és az örömüket megsokszorozó
ünneplő tömeg gyűlt össze, hogy
gyönyörködhessen Molnár Hortenzia, Zorgel Zsuzsánna és Domó
Loránd osztályfőnökök tanítványaiban. A dobogóra nyárádgálfalvi,
székelyvajai, nyárádszentbenedeki,
nyárádmagyarósi, nyárádszentmártoni, nyárádszentlászlói, rigmányi,
jeddi, cserefalvi, nyárádszeredai,
havadi, szentgericei, ehedi, székelytompai, gegesi, torboszlói, seprődi, jobbágytelki, jobbágyfalvi,
nyárádszentimrei, vadadi és berekeresztúri fiatalok vonultak fel kezükben
virággal,
vállukon
ajándékkönyvet és pogácsát rejtő
tarisznyával.
„Itt van feladatod”
Az őket búcsúztató felszólalók
szinte ugyanazt a gondolatot tolmácsolták a végzősöknek: maradjanak
szülőföldjükön. Fülöp László igazgató szerint érdemes itthon maradni

azért is, mert itt éltek őseik, ők is itt
születtek, és gyerekeiknek is van itt
hely, mert szükség van rájuk a Nyárádmentén, mert itt ismerősek az
arcok, mert szép a Bekecsalja. „Ha
nincs munkahely, akkor teremts te
munkahelyet. Ha nem megfelelő a
környezet, akkor tegyél érte, hogy
jobb legyen. És ha mégis úgy döntesz, hogy szerencsét próbálsz, ne
feledd, hogy a tarisznyádban rengeteg hely van. Gyűjts minél több tapasztalatot, bölcsességet, kincset, és
mint a mesebeli királyfi, térj haza,
hogy gazdagítsd szülőföldedet.
Mert azért vagyunk a világon, hogy
valahol otthon legyünk benne” –
mondta az igazgató egy másik útravalóval együtt, amit kinek-kinek
meg kell keresnie: hogy célja legyen az életben, „mert akinek nincs
saját célja, az mások céljaiért dolgozik. Akinek viszont van, az talál
hozzá utat is. Kívánom, hogy az
előttetek álló vizsgákon sikeresen
túllegyetek, és megleljétek saját
utatokat, amely számotokra boldogságot eredményez” – búcsúzott az
intézményvezető.
A városvezetés nevében felszólaló Dászkel László volt polgármester azzal a tudattal indította
útjukra a fiatalokat, hogy tanáraik
és szüleik türelme, megértése segítette őket eddig eljutni, és a továbbiakban csak a tehetségnek lehet
rangja, a személyes jó tulajdonságoknak tekintélye. Arra kérte a diákokat, őrizzék meg mindhalálig
azt a szívet, amelyet ez az iskola kialakított bennük, és lehetőleg itt,

Az iskolazászlót kísérve ballagtak el a végzősök

Fotó: Gligor Róbert László
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Átadták az EMKE-díjakat

Múlt hét péntekén, a Marosvásárhelyi Napokon került sor
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület hagyományos
Értékteremtő díjának átadására. Az ünnepségnek a Kultúrpalota kisterme adott
otthont, a három kitüntetett
között a Népújság munkatársát, kolléganőnket, Bodolai
Gyöngyit is díjazta az egyesület. Mellette Gellért Márta, a Lorántffy Zsuzsanna Egyesület
alapító tagja, valamint Simon
György magyartanár részesült
az elismerésben.

Kaáli Nagy Botond

A szép számban megjelent közönséget az este szervezője, Kilyén
Ilka színművésznő üdvözölte. Mint
mondta, azokat díjazzák, akik az
évek hosszú sora alatt sokat tettek
Marosvásárhely és Maros megye
kulturális életéért és a magyarságért.
– Egy ideje ezt az ünnepet Értékteremtő díjnak nevezzük, és örömmel tölt el, hogy a díj lassan
referenciává kezd válni, erről a díjról beszélnek, számontartják. Ez azt
jelenti, hogy azok, akik ezt a kitüntetést hazavihetik, mindannyian
olyan személyiségek, akik a vásárhelyi magyarság megbecsülését,
tiszteletét, szeretetét kivívták –
mondta Kilyén Ilka, majd Szilágyi
Marika tanárnőnek a Marosvásárhelyi Népművészeti Iskolában magyar népdal szakon tanuló
tehetséges diákjai, a Kovács legények léptek fel.
Sorrendben elsőként Ötvös József méltatta Gellért Mártát.
– Jelenléte természetes tartozéka
a város kulturális életének. Élete kívülről nagyon szép és irigylésre
méltó, de e szépség mögött kemény
küzdelem lapul, tudatos lépések sorozata. Egyéniségéhez, megható
életpályájához hozzátartozik az érmelléki gyermekkor és ifjúság. Református papleány, június 21-én
született, nyári napfordulón, mint
később oly sokszor mondta, ezért
kellett egész életében keményen
dolgoznia. A múlt század közepén a
papi családi származás nehéz terhet
jelentett, zárva voltak a kapuk.
Érettségi oklevelére ráírták: csak
munkahelyi alkalmazása lehetséges. Húszévesen férjhez ment egy
református lelkipásztorhoz, de ez a
boldogság nem tartott sokáig, mert
őt „nemegyszer megrostálta az
élet”. 1963 februárjában, alig kétévesen meghalt egyetlen fia, és ez a
fájdalmas esemény véglegesen
ehhez a városhoz kötötte életét,

Értékteremtők

szolgálatát, küzdelmét és sikerét,
kitartását és hírnevét. Személyében
Marosvásárhelyen és a határon túl
nem a tisztességgel helytálló védőnőt ismerik igazán, hanem a város
kulturális életének megkerülhetetlen alakját, kezének és ízlésének
maradandó eredményeit, a magyaros bálozóruhákat, a protestáns lelkipásztorok palástjait. 310 palástot
készített és 30 menyasszonyi ruhát,
melyek közül nem egy hét darabból
álló magyaros viselet. Ezek a palástok, ruhák és viseletek tették ismertté a nevét Erdélyen és Európán
is túl. A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesületben végzett tevékenysége, a Zsuzsanna-bálok
szervezésével szélesebb körben is
ismertté vált neve. Díszmagyaros
fekete nyakkendőjét megszámlálhatatlanul sok ballagó diák viselte és
még fogja hordani, függetlenül
attól, hogy tudják-e ki is Gellért
Márta – mondta Ötvös József.
Az est második momentumaként
Ferencz Attila Levente énekelt egy
széki dalt, majd Ecce homo címmel
Tomcsányi Mária méltatta Bodolai
Gyöngyit.
– A nagy micimackós axiómával
kezdem: Bodolai Gyöngyi a barátom, és szereti az embereket. Második szakasz: Bodolai Gyöngyi a
barátom, és szereti az újságírást. Én
nem vagyok vásárhelyi, ő pedig nagyon is az. Ha Bodolai Gyöngyi
bárkinek is szavát adja, azt biztosan
betartja mind újságíróként, mind
emberként. Pályáját tanárként
kezdte, jéghideg buszokon jéghideg
falusi iskolákba járt tanítani, és nem
szerzett közben orvosi igazolást
akkor sem, amikor már kisgyereke
volt itt, Marosvásárhelyen. Egy véletlen folytán megnyílt előtte az újságírás fontos vegykonyhája, a
nyomda, zsurnaliszta pályája viszont csak a ’89-es fordulat után indult. Szeretett és akart tanulni.
Újságíró-kollégaként Bodolai Gyöngyit jelen lévő embernek nevezném.
Újságírótanoncoknak szoktuk mondani, ha alkalomadtán kíváncsiak a
véleményünkre, hogy a jó riporthoz
nem csak tehetség, képzettség, szorgalom kell – a legfontosabb, hogy
jelen kell lenni! Bodolai Gyöngyi
egész újságírói pályája bizonyság
erre. Nem ismerek még egy kollegát, aki annyira belakta volna például
a
mezőségi
magyar
szórványokat, mint ő. Az újságíró
eszközeivel nyújtott segítségen túl
empátiával megírt szórványriportjai
a jövőben is érvényesek maradnak.
A lassan vagy inkább túl gyorsan eltűnő erdélyi magyar közösségek
kopjafái ezek az írások. A lehetetlennek hitt dolgokba sem szabad

beletörődni – ez a hite, a vezérelve.
Erdélyi orvosprofesszorokkal készített nagyinterjúi is azt igazolták,
hogy jogos a küzdelem az orvosképzésünkért, iskoláinkért. Teszi
mindezt a véres március óta, amikor
mindannyian kijózanodtunk a szép
álomból, és rájöttünk, hogy ránk,
újságírókra még nehéz harcok várnak. Vele együtt hinnünk kell, hogy
nem reménytelenek ezek a harcok,
legalábbis addig, ameddig okosan,
szépen és következetesen használjuk fegyvereinket. Bodolai Gyöngyi
nem kérkedik sem újságírói fegyverzetével, sem sikereivel, de munkásságát számontartja a szakma, és
az igazi értékeket mások is felismerik. Számos díjat nyert írásaival,
mindig hitelesen tudósító pályája
elismeréseként a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével is kitüntették. Ma a szűkebb szülőföldje
köszöni meg emberi, polgári, újságírói helytállását, a közösségért végzett munkáját.
Szabó Csilla tanárnő kalotaszegi
népdalelőadását követően Kovács
Margit tanárnő laudálta Simon
György magyartanárt, rendezvényszervezőt, számos verseny és vetélkedő tervezőjét, létrehozóját.
– Jó 25 éve ismerjük egymást,
sokszor voltunk egyazon zsűri tagjai, tettük, amit tennünk kellett. Elhivatott szakember, szellemi
örökségünk és épített tárgyi kultúránk ápolója és őrzője. A munka és
hivatástudat embere. Mint vallja,

A Tompa Miklós Társulat
júniusi műsorkínálata
Közzétette idei, 73. évadának júniusi műsorrendjét a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház

