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Gyermekek öröme

Játszóteret avattak a Vár sétányon

A hét végén
ünnepel Szováta

Az előttünk álló hétvégén ünnepel
Szováta: idén is háromnapos rendezvénysorozatot szentelnek a Medve-tó
„születésének”, egyúttal városnapi fergeteges bulit is csapnak a sóvidéki
fürdőhelyen.

____________2.
„Meglepetések” fogadták a fürdőzőket
Marosszentgyörgyön

A marosszentgyörgyi Apollo strandra
is nagyon sok gyerekes család látogatott ki, hogy együtt örüljenek a szabadnapnak. Öröm helyett azonban
ürömben volt részük, ugyanis a strand
elhanyagolt állapotban, felkészületlenül fogadta őket, ami nagyon sokakat
felháborított.

____________4.
Japánban is
népszerű a magyar
néptánc
Fazakas Jánost, Fazit néptáncoktatóként, a Maros Művészegyüttes egykori
hivatásos táncosaként ismerjük, akinek életében, munkásságában főszerepet kapott az erdélyi magyar
hagyományok ápolása, generációkkal
szerettette meg egy életre a néptáncot.

Elvarázsolt mesekastélyra emlékeztető, jól megtervezett,
színpompás, bekerített játszóteret avattak fel június 6-án a
marosvásárhelyi Vár sétányon. Szülők, gyermekek nagyon
régen vártak erre a létesítményre, hiszen a városvezetés rég
megígérte, hogy a régi játszótér helyett újat létesítenek a
környékbeli és a város negyedeiből ide érkező gyermekeknek.

Mezey Sarolta

Fotó: Mezey Sarolta

A játszótéren valójában két, várkastélyhoz hasonlító játszóblokk van,
amelyeken mászkálókat, csúszdákat úgy szerkesztettek össze, hogy a
gyermekeknek a játszás legváltozatosabb lehetőségét kínálják. Lépcsőn fel, várba be, nyitott, fedett vagy színes csőcsúszdán le, majd
körbeszaladva kezdődhet minden elölről. Közben a szülőknek nem
kell attól tartani, hogy ha elesik a gyermek, felhorzsolja a térdét, könyökét, mert a játszóteret teljes egészében puha gumiszőnyeggel burkolták.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________7.
A sclerosis multiplex
korai stádiumában
lehet a legtöbbet
segíteni a betegen

Bár a sclerosis multiplex gyógyíthatatlan betegség, mégis érdemes a betegnek mielőbb orvoshoz fordulnia, mert
a korai stádiumban lehet neki a legtöbbet segíteni – mondta a Semmelweis Egyetem Neurológiai
Klinikájának főorvosa.

____________8.

Teljesítményképzet

Antalfi Imola

Ha eddig nem volt világos, hogy kinek köszönhető többek
közt a marosvásárhelyi repülőtér kifutójának főjavítása, avagy
éppen az integrált hulladéktároló „egyes objektumainak”
üzembe helyezése, most már az. A megyei pészédé sajtóközleményéből megtudtuk: Románia „mindörökké” legerősebb pártjának
megvalósításairól
vagy
folyamatban
levő
megvalósításairól van szó.
De maradjunk csak az oly sokakat érdeklő repülőtérnél. Ez,
gondolom, a „folyamatban levő megvalósítás” kategóriába sorolható, bár csak néhány nap kérdése a munkálatok átadása–
átvétele. A sikernek tehát rögtön gazdája van a pészédé
„személyében”, mivel, mint mondják, ez a kormány adta a
pénzt. Más frakció, más politikai alakulat hozzájárulása, netán
kezdeményezése, munkája mintha nem is számítana a mellveregető kommüniké szerint. A kudarcnak nincs felelőse, amikor
a reptérről van szó, vagy a hulladékgazdálkodási programról,
vagy a ratosnyai gátról, vagy a megye pénz hiányában „befagyasztott” beruházásairól, félbemaradt építkezésekről, terelőútépítésről stb. A légikikötő mélyrepülése már régebb
elkezdő-dött, és akkor is pészédés kormány(ok) volt(ak), a félbemaradt terelőút építőtelepét a PSD miniszterelnöke, Victor
Ponta avatta pár éve, és remény sincs arra, hogy a közeljövőben befejezzék.
Szóval most, mikor majdnem készen van a repülőtér, a megvalósítást máris magának vindikáló pészédé arról szót sem ejt,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
20 óra 12 perckor.
Az év 158. napja,
hátravan 207 nap.