Tompa Miklós Társulata. A nyári hónap folyamán az eddig bemutatott produkciók mellett
lesznek befogadott előadások és premierek is, a hónap elején és végén pedig fesztiválszerepléseken is részt vesz a társulat. A júniusi repertoárt az alábbiakban tesszük közzé.
Június 2., szombat 19 óra. Karácsony Benő – Kincses Elemér: Pjotruska/ könnyes bohózat/ rendező: Kincses Elemér/ Underground terem. Az előadás időtartama 1 óra 45 perc (szünet nélkül).
Június 3., vasárnap 19 óra. Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan/ színdarab/ rendező: Radu Afrim/ Nagyterem. Az előadás időtartama: 3 óra 10 perc (egy szünettel).
Befogadott előadás: június 4., hétfő 17 óra. A lélek meztelen lazasága/ monodráma/ rendező: Beczásy Áron/ Underground terem.
Június 4., hétfő 19.30 óra. Ivan Viripajev: Részegek/ színmű/ rendező: Radu Afrim/ Kisterem. Az előadás időtartama 3 óra 15 perc (egy szünettel).
Június 5., kedd 20 óra. A lélek meztelen lazasága/ Underground terem.
Június 6., szerda 17 óra. Henrik Ibsen: Hedda Gabler/ dráma/ rendező: Keresztes Attila/
nagytermi stúdiótér. Az előadás időtartama 1 óra 50 perc (szünet nélkül).
Június 12., kedd 19 óra. William Shakespeare: Macbeth/ tragédia/ rendező: Keresztes Attila/ nagytermi stúdiótér. Az előadás időtartama: 1 óra 45 perc (szünet nélkül).
Június 13., szerda 19 óra. Somogyi Gyula – Eisemann Mihály – Zágon István: Fekete Péter/
operett/ rendező: Keresztes Attila/ Nagyterem . Az előadás időtartama: 2 óra 50 perc (két szünettel).
Június 14., csütörtök, 19.30 óra
Molière/Bodolay: Le misanthrope – Az új embergyűlölő/ komédia/ rendező: Bodolay/

végezze mindenki a maga munkáját, a tőle telhető legjobbat nyújtva.
Ez a gondolat határozta és határozza meg munkásságát. Nem készült mindig tanári pályára,
leginkább a művészettörténet és a
filozófia érdekelte, de magyar szakos bölcsészhallgatóvá vált, mert
anyanyelven kívánt tovább tanulni,
és az irodalmat mindig is szerette.
Visszatér Marosvásárhelyre, iskolai
könyvtáros lesz, majd óraadó tanári
állást kap és elkötelezi magát az
anyanyelv, az irodalom és a kultúra
lófőjeként. A 13-as általános iskolában végzett, több mint harmincéves
magyartanári tevékenysége kiegészül a különböző középiskolákban
folytatott munkájával. Eredményes
tanári pályáját jelzi a sok tantárgyversenyen való részvétel, irodalmi
és kulturális értékeket felfedeztető
kirándulások sorozata, az anyanyelvi táborok versenyeinek, játékainak összeállítása, a Határtalan
című versenyeken való sorozatos
részvétel és a marosvásárhelyi Talentum Alapítványnál való munka.
Csángókat oktatott anyanyelvükre,
mindmáig országos és magyarországi versenyek zsűritagja, forgatókönyvírója, levezetője. Neki
köszönhetően jött létre számos vetélkedő. Ezek közül talán a legsikeresebb az Irodalmi Kreativitás
Verseny: 1993-tól 2014-ig szervezi,
és ha kell, másokkal együtt elbírálja
az IKV dolgozatait. Büszkén jelentette ki, hogy az IKV résztvevői
közül 60-70 hajdani diáknak jelent
már meg kötete vagy valamilyen
irodalmi fórum által közölt munkája
– az IKV eredményessége tagadhatatlan a tehetségek felkarolásában,
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az irodalom és magyar nyelv művelésében, őrzésében. Kultúremberként és polgárként is aktívan részt
vesz a város életében, a Bernády
Napok keretében városnéző séták
szervezője, vetélkedők és a várossal
kapcsolatos irodalmi pályázatok
megfogalmazója. A Bernády
György Alapítvány kezdeményezői
és éltetői közé tartozik, az alapítvány által kiadott könyvek lektorálása és gondozása is rá hárul.
Idéntől a Bernády diákszemmel
című pályázat szervezője. Simon
György 1989-től tevékenyen részt
vesz különböző kulturális egyesületek munkájában. Együttműködik
számos civil szervezettel, művészeti intézménnyel. Készségesen és
szakértelemmel tartja előadásait, az
Erdély TV és a Maros Megyei Múzeum által meghirdetett vetélkedő
forgatókönyvírója, a Szabadság
utcai református templomban pedig
kultúrtörténeti, helytörténeti előadás-sorozatot tartott. 2015-ben a
Maros megyei RMDSZ Könyv és
Gyertya díjjal tüntette ki. Közösségért végzett munkájával, önzetlen
lelkesedésével, halk, szerény személyiségével alkot és őriz – a való
értékek embere.
A díjátadó ünnepség záróakkordjaként Kilyén Ilka színművésznő
Áprily
Lajos
A
fejedelemhez című versét mondta
el, majd megjegyezte: a költeményben megidézett diadalmaskodó
szellemet
érezhették
mindannyian, akik részt vettek a
díjátadón, hiszen az Értékteremtő
EMKE-díjak idei kitüntetettjeinek
munkássága ezt a szellemet képviseli, őrzi és adja tovább.

Fotó: Kerekes Péter Pál

Kisterem. Az előadás időtartama: 1 óra 20 perc (szünet nélkül).
Június 16., szombat 19 óra. Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja/ dráma/ rendező:
Sebestyén Aba/ Nagyterem. Az előadás időtartama 2 óra 25 perc (egy szünettel).
Június 17., vasárnap 19 óra. Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja/ Nagyterem.
Június 18., hétfő 19.30 óra
De szeretnék gazdag lenni!/ vers, ami belefér/ rendező: Gáspárik Attila/ Kisterem. Az előadás időtartama: 1 óra 50 perc (szünet nélkül).
Június 19., kedd 17 óra. A lélek meztelen lazasága/ Underground terem.
Június 19., kedd 19.30 óra. Pozsgai Zsolt: Liselotte és a május/ tragikomédia/ rendező:
Harsányi Zsolt/ Kisterem. Az előadás időtartama 1 óra 30 perc (szünet nélkül).
Június 20., szerda 20 óra. A lélek meztelen lazasága/ Underground terem.
Június 21., csütörtök 19.30 óra. Timur Vermes: Nézd, ki van itt!/ szatíra/ rendező: Theodor
Cristian Popescu/ Kisterem. Az előadás időtartama 2 óra (szünet nélkül).
Június 29., péntek 19 óra. Bemutató! William Shakespeare: III. Richárd/ tragédia/ rendező: Bélai Marcel/ Underground terem.
Június 30., szombat 17 óra. William Shakespeare: III. Richárd/ Underground terem.
Június 30., szombat 21 óra. William Shakespeare: III. Richárd/ Underground terem.
Fesztiválszereplések: június 8., péntek – Hedda Gabler – POSZT. Június 28., kedd – Hedda
Gabler – Kisvárda.
Jegyek és bérletek válthatók a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (keddpéntek 12–17.30 óra között, tel. 0372-951-251) és a színházban működő jegypénztárnál
(kedd-péntek 9–15 óra között és előadás előtt egy órával, tel. 0365-806-865), valamint online,
a www.biletmaster.ro honlapon. Jegyfoglalás kizárólag a színház pénztáraiban lehetséges.
Kérik a nézőket, hogy lefoglalt jegyeiket legkésőbb 30 perccel előadás előtt váltsák ki. Ellenkező esetben a foglalások törlődnek, és a felszabadult jegyeket kiárusítják. A színház
fenntartja a műsorváltoztatás jogát – áll az intézmény közleményében. (Knb.)
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Ha van terv és elképzelés,
kerül hozzá pénz is!

Jedd fejlődő község, számos infrastrukturális fejlesztés zajlik, amire nagy
igény van, hiszen a város
közelsége, a magánépítkezések és a gazdasági
egységek megtelepedése
igencsak megkövetelik a
Bányai
korszerűsítést.
Istvánnal, a község polgármesterével a településfejlesztési tervek megvalósulásáról beszélgettünk.

Csatornahálózat és új óvoda
épül
– A munkásságomat három részre osztottam. Az
első volt a tervezés, aminek nagyjából a végéhez értünk. Több mint hétmillió eurót sikerült megnyerni.
Ez azt jelenti, hogy a pályázati összegekből a község
14 évnyi helyi költségvetését szereztük meg. Ezeket
a projekteket elkezdtük kivitelezni, 26 projektből
hatot sikerült befejeznünk. A legfontosabb a csatornahálózat kiépítése. Ez 2,7 millió euróba kerül, ebből
egymillió eurót kaptunk az uniótól, egymilliós bankhitelt vettünk fel, a többit a helyi költségvetésből kell
kipótolni. A kivitelezés még nem kezdődött el. A dokumentációt most láttamozzák Gyulafehérváron,
utána Bukarestben kell engedélyezzék, majd meghirdetjük a közbeszerzést. Abban reménykedünk, hogy
komoly kivitelezőt találunk. A másik projekt az
óvoda felújítása, amit alpolgármesterként kezdtem el.
Most folyik a kivitelezés, a két régi terem mellé még
két új épül, lesz konyha, így napközinek is használható majd. Szeretnénk, ha szeptemberben kész lenne
az épület, ez azonban még kérdéses, de idén mindenképpen meglesz, teljesen új eszközökkel felszerelve.
40 új vállalkozást létesítenek, házakat újítanak fel
– Tavaly egy nagy projektet indítottak a szegénység
és a kirekesztettség felszámolására. Hogyan haladnak vele?
– Ez egy komplex, 4 millió eurós projekt, most már
több ágon is fut. Ennek keretében 40 új vállalkozás
születik a községben. Hatvan személy jelentkezett
eddig. Első lépésben a pályázók két hónapos képzésen vesznek részt, ahol cégmenedzsment-ismereteket
szereznek. Itt megírják az üzlettervet, s ennek alapján
választjuk ki azt a 40 vállalkozót, akik 25 ezer eurós

támogatást nyernek el az új vállalkozás beindításához. Ez nagy
kihívás, hiszen a jelentkezőknek
több feltételnek kell eleget tenniük. Főként olyan fiatalok jeakik
nem
lentkezhettek,
rendelkeznek anyagi javakkal, s
akik helyben vállalkozni szeretnének, például pékséget, asztalosműhelyt, kertépítő céget
üzemeltetnének. A vállalkozókat segítenénk, hogy elindulhassanak, hogy munkájuk legyen.
A pályázat révén gépeket, felszereléseket kapnak, s így versenyképesek lesznek. Aláírtunk
egy szerződést a Procardiával,
mely a célcsoport egészségügyi felmérését végzi el.
Készülnek a tervek 110 ház felújítására. Minden
házra 12 ezer lejt szánhatunk. Ez nagyon kevés ahhoz
képest, ahogyan kinéznek a házak. Ahhoz, hogy a házakat korszerűsíteni lehessen, az épületnek rendezett
tulajdonviszonyúnak kell lennie. Ha csak úgy önkényesen foglalták el a telket, akkor nincs lehetőség a
korszerűsítésre. Feltétel továbbá, hogy a helyi adó
naprakészen legyen kifizetve.
A célcsoport házainak korszerűsítése feltételekhez
kötött, meg kell érteni, hogy a közösséghez tartoznak,
vannak kötelességeik, el kell járni dolgozni, ki kell
fizetni az adót és a ház körül tisztaságot kell tartani.
A szemetelés nem szegénység kérdése! Addig egy
házat sem újítunk fel, míg körülötte nincs rend. Nem
szeretném, ha az lenne a végkicsengés, hogy csak
egyesek kapnak, mások nem. Azok részesülnek támogatásban, akik eleget tesznek a feltételeknek. A
célcsoportnak meg kell tanulni, hogy nem a közösség
hátán kell élni, hanem vele együtt, úgy, hogy nekik
is kell hozzáadni valamit, nem csak elvenni.
A szóban forgó pályázat kiterjed egy nagytakarításra is az egész övezetben, aminek továbbra is tisztán
kell maradnia! Nagyon nagy kihívás ez a pályázat! De
úgy gondolom, meg kell adni az esélyt a célcsoportnak, amely körülbelül 600-700 személyt jelent. Pontos
számot azért nem tudok mondani, mert sokuknak még
személyazonosságija sincs, de kilencven százalékban
már elkészült az összesítés. A gyerekek sincsenek
mind anyakönyvezve. Fel kell mérni őket, hiszen az
egészségügyi ellátásban és nevelésben is a gyerekek
élveznek előnyt – mondta a polgármester.

Azon vannak, hogy vonzó legyen az iskola

A jeddi Benedek Elek Általános Iskolában Oltean-Péter
Anna igazgató, kémia-fizika
szakos tanár fogadott, aki
három éve vezeti az intézményt. A központi iskolában,
ahol magyar nyelvű az oktatás, 178 gyermek tanul, az
óvodába pedig 60 gyerek jár.
Szentiványon 34, Agárdon
30, Kebelében 20 gyerek jár
iskolába. E településeken
csak elemi oktatás folyik.

– Arra törekszünk, hogy korszerűbbé tegyük az iskolát, a polgármesteri hivatal nagyon sokat
segített ebben. Sajnos a gyermek-

létszámmal, mint általában, problémák vannak. Városközeli településként
hátrányosan
érint
bennünket, hogy az új lakóparkból
az idetelepült családok gyerekeit
nem ide íratják. Inkább beviszik a
közeli Tudor negyedi iskolákba,
ahol ugyancsak gyerekhiánnyal
küzdenek. A szülők elzárkóznak,
nem találtunk megoldást arra, hogy
ide vonzzuk a gyerekeket.
Jedden megpróbáljuk megtartani
az önálló osztályokat, évfolyamonként változó létszámmal. Tekintettel arra, hogy jelentős a roma
közösség, elég nehéz a gyermekeket a rendszeres iskolalátoga-

tásra ösztönözni. A roma családok
gyakran időlegesen külföldre távoznak, s viszik a gyermekeket is.
Ha a kicsiket itthon hagyják, a felügyelet minimális, s akkor nem
küldik a gyermekeket iskolába.
Csak a szociális segély megvonásával szoríthatjuk meg őket.
Mndenképpen szorgalmazzuk és
támogatjuk a roma gyermekek beiskolázását, hiszen ez elengedhetetlen a társadalmi beilleszkedés
folyamatában. Viszont a magyar
szülők emiatt inkább gyermekeik
ingáztatását vállalják. Az óvodában más a helyzet, ott sokkal több
a magyar gyerek. A kicsiket helyben íratják be, hogy ne kelljen ingázni, a roma gyerekek viszont
nem járnak óvodába, mert még
nem kötelező – fogalmazott az
igazgatónő, aki arról is beszámolt,
hogy idén tizenhatan végzik a
VIII. osztályt, tízen állnak kisérettségire.
Az iskola két uniós projektben
vesz részt: az egyik a szegénység
és a kirekesztettség felszámolására irányul, a másik pedig az Iskola mindenkinek! elnevezésű
projekt. Községszinten 296
gyermek van a célcsoportban,
majdnem mindenki, aki iskolába
jár.
Fontos, hogy rendezik az iskolaudvart, ami a sportcsarnok megépítésével igencsak szűk térre
korlátozódik.

Tervek sora

A polgármesteri hivatal egy-egy pályázatot nyújtott be Gyulafehérvárra
a kultúrotthonok felújítására és egy sportöltöző létesítésére. Még nem bírálták el, de rövidesen eredményt hirdetnek. Benyújtottak egy aszfaltozási
projektet is, ami pontszám szerint nem felel meg. Furcsa, hogy Jeddnek,
amely a nagyvárosi (metropolis) övezethez tartozik, nincs elég pontszáma. Az a kifogás, hogy nincs a településen EU-s pályázatból épített
vállalat. De ha létrejönnek az említett vállalkozások, akkor lehet, hogy
az útjavításra is megkapják a pénzt.
A vízhálózatot átadják az
Aquaservnek
A vízhálózatot PNDL-es
pályázat révén bővítik ki. Idén
elkészülnek vele. Év végéig
minden közúton, minden háztartásban lesz vezetékes víz. A
rendszert átadják az Aquaservnek, ugyanis az önkormányzatnak nagyon nehéz
üzemeltetni a vízhálózatot.
Kiszélesítik a megyei utat
A megyei tanács támogatásával kiszélesítik a 135-ös jelzésű megyei utat, mindkét
szélén egy-egy méterrel. Az
útkereszteződéseket szeretnék újraterveztetni, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést.
Járda Vásárhelyig
A helyi költségvetésből épül meg az a járda, amely Jeddet összeköti
Marosvásárhellyel. Ez a beruházás 95%-ban elkészült. Járda épült Agárdon, Kebelében és Kebeleszentiványon is. A gyalogosok fél óra alatt a
jeddi óvodától bejuthatnak a városig.
Buszmegállók minden faluban
A községhez tartozó falvakban buszmegállókat építenek leállósávval,
az utasoknak fedett várakozóhellyel. Mindeniknek lesz négy reklámfelülete, ezeket bérbe adják, és a bevételek megtérítik a beruházást. Így civilizált infrastruktúrát teremtenek a közszállításhoz, s ezzel azt kívánják
elérni, hogy egy városi buszvonalat Jeddig hosszabbítsanak meg.
LED-es lámpákat szerelnek fel a faluban
Teljesen megújítják a közvilágítást, minden oszlopra új, LED-es lámpát, s további 200 lámpát szerelnek fel. Öt év futamidő alatt kell kifizetni
a beruházást, de azzal az összeggel, amit megspórolnak a korszerű lámpákkal, megközelítőleg fizetni lehet a részleteket. Ez az idén meglesz,
most folyik a licit.
Ipari létesítmény csak a megyei út mellett
Be szeretnék idén fejezni az általános településfejlesztési tervet (PUG),
amit nagyon sokan várnak. A beltelkeket és a településrendezést szabályozzák, ipari befektetést és létesítményeket lakóházak közelében nem
fognak engedélyezni, csak a megyei út mellett. Az elképzelésük az, hogy
családbarát települést alakítsanak ki.

A gyülekezet egyharmadára
mindig lehet számítani

Márton Csaba István a jeddi
református egyházközség lelkésze. Gyülekezete 650 lelket
számlál, körülbelül tíz százalékuk rendszeres templomba
járó.

– Ez az arány lehetne sokkal jobb
is, viszont olyan világot élünk
amelyben nagyon sok mindent felkínálnak az Istenen kívül, s ezeket
jobban el is fogadják: sport, kirándulás, strandolás, szórakozás. Nagy
a csábítás. Hétvégén kiürül a falu.
Kötéllel senkit sem lehet templomba hozni, viszont mindent megpróbálunk, hogy ide vonzzuk a
fiatalokat, annak ellenére, hogy nagyon nehezen mozdulnak. Próbálkoztunk idegennyelv-oktatással,
nekifognak, beleunnak. Van egy citeracsoportunk, amelyet Nagy

János gondnokunk vezet, ő készíti
a citerákat is. Minden szerdán próbálnak, s ez egy nagyon jó közösségformáló
tevékenység.
A
gyülekezetben megtartjuk a felnőttés ifjúsági bibliaórákat. Vallásórára
kevesebben járnak, mert a gyerekeket városra járatják iskolába,
nem is ismerik egymást, nem osztálytársak.
Nagyon megváltozott a falu élete,
megváltoztak a kapcsolatrendszerek, az emberek, de a gyülekezet 3035 százaléka még mindig részt vesz
különböző tevékenységekben, közmunkákban, kirándulásokon. Próbálkozunk
mindennel,
amire
fogékonyak az emberek. Az a jó,
hogy nem mi éltetjük az egyházat,
hanem az Úristen! – fogalmazott a
lelkipásztor.
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Szakmai közlemény a székelyföldi „sáskainvázió” ügyében

Az elmúlt napokban a helyi és
az országos sajtót is bejárta a
székelyföldi (kiemelten gyergyói) „sáskainvázió” híre. A
hír nyomán a megyei és országos hatóságok rögtön akcióba
lendültek,
és
Gyergyószárhegy határában
el is rendelték a rovarirtást az
érintett kaszálók egy részén.
A hatóságok gyors reagálása
ugyan üdvözlendőnek tűnik,
de ez az eset több komoly
problémát is felvet, ami a rovarirtóval való beavatkozás
szükségességét és tényleges
hatását is megkérdőjelezi.

A pánikkeltés és találgatás helyett nézzük inkább, mit mondanak
a szakemberek. Röviden: ez normális természeti jelenség, ráadásul a
valóban nagyszámú rovar ellenére
eddig nem keletkezett szinte semmilyen mezőgazdasági kár. A vegyszeres beavatkozás tehát nem
indokolt, sőt kifejezetten káros, hiszen szinte minden más rovart (is)
elpusztít, felszámolva ezzel az itt
élő madarak nagy részének a táplálékbázisát (is).
A számos helyen tömeges megjelenésével pánikot keltő rovarfaj
valójában egy nagy testű, Székelyföldön őshonos, sőt Európa jelentős
részén is elterjedt, helyenként közönséges szöcskefaj (tehát nem
sáska), a fogasfarkú szöcske (Polysarcus denticauda). Egyike a legnagyobb testű rovarfajainknak, az üde
rétek, kaszálók lakója, és lomha
mozgásával, erős rágóival valóban
néha kifejezetten ijesztőnek tűnhet.
Három színváltozatát is meg lehet
figyelni: a szinte teljesen barnás-feketés mellett zöldesfekete, illetve
teljesen zöld egyedek is vannak. Ez
a faj a nem is olyan régmúltban
dívó permetezésnek köszönhetően
mára már sokfelé megritkult Európában, s így több országban (Németország, Ausztria stb.) valamiféle

védettséggel bír. Növényekkel, alkalomadtán rovarokkal táplálkozik,
de nem minősíthető kifejezetten
konyhakerti vagy mezőgazdasági
kártevőnek.
A gyergyói-medencei esetek
mellett Hargita megyében még
„sáskajárást” jeleztek Szentegyháza
és Kápolnásfalu környékéről, de
Boldogfalva határában is megfigyelték ezt a jelenséget. Máthé István kollégánk szentegyházi és
gyergyóditrói helyszíni vizsgálatai
alapján elmondható, hogy az egyedek lassan vonultak egyik helyről a
másikra, de eközben számottevő
kárt termesztett növényekben, ültetvényekben nem okoztak. Főként a
közönséges bojtorján, pitypang, fekete nadálytő, imola növényfajokon
lehetett helyenként látványosabb rágásnyomot látni, a vörös lóhere esetében is voltak növényegyedek
kisebb rágásnyomokkal. Szentegyházán egy közeli búzatáblát és burgonyaültetvényt végigjárva nem
észleltünk rágásnyomokat. Nem találtunk kártevésre utaló nyomokat
egy kisebb háztáji veteményesben
sem, amelyen korábban átvonultak
a szöcskék, és amelyben burgonya,
vörös és sárga hagyma, takarmányrépa, saláta, petrezselyem, paszuly
volt. Gyergyószárhegy közelében a
lepermetezett kaszáló tőszomszédságában volt az egyetlen burgonyás
terület, amelyen néhány tövön rágásnyom volt megfigyelhető.
Az élőlényeknél nem ritka jelenség a gradáció, azaz a populációk
hirtelen, gyakran szabályos periódusonkénti (ún. ciklikus) megnövekedése. Egyik legjellemzőbb és
legismertebb ilyen ciklusokat produkáló rovarunk a májusi cserebogár, ami többé-kevésbé négyévente
jelenik meg nagyobb mennyiségben. Ezek a magas egyedszámok
azonban hamarosan a normális
szintre térnek vissza, hisz természetes ellenségeik, a ragadozók elősze-

Fogasfarkú szöcskék Gyergyószárhegy határában

Tűz a mezőkapusi sertésfarmon

Fogasfarkú szöcske szentegyházi kerítésen

retettel fogyasztják a könnyen elérhető, gyakori táplálékot, ami több
évre újra leviszi az egyedszámát az
elszaporodott rovarfajnak.
A fogasfarkú szöcske esetében is
ismeretesek hasonló ciklusok, ezek
néha tízévente ismétlődnek, de akár
az idei, szokatlanul meleg tavasz is
kiválthatta az egyedek fejlődési idejének lerövidülését és időben koncentrált
megjelenésüket.
Összegezésképpen elmondható,
hogy helyenként valóban nagy
számban fordultak elő a szöcskék,
de jelentősebb kár nem volt megfigyelhető. A „szöcskejárás” azért is
kaphatott nagy médiafigyelmet,
mert a Gyergyószárhegy és Gyergyóditró közötti nagy kiterjedésű,