Ma RÓBERT,
holnap MEDÁRD napja.
MEDÁRD: ősi germán név,
jelentése: hatalmas + erős. A
népi megfigyelés alapján időjósló nap, amennyiben ezen a
napon esik, negyven napon át
esőzés várható.

IDŐJÁRÁS

Esős, viharos idő
Hőmérséklet:
max. 280C
min. 150C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. június 6.

1 EUR

4,6513

100 HUF

1,4585

1 USD

1 g ARANY

3,9535
164,6495

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Búcsúztatják a MOGYE magyar
tagozatának végzőseit

A Studium Prospero Alapítvány és partnerei ebben az
évben is megszervezik a már hagyományossá vált vártemplomi ballagást, amelyen a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatos végzőseit búcsúztatják. Az ünnepségre június 15-én délelőtt 11.30-kor
kerül sor. Az esemény ökumenikus istentisztelettel kezdődik, melyet búcsúbeszédek követnek, majd sor kerül a diplomaosztásra és a különböző díjak kiosztására. Az
ünnepséget a várkertben kivetítik és kihangosítják, hogy
azok is részesei legyenek, akiknek már nem jut hely a
templomban. Élőben is követhető lesz a rendezvény a Studium Prospero Alapítvány Facebook-oldalán.

Csaba királyfi ünnepe

Június 9-én és 10-én Nyárádszeredában hatodik alkalommal tartják meg Csaba királyfi ünnepét. Az idei ünnepség
gazdagabbnak ígérkezik, mint az előzőek, a sokszínűség
és a rendezvény ötletgazdájának, néhai Csíki Sándornak
tervezett tiszteletadás okán. Szombaton 9 órától a Bocskai
István Elméleti Líceum udvarán egész napos gyermekprogramok lesznek, megszervezik a Csíki Sándor labdarúgó-emléktornát gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
17 órától Legendárium-mesefilmeket vetítenek, 18 órától a
Deák Farkas Általános Iskola gyermekkórusa lép fel, 20
órától Szkítia-koncert lesz. Vasárnap 9 órakor lovas huszárok toborzójával kezdenek, majd 10 órakor felavatják Csíki
Sándor síremlékét, a 11 órakor kezdődő istentisztelet után
megkoszorúzzák Csaba királyfi szobrát. Ezt követően képzőművészeti kiállításra, könyvbemutatóra és történelmi előadásra kerül sor.

A hét végén ünnepel Szováta

Az előttünk álló hétvégén ünnepel Szováta: idén
is háromnapos rendezvénysorozatot szentelnek a
Medve-tó „születésének”, egyúttal városnapi fergeteges bulit is csapnak a sóvidéki fürdőhelyen.

Gligor Róbert László
A városi sporttelepen rendezett 143. évi születésnapi zsúr
már pénteken reggel megkezdődik, ekkor tartják a tulajdonképpeni városi gyermeknapot is: a sokféle játékban, vetélkedőkben, vonatozásban, buborékfúvásban megfáradt
gyerekeket gulyással is várják majd a szervezők. Délután
már diáknapi rendezvények és sportvetélkedők lesznek,
majd a késő délután kezdődő koncertek sorát istendicsőítő
dallamok nyitják, elsőként a Magvetők és a Sószóró együttes lép fel, ezt követően a helyi középiskola együttese, a
DK Band és a helyi születésű Fodor Sándor
csap át keményebb stílusba, felvezetve az est
sztárvendégét, Zsédenyi Adrienn (Zséda) magyarországi könnyűzene-énekesnőt.
Szombaton huszárok ébresztik a szovátaiakat, hogy a versenybe benevező csapatok
idejében be tudjanak gyújtani az üstök, bográcsok alá, s amíg az ebéd fő, addig sportrendezvények folynak, délután quad cross és
taekwondo-bemutató, majd erős emberek versenye is lesz. Mindeközben a Szovátai Népi
Játszóház kézműves-foglalkozásokat tart kicsiknek és nagyoknak, de a zenei programok
sem hiányzanak: délben a helyi Mezőhavas
népi zenekar lép színpadra, a Nyírdomb utcai
Marianum Házban zongora- és kórushangverseny is lesz, délután pedig a sporttelepi színpadokat és környékét ismét ellepik a
gyerekek, fiatalok (és nem csak), lesznek aerobic- és zumbabemutatók, és a Táncos Lábacskák is bemutatja ügyességét. Késő
délután ismét a könnyűzene kerül előtérbe,
Fülöp Denisa után pedig a Latino Feeling A hét végén is sokakat várnak a színpadok elé szórakozni, kikapcsolódni, koncertezni
Fotó: Gligor Róbert László (archív)
pezsdíti meg az emberek vérét, hogy aztán a