Fotó: Máthé István

Az állattetemeket elhamvasztják

Hétszáz anyasertés és ezer malac pusztult el a Kisiklandhoz tartozó Mezőkapus egy magántulajdonban levő sertésfarmján pénteken keletkezett tűzben. Hírügynökségi források
szerint a farm egy háromezer négyzetméteres istállója égett
le. Az állattetemeket az esetleges egészségügyi problémák
elkerülése érdekében mielőbb el kellett szállítani, ebben a

nedves, füves kaszálókról déli
irányba mozgó szöcskék útját több
száz méter hosszan kettészeli az
E578 jelzésű európai út, ahol az intenzív autós forgalom ezresével gázolta el az úton átvándorló
rovarokat.
A szöcskejárásra válaszul a hatóságok Gyergyószárhegynél és
Gyergyóditrónál rovarölő szereket
vetettek be több helyen, összesen
mintegy 20-30 ha kaszálón. Tudomásunk szerint piretroid alapú hatóanyagúak voltak. Ezek a
hatóanyagok a méhekre mérsékelten veszélyesek (sok piretroidszármazék veszélyes a méhekre is, de
fontos megjegyezni, hogy egyik
sem teljesen hatástalan). Hatásmechanizmusuk a hírhedt DDT-vel
azonos. Gyomorban felszívódó
mérgek, amelyek az idegrendszerre
hatnak, és hatásuk 1-2 óra vagy
akár másfél nap után jelentkezhet.
Ez a magyarázata annak, hogy a
permetezés után is maradnak élő
egyedek. Sajnos ez a hatásmechanizmus arra készteti a felhasználókat, hogy rövid időn belül újra
alkalmazzák a szert. A szöcskék
ellen most használt szer halakra és
kétéltűekre kifejezetten veszélyes,
ezért a vízbe való bekerülésük nagyon komoly problémát okoz. Veszélyesek lehetnek továbbá a
hasznos ízeltlábú szervezetekre, védett területek közelében tehát az alkalmazásuk
kerülendő.
Mindenképpen kerülendő a repülővel való kijuttatás, mivel így az elsodródást és a vizek szennyezését
nem lehet elkerülni. További problémát jelenthet, hogy a méreganyag
a táplálékláncon keresztül bekerülhet rovarevő madarak, például gólyák, fecskék szervezetébe is,
amelyekre nézve ugyan nem halálos, de ez nem jelenti azt, hogy nem
káros. Összességében a rovarirtó
szer nagymértékű használata komolyan károsíthatja a kaszálók, legelők életközösségeit, aminek a
mezőgazdaságra is negatív hatása

Maros megyei katasztrófavédelmi felügyelőség 16 munkatársa, 11 csendőr, tíz védelmi minisztériumi alkalmazott, valamint a kisisklandi önkéntes tűzoltószolgálat (SVSU) több
munkatársa is segített a farm alkalmazottjainak. A Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság
(DSVSA) vezetője, Kincses Sándor az Agerpres hírügynök-
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lehet távlatilag. A fogasfarkú
szöcske székelyföldi jelenléte azt
jelzi, hogy itt még mindig vannak
gazdag, virágos kaszálók, ahol ez a
faj is otthon érezheti magát, ellentétben az intenzívebb mezőgazdaság következtében szegényesebb
biodiverzitású nyugati tájakkal,
ahol ma már nagyon kicsi populációi maradtak fenn. Gyergyó környékén mindig is volt és
remélhetőleg mindig is lesz ez a faj,
s többek között e nagy testű rovar
nagy populációi által (más rovarok
és kétéltűek mellett természetesen)
biztosított bőséges tápláléknak is
köszönhető a Gyergyói-medence
gólyapopulációjának kiemelkedő
mérete.
Reméljük, jelzésünk hozzájárul
ahhoz, hogy a továbbiakban a tényleges szakmai vélemények is teret
kapjanak a sajtóban, és ezáltal is a
szakma hozzá tudjon járulni a helyes döntések létrejöttéhez, elkerülve a fölösleges pánikot és
megkérdőjelezhető hatású, akár
káros beavatkozásokat természetes
élőhelyeken, például kaszálókon.
Ugyanakkor amennyiben kárt okoznak a szöcskék mezőgazdasági kultúrákban, indokolt lehet ezeken az
ültetvényeken a célzott védekezés.
Dr. Máthé István docens (Sapientia EMTE), dr. Markó Bálint docens (BBTE), prof. dr. Balogh
Adalbert (Sapientia EMTE) – rovarász szakemberek
Egyetértünk a közleményben foglaltakkal:
Dr. Hartel Tibor (docens,
BBTE), dr. Keresztes Lujza (docens, BBTE), dr. László Zoltán
(docens, BBTE), Papp Tamás
(elnök, Milvus Csoport Madártani
és Természetvédelmi Egyesület),
dr. Urák István (docens, Sapientia
EMTE), Vizauer Tibor Csaba
(szakértő, Román Lepkészegyesület), dr. Ionuţ Ştefan Iorgu (kutató,
Grigore Antipa Természettudományi Múzeum)

ségnek tett nyilatkozatában elmondta, hogy a tetemeket elhamvasztják, a farmnak van szerződése egy erre szakosodott
céggel. A kárt a romok kihűlése után lehet felbecsülni, de a
veszteség mindenképpen nagy, ezért a farmnak valószínűleg
ki kell hagynia egy hizlalási ciklust. Az intézményvezető azt
is hozzátette, hogy egy európai uniós pályázatból épített,
modern farmról van szó, amelyet elláttak tűzbiztonsági berendezésekkel. A farmon 12.000 sertést tartottak. A tűzeset
során személyi sérülés nem történt – nyilatkozta Cristian
Virag, a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője.
(nszi)
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Már Resinárra összpontosíthat az MSE

Három fordulóval a labdarúgó 4.
liga zárása előtt biztossá vált, hogy
a Marosvásárhelyi MSE zárja az
első helyen az idényt, miután a
múlt heti, hétközi fordulóban Fehér
Csaba edző csapata 8-0-ra győzött
Dánoson, és Marosoroszfalu,
amely elviekben még utolérhette
volna, vereséget szenvedett Marosludason. Ekkor ugyanis tíz pontra
nőtt az éllovas előnye Marosludashoz képest, amit nem lehet három
forduló alatt behozni.
Az MSE azzal a tudattal lépett
pályára a kifogástalan dánosi gyepszőnyegen, hogy feltétlenül győznie kell, és ez kicsit görcsössé tette
a játékosokat az első percekben. A
bátran kezdő házigazdák már az
első percben eltalálták a keresztlécet Alexa szabadrúgásából, erre
Ruja két perccel későbbi helyzete
volt a válasz, aki elfektette Ţengheát, de az üres kapu mellé lőtt.
MSE-mezőnyfölénnyel folytatódott
a meccs, azonban Dános néhány veszélyes támadást vezetett, az elnéző
marosvásárhelyi nézők lagymatagságát kihasználva. A jég végül a 19.
percben tört meg, amikor Ungur
hosszú passzára Tamás Attila csapott rá, és elgurította a házigazdák
hálóőre, Ţenghea mellett. A kapott
gól ellenére Dános továbbra is veszélyesnek mutatkozott, egészen a
félidő vége tájáig, azonban Ungur és
Moldován távoli lövése három perc
leforgása alatt két gólban kamatozott, 0-3-nál pedig összeroppantak
a házigazdák, és innen már csak
egy csapat létezett a pályán: az
MSE sokpasszos játékával többször
összezavarta a dánosi védőket, és
8-0-nál nagyobb is lehetett volna a
különbség, ha a bordó mezes csatárok jobban összpontosítanak.
Az MSE a szombati, 28. fordulóban szabadnapos volt, a bajnokságot a Náznánfalva elleni otthoni
és Kutyfalva elleni idegenbeli mérkőzésekkel zárja. A Sziget utcai
stadionban június 1-jén 18.30 órától rendezett Náznánfalva elleni
meccsen minden bizonnyal a bajnoki mezeket és érmeket is megkapja. A csapat számára azonban
még nem ért véget az idény, és az
igazi erőpróba június 16-án és 23án lesz, amikor Szeben megye bajnoka, a Resinári Păltiniş ellen
játszik oda-vissza osztályozót (Resinár matematikailag még nem bajnok, de hét pont az előnye három
fordulóval a vége előtt), ami az
idény legnagyobb erőpróbája lesz
a marosvásárhelyi csapat számára.
„Remélem, az osztályozón a
legjobb formában leszünk, s az iga-

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 4. liga, 27. forduló: Dánosi Gaz Metan – Marosvásárhelyi MSE 0-8 (0-4)
Dános, községi stadion, 20 néző. Vezette: Horaţiu Mailat – Vlăduţ Gaşpar, Papp Csaba (mind Marosvásárhely). Ellenőr: Ioan
Scridon (Dicsőszentmárton).
Gólszerzők: Tamás (19., 43.), Ungur (36.), Moldován (39., 76.,
90+2.), Ruja (43.), German (62.).
Sárga lap: Aleman (52.).
Dánosi Gaz Metan: Ţenghea (90. Varga) – Alexa, Bogdan P.
(87. Firi), Bálint, Rupa, Curuţi, Horvath L., Popică, Bogdan R.,
Ivaniţchi (50. Aleman), Horvath M. (66. Rus).
MSE: Kristály – Mihály, Silaghi, Brai, Török, Ungur (67. Totó),
German, Moldován, Tamás, Velichea (46. Dudás), Ruja (74.
Tüzes).

Jobb belátásra tért Dicsőszentmárton
A labdarúgó 4. ligában szombaton a 28. forduló mérkőzéseit
játszották. A legfontosabb hír a forduló kapcsán talán az, hogy
miután az előző hét végén a Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor
nem jelent meg hazai pályán, tiltakozásképpen a fegyelmi bizottság döntése ellen (a segesvári kupamérkőzésen történtek miatt –
a szerk.), jobb belátásra tért, és nem csupán lejátszotta a Nyárádtő elleni bajnoki mérkőzését, hanem tizenegyszer vette be az
ellenfél kapuját. Ide kapcsolódó hír, hogy így most nem fenyeget
annak a veszélye, hogy visszalépés miatt az összes tavaszi eredményét töröljék a dicsőszentmártoniaknak. A fordulóban egyébként az esélyesebbnak tartott csapatok zsinórban gyűjtötték be a
három pontot. Marosludas Nyárádszeredán tudott nyerni, míg
Szovátán a házigazdák jobbnak bizonyultak az Atleticnél.

Eredményjelző
A 4. ligás labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában a következő
eredmények születtek: Nagysármás – Nyárádszereda 1-3, Marosludas – Marosoroszfalu 2-1, Mezőméhes – Dicsőszentmártoni
Unirea Tricolor 0-3 (hivatalból), Nyárádtő – Szováta 2-3, Marosvásárhelyi Atletic – Kutyfalva 5-2, Ákosfalva – Náznánfalva 4-0,
Dános – Marosvásárhelyi MSE 0-8. A Marosvásárhelyi Gaz
Metan állt.
A 28. fordulóban: Marosvásárhelyi Gaz Metan – Nagysármás
7-0, Nyárádszereda – Marosludas 1-3, Marosoroszfalu – Mezőméhes 3-0 (hivatalból), Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor – Nyárádtő 11-4, Szováta – Marosvásárhelyi Atletic 3-1, Kutyfalva –
Ákosfalva 0-4, Náznánfalva – Dános 3-1. A Marosvásárhelyi MSE
állt.
1. MSE
2. Marosludas
3. Marosoroszf.
4. Szováta
5. Atletic
6. Gaz Metan
7. Nyárádsz.
8. Nyárádtő
9. Dicsőszentm.
10. Ákosfalva
11. Náznánfalva
12. Kutyfalva
13. Nagysármás
14. Mezőméhes
15. Dános
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zán nagy álmunk, a feljutás a 3. ligába, valóra válik. Betartottuk az
ígéretünket, bajnok az MSE. Most
azon dolgozunk, hogy legyen a 3.
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ligában csapata Marosvásárhelynek, amelyet Maros megyei játekosok alkotnak” – mondta Fehér
Csaba, az MSE edzője.

Emberhátrányban veszített Nyárádtő

Gligor Róbert László
Nem sikerült kihasználnia a
„hazai” pálya előnyét a fiatal gárdájú Nyárádtőnek a Maros megyei
4. labdarúgó liga 27., hétközi fordulójában, alulmaradt a jóval tapasztaltabb Szováta ellen.
A megszokottnál jóval kisebb lukafalvi pálya sok bosszúságot okozott a hosszú labdás játékot
gyakorlóknak, de a szovátaiak nyíltabban kezdték az első félidőt, és
Pop már az 5. percben megpróbálkozott egy 20 méteres lövéssel,
négy perc múlva Bokor szerzett labdát, de az üresen hagyott kapu fölé
küldte. A 12. percben Imreh lövését
védte Costea, aki a 15. percben már
tehetetlen volt, Pop 20 méteres lövése a hosszú sarokban kötött ki (01), majd a 26. percben ugyanő
növelte a vendégek előnyét hasonló
helyzetből (0-2). A hazaiak első lövésüket a 27. percben küldték a szovátaiak kapujára, és Rácz
eredményes is volt (1-2), faragva a
hátrányból. A vendégek rögtön válaszolni próbáltak, de Silion szabad-

rúgása kevéssel a felső léc fölött
szállt el, majd egy másik szabadrúgását Pop lőtte kapura, de Costea
ismét bizonyított. A 37. percben
ismét a hazaiak mozdultak meg veszélyesen, de Cătană beadását
mentették a szovátai védők, majd
Aldea lövése szállt el a vendégek
kapuja fölött. A szünet előtt a szovátaiak megadhatták volna a kegyelemdöfést
a
fejetlenül
szaladgáló hazai csapatnak, ám az

Fotó: Gligor Róbert László

egyedül maradt Bokor Costea kapufáját találta el.
A második játékrészt mindkét fél
gyorsabb, rámenősebb játékkal
kezdte, de az 54. percben Costea
ismét helyén volt Silion lövésénél,
ám már nem sokáig: két perc múlva
Imreh lépett meg a hazai védők
közül, a kapus pedig a tizenhatoson
kívül lekezelte előtte a labdát, amiért rögtön ki is állították, s a csereként beküldött Simó kezdetben

Fülöp István újabb góljával
idegenben szerzett pontot
a Sepsi OSK, majd vereség otthon

Újabb pontot szerzett a Sepsi
OSK az 1. ligás labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásában – ezúttal
Medgyesen sikerült veretlenül elhagynia a pályát az Eugen Neagoe
edzette alakulatnak, amely a találkozó végén mintegy negyedórát
emberhátrányban futballozott. A
hétközi jó idegenbeli szereplés után
azonban hideg zuhany érte a háromszéki drukkereket: kedvenc csapatuk vasárnap hazai pályán
kikapott a Botoşani-tól.
Medgyesen hiába szereztek vezetést a házigazdák már az 5. percben,
a háromszékiek házi gólkirálya
húsz perccel később egyenlített, a
hátralevő időben pedig egyik csapatnak sem sikerült találatra váltania egyetlen helyzetet sem, bár
mindkét oldalon adódtak még jó lehetőségek.
Iulian Cristea öt perc elteltével
fejelt Niczuly kapujába, amikor a
Gaz Metan először jutott el vendége
célterületéig (1-0). Húsz perc múltán Tandia remek labdával szolgálta
ki Fülöp Istvánt, aki egyenlített (11). A házigazdák otthon tarthatták
volna a három pontot, ha David Caiado a 67. percben nem a keresztlécet találja el fejesével. A 73.-ban
Daisuke Sato megkapta második
sárga lapját, ezért a Sepsi OSK tíz
emberrel védekezve volt kénytelen
1. Dinamo
2. Botoşani
3. Sepsi OSK
4. Chiajna
5. Medgyes
6. Voluntari
7. Temesvár
8. Juventus
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küzdeni a döntetlen állás megőrzéséért. A medgyesiek ebben a helyzetben sem tudták feltörni a
háromszékiek védelmét, így továbbra is izgalommal teli számukra
a bajnoki hajrá, hiszen továbbra is
fenyegeti őket a kiesés réme.
Vasárnap este már nem hajtott
végre újabb fegyvertényt a háromszéki együttes: hazai pályán alulmaradt az alsóházi 2. helyért folyó
küzdelemben a közvetlen rivális
Botoşani-nal szemben. A találkozó
egyetlen gólját Jonathan Rodriguez
szerezte az 55. percben, büntetőből.
Fülöpnek ezúttal nem sikerült betalálnia, bár közvetlenül a lefújás előtt
a tizenhatos széléről megítélt szabadrúgásból is próbálkozhatott.
Eredmény, alsóházi 12. forduló:
Medgyesi Gaz Metan – Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK 1-1 (1-1), gólszerzők: Iulian Cristea (5.), illetve
Fülöp István (24.); 13. forduló:
Sepsi OSK – Botoşani FC 0-1, gólszerző: Rodriguez (55 – büntetőből).
A 12. forduló további eredményei: Bukaresti Juventus – Concordia Chiajna 1-3, Bukaresti Dinamo
– Voluntari FC 2-0, Botoşani FC –
Temesvári Poli ACS 0-0.
Eredmény a 13. fordulóból: Voluntari FC – Concordia Chiajna 22, Sepsi OSK – Botoşani FC 0-1.
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bizonytalankodott a kapuban, amit
a 63. percben ki is használtak a szovátaiak: Silion csapott le a labdára
a kiszaladó hálóőr előtt, és begurított (1-3). A vendégek tovább növelhették volna előnyüket, de Simó
kitornázta Kelemen fejesét, majd
Pop lövését, míg Silion közeli bombája elkerülte a kaput. A többszörös
hideg zuhany felrázta a hazaiakat,
akik az utolsó negyedórában letámadták a vendégeket, aminek meg
is lett az eredménye: Kozma könynyelműen engedte elvenni a labdát
a középpályán, a laszti Ötvöshöz
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került, aki meglépett, és lecsökkentette a hátrányt (2-3). A 83. percben
a szovátai kapusnak sikerült megfognia Ruja szabadrúgását, így Szováta támadhatott újra, de a 88.
percben Silion szabadrúgását követően Pop fejese a kapufa mögött
esett le, a hazaiak pedig hiába támadtak még öt percig, a tapasztaltabb
vendégek
mindent
kibekkeltek, és begyűjtötték a
három pontot, míg Nyárádtő átadta
a 7. helyet Nyárádszeredának,
amely Nagysármáson szerzett győzelmet.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 4. liga, 27. forduló: Nyárádtői Jövő – Szováta SK 2-3
(1-2)
Lukafalva, sportbázis, mintegy 20 néző. Vezette: Preda Florentin,
Sabău Mircea, Belényesi Csaba (Dicsőszentmárton). Ellenőr: Sütő
János (Marosvásárhely).
Gólszerzők: Rácz (27.), Ötvös (78.), illetve Pop (15., 26.), Silion
(63.).
Sárga lap: Aldea, Kakasi, illetve Kelemen, Oltean, Takács.
Kiállítva: Costea (56.).
Nyárádtő: Costea – Németh (56. Simó), Kádár, Orban (66. Chirilă),
László, Aldea, Cibi, Cătana, Anghenina, Rácz (80. Ruja), Kakasi (73.
Ötvös).
Szováta: Fărcaş – Cioc (85. Bucur), Kelemen, Kozma, Oltean (66.
Tinca), Bokor, Takács, Pop, Imreh, Silion, Sütő.
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Az USK Craiova nyerte a Románia-kupát

Az USK Craiova nyerte a labda- szövetség méltányolta a gesztust, perkupa-döntőt tartják majd a Ion
vasárnap és úgy határozott, cserében a Szu- Oblemenco-stadionban.
rúgó-Románia-kupát
este, Bukarestben, miután 2-0-ra
Eredményjelző
felülmúlta a másodosztályban sze* 2. liga, 37. forduló: Suceava – Snagov 0-11, Miroslava – Nagyreplő (a következő évadtól 1. ligás)
Nagyszebent. Gólszerzők: Gustavo várad 1-4, Arad – Brăila 1-5, Afumaţi – Bukaresti Metaloglobus
2-1, Szatmárnémeti – Piteşti 0-3 (hivatalból), Zsilvásárhely – Ma(29.), Mitriţă (58.).
A szinte esélytelennek tekintett rosvásárhelyi ASA 3-0 (hivatalból), Călăraşi – Târgovişte 0-0, Teerdélyi együttes az első negyedó- mesvári Politehnica ASU – Temesvári Ripensia 2-1. Az élcsoport:
rában volt veszélyesebb, amikor já- 1. Călăraşi 90 pont, 2. Nagyszeben 85, 3. Târgovişte 72.
* 3. liga, I. csoport, 30. (utolsó) forduló: Paşcani – Csíkszereda
tékosai
gyorsan
előrevágott
labdákkal próbálták veszélyeztetni 1-8, Galaci Metalosport – Kézdivásárhely 0-3 (hivatalból), Valea
a rivális kapuját. Két ízben helyze- Mărului – Románvásár 0-3 (hivatalból), Darabani – Barcarozsnyó
tig is jutottak, de a befejezés nem 1-1, Rădăuţi – Lieşti 1-1, Székelyudvarhely – Bákó 1-1, Galaci
volt elég pontos. A Craiova aztán Oţelul – Szászhermány 1-1. Focşani állt. A bajnokság végeredméfokozatosan átvette az irányítást, nye: 1. (feljutott a 2. ligába) Bákó 68 pont, 2. Csíkszereda 66, 3.
egyre nagyobb nyomást gyakorolt Oţelul 60, 4. Románvásár 46, 5. Rădăuţi 45, 6. Szászhermány 44,
az ellenfélre, mígnem Gustavo 7. Lieşti 44, 8. Barcarozsnyó 44, 9. Kézdivásárhely 42, 10. Focşani
meg nem szerezte a vezetést a bün- 41, 11. Székelyudvarhely 33, 12. Darabani 30, 13. (kiesett) Paşcani
tetőterület széléről „eleresztett” lö- 20, 14. (visszalépett) Valea Mărului 7, 15. (visszalépett) Galaci Mevésből.
Az
ellencsapással talosport -12.
* 3. liga, V. csoport, 30. (utolsó) forduló: Felek – Lénárdfalva
próbálkozó szebenieknek nem sikerült találattal válaszolniuk, Mit- 0-0, Kolozsvári Egészség – Kudzsir 2-0, Vidombák – Szászrégeni
riţă pedig megduplázta a craiovai Lendület 0-3 (hivatalból), Magyarigen – Gyulafehérvár 0-2, Radelőnyt, amikor Băluţă tálcán kínált nót – Medgyes II 3-2, Tasnád – Kolozsvári CFR II 2-0, Kolozsvári
számára egy labdát, és csak az üres U – Magyargáld 4-1. Dés szabadnapos volt. A bajnokság végeredménye: 1. (feljutott a 2. ligába) Kolozsvári U 74 pont, 2. Lénárdkapuba kellett bepöckölnie.
A Nemzeti Arénában tartott dön- falva 56, 3. Magyarigen 54, 4. Kudzsir 51, 5. Magyargáld 50, 6.
tőt eredetileg az oltyán városban Gyulafehérvár 48, 7. Kolozsvári Egészség 45, 8. CFR II 44, 9. Tasrendezték volna meg, de a klub nád 40, 10. Szászrégeni Lendület 35, 11. Felek 33, 12. Medgyes II
sportszerűen felajánlotta, hogy 23, 13. (kiesett) Radnót 19, 14. (kiesett) Dés 17, 15. (visszalépett)
érintettsége miatt a finálé legyen a Vidombák 3.
fővárosban. A Román Labdarúgó-

Bajnokok Ligája: Sorozatban harmadszor
győzött a Real Madrid

Sorozatban harmadszor a Real
Madrid nyerte a labdarúgó Bajnokok Ligáját, mivel a 2017/18-as
szezon szombati döntőjében, Kijevben
3-1-re
legyőzte
a
Liverpoolt. A spanyol csapat 13.
alkalommal lett a BEK, illetve a
Bajnokok Ligája legjobbja. A Liverpool hatodszor győzhetett
volna. A két csapat előző BEKdöntőjét 1981-ben az angolok
nyerték 1-0-ra.
Aktívabban kezdett a Liverpool,
lendületesen támadta le ellenfelét,
és többször el is jutott a Real Madrid kapujáig. A spanyol csapat az
első tíz percben nem tudta huzamosabb ideig megtartani a labdát,
azután viszont némileg kiegyenlítettebbé vált a játék. Ezzel együtt
továbbra is az angol együttes játszott veszélyesebben, a 23. percben egymás után kétszer is gólt
szerezhetett volna: balról érkező
passz után Firmino vette célba a
kaput, de a labda Sergio Ramosról
kipattant, majd a jobb oldalon felfutó Alexander-Arnold lőtt kapásból laposan, Navas azonban
vetődve nagy bravúrral védett.
Két perccel később Szalah bal
vállát kellett ápolni, mivel Sergio
Ramosszal együtt összeakasztott
karral a földre zuhant. Kis idő
múlva visszajött a pályára, de aztán
kiderült, nem tudja folytatni a mérkőzést, Adam Lallana váltotta őt.
Nem úszta meg a kényszerű cserét Zinédine Zidane, a Real Madrid
vezetőedzője sem: a Szalahhoz hasonlóan sérülése miatt könnyezve
levonuló Carvajal helyére Nachót
küldte a pályára.
A Liverpoolt megviselte legeredményesebb játékosa – a Premier League-ben rekordot jelentő
32 találattal gólkirály, a BL-ben
tízszer eredményes Szalah – elvesztése, a félidő utolsó negyedórájában jószerivel csak védekezett,
nyoma sem volt már az addigi folyamatos támadójátékának. A magukra talált madridiak gólt is
szereztek a 43. percben, Isco jobbról ívelt középre, Ronaldo fejesét
Karius védte, majd a kipattanó labdát Benzema a kapuba passzolta,
de les miatt a játékvezető érvénytelenítette a találatot.
A Liverpoolnak kilenc kapura
lövése volt Szalah lecseréléséig,
azután viszont egy sem ebben a játékrészben.

A fordulást követően Isco hamar
vezetést szerezhetett volna, de nem
talált be a Karius kifutása miatt
üres liverpooli kapuba, tekerése
után a labda a keresztlécre pattant.
A német kapus nagy hibája miatt
azonban hamarosan összejött a
madridi vezetés, de a Liverpool
gyorsan egyenlíteni tudott, Szalah
és Firmino után Mané is megszerezte tizedik BL-gólját az idei szezonban. Csakhamar Bale váltotta
Iscót, és a walesi egy ritkán látható
pazar góllal meg is hálálta, hogy
Zidane pályára küldte. Korábban
senki nem tudott duplázni csereként beállva BEK- vagy BL-fináléban.

Élénk maradt az iram, többet
birtokolta a labdát a Real Madrid,
de mindkét oldalon adódtak nagy
helyzetek a folytatásban is. Az angolok német kapusa a hajrában
Bale távoli lövésénél ismét nagyot
hibázott, így már nem maradt esélye a Liverpoolnak az egyenlítésre.
A 93. percben Ronaldo került az
ellenfél kapuja elé, de nem fejezhette be az akciót, mert a pályára
szaladt egy szurkoló, akit két biztonsági ember tepert le mellette,
ezzel pedig gyakorlatilag véget is
ért a találkozó.
Az újabb madridi diadallal Zinédine Zidane lett az első edző, aki
sorozatban három BL-t nyert.

Jegyzőkönyv
Bajnokok Ligája, döntő: Real Madrid (spanyol) – FC Liverpool
3-1 (0-0)
Kijev, Olimpiai Stadion, 61.561 néző, vezette: Milorad Mazic
(szerb).
Gólszerzők:
* Benzema (51.): Karius óriási hibája miatt vezetést szerzett a
Real Madrid: a Liverpool német kapusa megfogta az előreívelt
labdát, majd ki akarta dobni, de a közelben álló Benzema kinyújtott lábát találta el, amelyről a kapuba pattant (1-0).
* Mané (55.): Gyorsan egyenlített az angol csapat: jobb oldali
szögletnél Lovren fejelt középre, Mané csapott le rá, és Navast
megelőzve a hálóba passzolt (1-1).
* Bale (64.): Néhány perccel pályára lépése után Bale hanyatt
vetődve, ollózó mozdulattal lőtt a kapuba Marcelo középre ívelése
után (2-1).
* Bale (83.): Bale távolról lőtt kapura, nem túl veszélyes kísérleténél Karius ismét nagyot hibázott, nem tudta megfogni a labdát
(3-1).
Sárga lap: Mané (83.).
Real Madrid: Navas – Carvajal (37. Nacho), Sergio Ramos, Varane, Marcelo – Kroos, Casemiro, Modric, Isco (61. Bale) – Benzema (89. Asensio), Ronaldo.
FC Liverpool: Karius – Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren,
Robertson – Milner (83. Can), Henderson, Wijnaldum – Szalah
(31. Lallana), Firmino, Mané.

Real Madrid-névjegy
Alapítva: 1902.
Színe: fehér.
Stadion: Santiago Bernabéu Stadion (befogadóképesség: 81.044 fő).
Vezetőedző: Zinédine Zidane (francia, 2016 januárja óta).
Legnagyobb hazai sikerei:
* bajnok: 33
* kupagyőztes: 19
* Szuperkupa-győztes: 10
Legnagyobb nemzetközi sikerei:
* BEK- és BL-győztes: 13 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966,
1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018)
* UEFA-kupa-győztes: 2 (1985, 1986)
* Európai Szuperkupa-győztes: 4 (2002, 2014, 2016, 2017)
* klubvilágbajnok: 6 (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017)
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Fucsovics Márton pályafutása
első tornagyőzelme

Fucsovics Márton megszerezte
pályafutása első ATP-trófeáját,
mivel az 501 ezer euró összdíjazású
genfi salakpályás férfitenisztorna
szombati döntőjében 6:2, 6:2-re legyőzte a német Peter Gojowczykot.
A világranglistán 60. magyar játékos élete első ATP-fináléjában a
német Peter Gojowczykkal csapott
össze, akitől korábbi egyetlen találkozójukon kikapott a 2015-ös US
Open selejtezőjében. A 49. helyen
álló ellenfél már harmadik ATPdöntőjére és második tornagyőzelmére készült.
A 26 éves Fucsovics korábban
legyőzte az ötödik helyen kiemelt
spanyol Albert Ramost és a kétszeres címvédő, háromszoros Grand
Slam-győztes svájci Stan Wawrinkát is. A döntőt is remekül kezdte,
kétszer is 15-re elvette a német adogatását, és 4:0-ra elhúzott. Gojowczyk 5:1-nél szettlabdát hárított,
ám a nyíregyházi teniszező ezután
kiszerválta a játszmát, amely 33
percig tartott.
A folytatásban a 28 éves ellenfél
2:2-ig tartotta a lépést, amikor több
könnyű ütést is elrontott, Sávolt Attila tanítványa pedig élt a lehetőséggel, brékelőnybe került. Ezt
követően higgadtan hozta a szerváját (4:2), majd újra elvette az egyre
bizonytalanabb Gojowczykéét. Innentől már csak a saját adogatására
kellett figyelnie, s a meccset végül
egy ásszal zárta le.

Az összecsapás 1 óra 7 percig
tartott.
A díjátadó ünnepségen mondott
beszédében a magyar teniszező kiemelte, hogy Svájc immáron különleges helyet foglal el az életében.
„Gratulálok Peternek, akinek
remek idénye van, és köszönet illeti
az edzőmet, édesapámat és a menedzseremet is. Tavaly Bázelben vívtam
életem első ATP-negyeddöntőjét,
úgyhogy Svájc igazán különleges
hely nekem. Az elmúlt két év nagyon
nehéz volt, de remélem, sok sikeres
szezon áll még előttem” – tette hozzá.
Fucsovics 34 év óta az első magyarként vívhatott döntőt ATP-versenyen: 1984-ben Taróczy Balázs
elvesztette az indianapolisi finálét.
Az előző magyar ATP-tornagyőzelem is Taróczy nevéhez fűződik,
ehhez 1982-ig, a hollandiai Hilversumban rendezett versenyig kell
visszamenni az időben.
A genfi finálé győztese 250,
vesztese 150 világranglista-pontot
gyűjtött, továbbá 89 ezer, illetve 47
ezer eurót nyert.
A 2010-ben junior wimbledoni
bajnok Fucsovics – Facebook-oldala szerint – szombati diadalával a
világranglista 45.-jeként utazhatott
a vasárnap kezdődött Roland Garrosra, ahol először főtáblás. A párizsi Grand Slam-versenyen első
ellenfele a kanadai Vasek Pospisil,
aki februárban megnyerte a budapesti challenger-tornát.

Megszerezte története harmadik
bajnoki címét a Videoton labdarúgócsapata azzal, hogy az OTP Bank
Liga vasárnapi, 32. fordulójának zárómérkőzésén Felcsúton 2-0-ra legyőzte
az előző idényben első Budapest Honvédot. (Részletes beszámolóval a mérkőzésről egyik következő lapszámunkban jelentkezünk.)
Az 1941-ben alapított Videoton
FC 2011 és 2015 után lett ismét bajnok. A klub a következő idényben a
Bajnokok Ligája selejtezőjében lesz
érdekelt, a Ferencváros ezüstérmesként, az Újpest kupagyőztesként

biztos résztvevője az Európa-liga
selejtezőjének, a harmadik induló a
Debrecen, Honvéd, Paks hármasból
kerül ki.
A 32. forduló eredményei: Vasas
FC – Swietelsky Haladás 1-0, Ferencváros – Diósgyőri VTK 4-0,
Paksi FC – Balmaz Kamilla
Gyógyfürdő 0-1, Debreceni VSC –
Puskás Akadémia FC 1-1, Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC 0-1, Videoton FC – Budapest Honvéd 2-0.
Az élcsoport: 1. Videoton 68
pont, 2. Ferencvárosi 65, 3. Újpest
46.

Harmadszor bajnok
a Videoton

Monacói Nagydíj:
Ricciardo győzött

Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi
Forma–1-es Monacói Nagydíjat, amely csapata történetének 250. F1-es
futama volt.
A 28 éves Ricciardo az idei második, pályafutása hetedik futamgyőzelmét aratta.
A második helyen a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari
német versenyzője végzett, míg a dobogó alsó fokára a szintén négyszeres
vb-győztes, címvédő és a vb-pontversenyben változatlanul vezető Lewis
Hamilton, a Mercedes brit pilótája állhatott fel.
A vb két hét múlva Montrealban, a Kanadai Nagydíjjal folytatódik.
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ADÁSVÉTEL

DEMÉNYHÁZA 1. szám alatt eladó öreg
falusi ház 27 ár telekkel. Tel. 0740-192092. (8590)
NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a
Niki Park üzletben. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0744-438594. (20084)
BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (8318)
ELADÓ kemény tűzifa: gyertyán és
bükk. Tel. 0743-475-180. (8616)

ELADÓ kemény tűzifa: gyertyán és
bükk. Tel. 0745-793-465. (8616)
ELADÓ
(8384)
TŰZIFA
(8667)

tűzifa.

Tel.

0752-576-831.

eladó.

Tel.

0758-548-501.

ELADÓ sírhely a marosszentgyörgyi
temetőben. Tel. 00-36-30-261-9911.
(mp.-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet
egy OSZTÁLYVEZETŐI állás betöltésére a marosszentkirályi
és marosszentannai családi típusú házakhoz.
Sajátos követelmények: felsőfokú végzettség pszichológia,
szociális munkás vagy szociológia szakon, minimum két év
szolgálati idő a szociális szolgáltatások terén; vagy jogi, orvosi,
közgazdasági, közigazgatási egyetemi végzettség, legalább ötéves
gyakorlat a szociális szolgáltatás terén.
Az írásbeli vizsga 2018. június 20-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő legtöbb négy munkanapon belül, esetenként
a gyakorlati vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat június 12-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (8285)
VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést,
bádogosmunkákat,
cserépforgatást. Tel. 0747-871-270,
0758-639-258. (sz.-I)

A városháza díjazza
a hűséget!
29 házaspár vett részt
az aranylakodalmon!

29 házaspár ünnepelt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
által szervezett aranylakodalmon. A Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozatának egyik legmeghatóbb eseménye immár a 21. kiadásához érkezett. A házasságuk 50. évfordulóját ünneplő párokat
Dorin Florea polgármester üdvözölte, aki egészséget és szeretteik
körében eltöltött éveket kívánt a résztvevőknek. „Örömmel tölt el,
hogy azt látom, az értékek nem merültek feledésbe, annál is inkább, hogy napjainkban megkérdőjelezik a hagyományos családot.
Az a tény, hogy vannak olyan összeforrott párok, akik tudják, hogyan adják át az elveket, értékeket, nyereség városunk számára.
Mindig örömmel és meghatódva jövök az aranylakodalomra.”
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (7810-I)
NYUGDÍJAS FÉRFIAKAT keresek
ügynöki tevékenységre. Tel. 0744-843857. (20176)

ALKALMAZOK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)

VÁLLALUNK
tetőjavítást,
cserépforgatást, új tető készítését Lindab
lemezből, bádogosmunkát, kerítéskészítést és bármilyen javítást. Tel.
0732-240-895. (8764)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk május
29-én PÁNTI LÁSZLÓRA halálának hatodik évfordulóján. Szép
emlékét szeretettel őrizzük. Szerettei. (8731-I)

Eszembe jutnak az együtt töltött
napok, fülemben újra megcsendül a hangod, szinte látom minden mozdulatodat, nem is
tudhatod, mennyire fáj hiányod.
Szomorú szívvel emlékezünk
FEKETE PIROSKÁRA, a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára
halálának
7.
évfordulóján. Nyugodjon békében! Szerető családja. (8754)

Küzdöttél, de már nem lehetett,
búcsúztál volna, de erőd nem engedett, csak a szíved súgta: isten
veletek. Könnyes az út, amely sírodhoz vezet, a Jóisten őrködjön
pihenésed felett. Két kezed munkáját mindenhol látjuk, áldott,
szép emléked, amíg élünk, szívünkbe zárjuk. Már négy éve
könnyezik szemünk, és összetört
szívvel emlékezünk május 29-én
a drága férjre, édesapára,
apósra, nagytatára, id. KUCSVÁN
GÉZÁRA. Emlékét őrzi felesége,
két fia, menyei, két lánya, vejei és
tíz drága unokája. Emléked szívünkben őrizzük. Szerettei.
(8757-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel búcsúzunk
dr. GÁL GYULÁTÓL
a MOGYE volt professzorától,
aki életének 92. évében május
25-én elhunyt. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (8763-I)

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és
szépet, de a kegyetlen halál mindent
összetépett. Tudjuk, hogy nem jöhet,
mégis egyre várjuk, enyhíti hiányát,
ha álmainkban látjuk.
Örök bánattal és fájdalomtól összetört szívvel emlékezünk május 29-én
a drága jó férjre, édesapára, szerető,
kedves gyermekre, testvérre, rokonra
és igaz jó barátra, az 59 éves korában
elhunyt BERECZKY TIBORRA halálának második évfordulóján.
Mosolya, jósága, vidámsága, életereje, önzetlen szeretete örökre velünk marad.
Nyugodjál békében, drága lélek! Nagyon szerettünk!
Gyászoló szerettei. (8729-I)
Amikor az ember azt hiszi, hogy minden rendben van, az
ÉLET közbeszól, és tesz arról, hogy MINDENT ELVESZÍTSEN.
Emlékezzünk kegyelettel BÁLINTH ZOLTÁN TIBORRA
(1972-2003) tragikus motorbalesetének 15. évfordulóján.
Egy Anya számára, aki elveszítette gyermekét, az első nap
soha el nem múlik. Ez a fájdalom nem fonnyad el az idő múlásával. Hiába kopik el, hiába fakul meg a gyászruha, a szív
feketesége nem oszlik el soha.”
Édesanyád: Erzsike.
*
Még máig is várom, hogy belépjen, de tudom, hogy többet
ezt nem érzem.
Újra akarom nézni a kedves arcát, de nem láthatom a mosolyát.
Fiatal volt, még ott volt az élete, de elvették Tőle, elvették
örökre.
Testvéred, Csaba és fia, Erik.
*
„Valaki végleg elmehet, őrizd meg emlékét és el ne feledd…
lelke szabadon száll, vár a túlsó parton, hol nincsen határ…”
Ibi keresztmama.
Nyugodj
békében,
MINDIG
VELÜNK
LESZEL.
(8731-I)
„Jézus mondja: Én örök életet
adok követőimnek, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”
(János evangéliuma 10:28)
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
mély megrendüléssel értesült
KOCSIK JÓZSEF
az Arad Megyei Magyar Gazdák
Egyesülete elnökének haláláról.
A magyar gazdatársadalomért kifejtett közösségszervezői tevékenysége követendő, példás
életutat mutat a jövő nemzedékének. Szakmai tudása és személyisége
pótolhatatlan
űrt
hagy
maga
után.
A gyászoló családnak – osztozva fájdalmukban – ezúton is
mihamarabbi vigasztalódást kívánunk!
Emléke legyen áldott!
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács országos elnöksége. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy a forrón szeretett
gyermek, szerető édesapa, drága
jó férj és testvér, após, vő, apatárs, sógor, nagybácsi, rokon,
barát, kolléga és jó szomszéd,
GEDŐ CSABA ANDRÁS
2018. május 26-án, életének 47.
évében, türelemmel viselt betegség után megpihent. Szerettünket május 29-én 14 órakor
helyezzük örök nyugalomra a dicsőszentmártoni halottas háztól,
református szertartás szerint.
Drága emléke örökké szívünkben
él.
Szerettei. (8766-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak,
akik
drága
halottunk,
CSOMÓS ATTILA
agrármérnök temetésén részt
vettek, osztoztak gyászunkban,
és mellettünk álltak a nehéz
időszakban.
Köszönjük
mindazon határon inneni és túli
szervezetek képviselőinek, akik
kifejezték együttérzésüket, és
szép szavakkal búcsúztatták az
RMGE-Maros szervezet elnökét.
Emlékét szeretettel megőrizzük.
A gyászoló család. (-I)
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Pénzügyminisztérium
Adó- Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Igazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Magánszemélyeket végrehajtó szakosztály
64/24.05.2018/DM
Dózsa György utca 1–3. szám

Marosvásárhely, Maros megye
Tel: 0265-262-546
Fax: 0265-261-093
e-mail: dan.florescu.ms@anaf.ro

Közlemény javak eladásáról

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal bevételező osztálya közli, hogy az intézmény marosvásárhelyi, Dózsa György utca
1–3. szám alatti székhelyén, június 12-én 11 órától nyilvános versenytárgyalást szerveznek, hogy értékesítsék a következő
javakat az alábbi tulajdonosok adósságainak behajtása végett:
1. Talmacean Vasile Cristian, cím: Marosvásárhely, Cseresznye utca 17. szám, Maros megye, végrehajtási iratcsomó
száma: 1770101264414
Az ingatlan javak megnevezése
1.1/1 részarány, 1-es apartman, amely áll: 1 szoba, 1 konyha, 1 kamra, telekkönyvszám 123778-C1-U1/Marosvásárhely (régi
telekkönyv 606/II/I), helyrajzi szám 4679/5/15/2/I, 4679/6/13/2/I, 4679/5/16/2/I, 4679/6/12/2/I Marosvásárhelyen, a Cseresznye
utca 17. szám alatt, 1-es lakrész, közös rész 1/2: elválasztófal, külső gáz-, villany- és vízvezetékek, folyosó, udvar, pince.
2.1/1 részarány, apartman, amely áll: 1 szoba, 1 konyha, 1 kamra, telekkönyvszám 123778-C1-U2/Marosvásárhely (régi
telekkönyv 606/II/II), helyrajzi szám 4679/5/15/2/II, 4679/6/13/2/II, 4679/5/16/2/II, 4679/6/12/2/II Marosvásárhelyen, a
Cseresznye utca 17. szám alatt, 2-es lakrész, közös rész 1/2: elválasztófal, külső gáz-, villany- és vízvezetékek, folyosó,
udvar, pince.
Felértékelt vagy indulási ár, beleértve a héát is, (lej/darab) 746.000
2. Apafaian Raul-Călin, Marosszentanna, Patak utca 430. szám, Maros megye, végrehajtási iratcsomó száma:
1850807260056
Az ingatlan javak megnevezése
1. Téglából készült lakóház (2 szoba, konyha, kamra) 1/8-ad része. Telekkönyvszám: 52176/Marosszentanna,
kataszter/helyrajzi szám 5276-C1, a hozzá tartozó 341 négyzetméter területtel, amely Marosszentannán, a Patak utca 541.
szám alatt helyezkedik el, haszonélvező Fülöp Eszter
Felértékelt vagy indulási ár, beleértve a héát is, (lej/darab) 15.701
3. Palecian Miklós, Marosvásárhely, 1918. December 1. utca 201/23., Maros megye, végrehajtási iratcsomó száma:
1690707264439
1.3/16 rész egy lakóházból, amely áll: földszint: folyosó, 2 szoba, nappali, fürdőszoba, nappali szoba, a manzárdszintre
vezető lépcsők, garázs, manzárd: lakófelület. Telekkönyvszám: 51277/Marosszentanna, kataszter/helyrajzi szám 51277-C1,
a hozzá tartozó 407 négyzetméter területtel, régi telekkönyvszám 4288/N, régi kataszter/helyrajzi szám 2810, Udvarfalván a
141/A szám alatt, haszonélvező Palecian Miklós
Felértékelt vagy indulási ár, beleértve a héát is, (lej/darab) 41.730
4. Delian Zina Maria, Marosvásárhely, Ion Vlasiu utca 17. szám, Maros megye, végrehajtási iratcsomó száma:
2770818264387
Az ingatlan javak megnevezése
1. Egy 427 négyzetméteres külterület – telekkönyvszám: 131935, Marosvásárhely, régi telekkönyvszám 96713/N,
kataszter/helyrajzi szám 4516 – 5/8-a. Az ingatlan közös a férjjel, Delian Avram Feliciannal, használati jog a 2172/8
kataszterszámú (a 94627/N telekkönyv) és 2172/9 kataszterszámú (94628/N telekkönyv) számú parcellák fölött,
haszonélvező Pintea Maria. Felértékelt vagy indulási ár, beleértve a héát is, (lej/darab) 4.072.
2. 1/1 részarány a 22 négyzetméteres belterületből, telekkönyvszám: 127942, Marosvásárhely, kataszteri/helyrajzi szám
127942, Marosvásárhelyen a Szabadi út 154 szám alatt, Maros megye
Felértékelt vagy indulási ár, beleértve a héát is, (lej/darab) 3258
5. Malinas Rebeka, Galambod 111. szám, Mezőcsávás község, Maros megye, végrehajtási iratcsomó száma:
2650715264374
Az ingatlan javak megnevezése
1. 79/1340-ad rész (saját tulajdon) egy 6700 négyzetméteres külterületből Galambodon, telekkönyvszám: 50665,
Mezőcsávás, kataszteri szám 50665
Felértékelt vagy indulási ár, beleértve a héát is, (lej/darab) 967
6. Tófalvi Balázs és Tófalvi Melinda, Marosszentkirály, Völgy utca 11. szám, Maros megye, végrehajtási iratcsomó száma:
1650504264422 és 2760902264411
Az ingatlan javak megnevezése
1. 1/1 részarány (B1 alatti) 700 négyzetméteres belterületből, telekkönyvszám: 53753 /Marosszentkirály, kataszteri szám
53753 (régi telekkönyvszám 3630/N) Marosszentkirályon, – utca, – szám, Maros megye.
Felértékelt vagy indulási ár, beleértve a héát is, (lej/darab) 75.324
Az ingatlan javak megnevezése
2. 1/1 részarány (B1 alatti) 692 négyzetméteres belterületből, telekkönyvszám: 53745/Marosszentkirály, kataszteri szám
53745 (régi telekkönyvszám 3621/N) Marosszentkirályon, – utca, – szám, Maros megye
Felértékelt vagy indulási ár, beleértve a héát is, (lej/darab) 74.394
Az ingatlan javak megnevezése
3. 1/1 részarány (B1 alatti) 639 négyzetméteres belterületből, telekkönyvszám: 53747/Marosszentkirály, kataszteri szám
53747 (régi telekkönyvszám 3623/N), Marosszentkirályon, – utca, – szám, Maros megye
Felértékelt vagy indulási ár, beleértve a héát is, (lej/darab) 69.279
Az ingatlan javak megnevezése
4. 1/1 részarány (B1 alatti) 692 négyzetméteres belterületből, telekkönyvszám: 53745/Marosszentkirály, kataszteri szám
53745 (régi telekkönyv 3621/N), Marosszentkirályon, – utca, – szám, Maros megye
Felértékelt vagy indulási ár, beleértve a héát is, (lej/darab) 46.961
7. Tuturuga Nicolae és Tuturuga Cristina Mihaela, Marosvásárhely, Szabadi út 99/D, Maros megye, végrehajtási iratcsomó
száma: 1740213264414 és 2740817264427
Az ingatlan javak megnevezése
1/1 részarány 1000 négyzetméteres belterületből, rajta egy téglával fedett földház: 1 kamra, egy konyha, egy raktár, és egy
tornác Erdőszengyelen, a 101. szám alatt, Maros megye, telekkönyvszám: 50638/Nagyernye
Felértékelt vagy indulási ár, beleértve a héát is, (lej/darab) 33.984

Kérjük azokat, akik bármilyen jogot formálnak a szóban forgó javakra, értesítsék a végrehajtó szerveket, az értékesítés
időpontját megelőzően.
Akik érdekeltek a javak megvásárlásában, jelenjenek meg a leszögezett helyszínen és határidőig, és addig nyújtsák be az
ajánlataikat.
A liciten való részvételhez az ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk legalább a licit előtt egy nappal a következő iratokat:
a. a vásárlási ajánlat
b. a részvételi díj kifizetését igazoló nyugtát vagy a garancialetétet garancialevél formájában, ami 10 százalékát képezi az
indulási árnak. A díjat az IBAN RO62TREZ4765067XXX014298 számlaszámra kell befizetni, haszonélvező a Brassói
Regionális Közpénzügyi Igazgatóság – Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal – bevételező osztály –, a haszonélvező
adószáma 4322637 – Marosvásárhelyi Kincstár
c. azon személy felhatalmazása, aki az ajánlattevőt képviseli
d. a romániai jogi személyek esetében szükséges a bejegyzési bizonylat másolata, amit a Cégbíróság bocsátott ki
e. külföldi jogi személyek esetében a román nyelvre lefordított bejegyzési irat
f. a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági igazolvány másolata
g. külföldi magánszemélyek esetében a személyazonossági irat/útlevél másolata
h. saját felelősségre tett nyilatkozata az ajánlattevőnek, amellyel bizonyítja, hogy nem közvetítője az adósnak

A vásárlónak kötelessége betartani a különleges jogi előírásokat, mint a környezetvédelmi, illetve műemlékvédelmi
szempontok vagy hasonlók.
Részletek az intézmény székhelyén vagy a 0265-250-982-es telefonszámon, a 284, 287-es mellékszámokon.
Ruja Marta helyettes hivatalvezető

Florescu Dan osztályvezető
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(60848)
KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓT, SOFŐRT alkalmaz.
Tel. 0744-707-550. (20160-I)
MAGÁNCÉG VÍZÓRA-LEOLVASÓT alkalmaz részmunkaidőre.
Tel. 0265/250-618, 0744-572-875. (20096)
A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz.
Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki
csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756128-313. (19953-I)
A DUDA TRANS KFT. D kategóriás hajtásival rendelkező SOFŐRÖKET alkalmaz személyszállításra. Tel. 0747-048-444.
(20172-I)
PIZZAKÉSZÍTŐKET, SZAKÁCSOKAT, PINCÉREKET, BÁROSOKAT, PIZZAKIHORDÓKAT, PIKOLÓKAT alkalmazunk.
Érdeklődni: tel. 0740-084-090. (sz.-I)
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ FŐSZAKÁCSOT alkalmazunk. Érdeklődni: tel. 0740-084-090. (sz.-I)
RÉGI ÉPÜLETEK, HOMLOKZATOK RESTAURÁLÁSÁVAL FOGLALKOZÓ KFT. MUNKAERŐT alkalmaz terepmunkára,
betanulási
lehetőséggel.
B
kategóriájú
jogosítvány előnyt jelent. Tel. 0731-709-613. (sz.-I)
A LIND EFECT ÉPÍTKEZÉSI VÁLLALAT LOGISZTIKAI
SZERVEZŐT alkalmaz. Szervezettség és technikai érzék előnyt jelent. Hívja most a 0722-667-783-as telefonszámot. (20179)
FÉMKERÁMIA, VÁZ ÉS VÁZPROTÉZISEK készítésére alkalmas FOGTECHNIKUST keresünk. Tel. 0720-019-289, 10-14
óra között. (8677-I)
KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270.
(8689-I)
KÖZPONTI ZÓNÁBAN levő panzió TAKARÍTÓNŐT alkalmaz.
Tel. 0744-624-976. (20182-I)
A TRIPLAST KFT. SZEMÉLYZETET alkalmaz A TERMELÉSI
OSZTÁLYÁRA. Az önéletrajzokat a cég székhelyén – Marosvásárhely, Dózsa György u. 197. szám – nyújthatják be, vagy elküldhetik a következő e-mail-címre: hr@triplast.ro. Érdeklődni a
0742-147-717-es telefonszámon. (62290-I)

Hat külföldi küldöttség vett
részt a XXII.
Marosvásárhelyi Napokon

A testvérvárosok küldöttségei látogatóba érkeztek Marosvásárhelyre a városnapok alkalmából. A hivatalos, ünnepi találkozóra csütörtökön, május 24-én került sor a várban, ahol a németországi,
magyarországi, kisinyovi, törökországi és bulgáriai küldöttségek tagjai
Dorin Florea polgármesterrel és a helyi tanácsosokkal találkoztak.
Idén a Marosvásárhelyi Napokon egy dél-koreai delegáció is részt vett,
amely két eseményt is szervezett a rendezvénysorozat keretében.
A testvérvárosok küldöttségei csütörtökön, május 24-én részt
vettek a kézműves- és virágvásár hivatalos megnyitóján is a Rózsák
terén, ahol majdnem száz kézműves és termelő állította ki termékeit. A vásár vasárnap estig tartott nyitva, amikor a Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozata is véget ért.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

versenyvizsgát szervez ideiglenesen megüresedett állás betöltésére a közterületfelügyelő szakhatóság keretében működő
városi köztisztasági és környezetvédelmi osztályra

Az ideiglenesen megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük
kell a módosított és kiegészített 2011. évi 286-os számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikkelyében előírt feltételeket.
– Egy szakfelügyelői állás
Sajátos feltételek:
• oklevélszerzéssel zárt felsőfokú tanulmányok a gazdaságtudományok területén
• legalább 5 év szolgálati idő a szakterületen
A versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén (Győzelem tér 3. szám) szervezik, és magába foglal:
– írásbeli vizsgát
– interjút
A versenynaptár:
– 2018. június 7., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtási határideje
– 2018. június 14., 10 óra – írásbeli vizsga
– 2018. június 20., 10 óra – interjú
A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke és a bibliográfia megtalálható az intézmény honlapján,
a www.tirgumures.ro elérhetőségen.
További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (Győzelem tér 3. szám) 85-ös számú
irodájában, valamint a versenybizottság titkáránál a 0265-268.330-as telefonszám 110-es mellékén igényelhetők.
Dr. Dorin Florea polgármester

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

Gépjárművezető vagy, de még nem találtad
meg a helyed?
Csatlakozz Európa egyik legnagyobb
fuvarozóvállalatához kamionsofőrként!

Rád van szükségünk, amennyiben:
• betöltötted a 21. életévedet
• van C+E kategóriás jogosítványod, gépjárművezetői igazolványod
és digitális gépjárművezetői kártyád
• szeretnél egy dinamikusan fejlődő, tőzsdén jegyzett, megbízható
vállalatnál elhelyezkedni
Amit pedig mi kínálunk neked:
• Európa egyik legfiatalabb, legkorszerűbb flottáját, jól felszerelt,
kényelmes kamionokkal, az egész EU-t lefedő szervizháttérrel
• stabilitást, biztonságot adó munkahelyet: kiszámítható jövedelem,
fix napidíjas rendszer az alapbéren felül, mely tovább növelhető
gazdaságos fogyasztás esetén
• kezdőknek betanulási lehetőséget, folyamatos képzéseket
• céges buszjáratot Csíkszereda és Budapest között
Legyél akár tapasztalt sofőr, akár kezdő, mi számítunk rád!
Jelentkezz a 0757-062-600 vagy a 0266/312-071 telefonszámon,
vagy az angajarisoferi@waberers.com e-mail-címen.