Ünnepi Macbeth-előadásra érvényesíthetők
a szabadbérletek

Az állandó marosvásárhelyi színjátszás 215. születésnapja alkalmából, június 12-én, kedden este 7 órától a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata
ünnepi nagytermi előadásként tűzi műsorra a William
Shakespeare MACBETH című színművét. A megemlékezés

Gyöngykoszorú találkozó
Búzásbesenyőben

Június 9-én, szombaton 11 órától Gyöngykoszorú néptánctalálkozó lesz Búzásbesenyőben. A hagyományőrző csoportok 11 órától vonulnak fel a faluban. Az előadások 12
órától kezdődnek a helyi művelődési házban. 16.30-tól
közös táncház lesz, amelybe nemcsak a részt vevő csoportok tagjai, hanem bárki bekapcsolódhat.

Levendulaszüret Kenden

Június 24-én, vasárnap lesz az idei Szedd magad akció a
kendi Lavenderland levendulagazdaságban. A családbarát
piknikezés és gulyásfőzés mellett lesz levendulaszörp-kóstolás, Fehér Csaba gitárelőadással gondoskodik a jó hangulatról. Mivel Kend úgynevezett kukoricaháncsnagyhatalom, az érdeklődőknek kukoricaháncs-fonó foglalkozást is tartanak, és a virágairól híres Nagy család mutatkozik be.

Albert Olga egyéni kiállítása

A Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének a szervezésében június 9-én 11 órától kerül sor a marosvásárhelyi Köztársaság téri Egyesülés galériában Albert Olga
egyéni kiállításának a megnyitójára. A tárlat június 22-ig látogatható.
Hírszerkesztő: Menyhárt Borbála

gyergyószentmiklósi 4S Street, a Lady&The Tramp után a
román popzeni élet egyik meghatározó tehetsége, Alex
Velea lépjen közönség elé, a napot pedig a másik sztárfellépő, az aranylemezes Honeybeast magyarországi együttes
és tűzijáték zárja. Nem sok idő marad a pihenésre, hiszen
vasárnap reggel folytatódnak a sportrendezvények, délután
pedig a Szovátai Népi Játszóház helyi iskolások, fiatalok
fellépésével szervez néptáncbemutatót a nagyszínpadon,
ahol a Sóvirág, a Sirülők és a Bokréta néptánccsoport mellett Katona Sarolt is fellép. A népi hangvétel az estébe is átnyúlik, hiszen a délután sem tétlenkedő Kedves zenekar tart
népzenei koncertet és folkkocsmát, majd az estét és a városnapokat az elektrofolk zene képviselője, a magyarországi Holdviola népies dalaival zárhatja a szovátai és
környékbeli közönség.

RENDEZVÉNYEK

Szeretetszolgálat ma
az Erdélyi Református Egyházban

A marosvásárhelyi Gecse Utcai Református Egyházközség Szeretetszolgálat ma az Erdélyi Református Egyházban címmel június 8-án, pénteken konferenciát
szervez. Szeretetszolgálat sok és változatos formában
minden gyülekezetben folyik, jelen konferenciára azokat a gyülekezeteket és intézményeket hívták meg,
ahol ennek a szolgálatnak valamilyen szervezeti, intézményi kerete is van (pl. diakónus a gyülekezet alkalmazásában). A konferencia Kolozsvár, Brassó,
Kovászna, Hargita és Maros megye egyházközségeiben diakóniai szolgálatot végző munkatársaknak szól,
de a hasonló segítő civil szervezeteket is megszólították. Az eseménynek a Gecse utcai gyülekezeti ház

apropója, hogy 1803. június 12-én a Nemzeti Játszó Társaság Marosvásárhelyen mutatta be August von Kotzebue A
NEVELÉS FORMÁLJA AZ EMBERT című vígjátékát.
Az évforduló alkalmával nagytermi nézőtérrel játszott
Macbeth előadásra érvényesíthetőek a szabadbérletek,
a pedagógus-, diák- és egyetemistabérletek, melyek tulajdonosai ingyenes
helyjegyet
válthatnak
a
jegypénztárnál.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata a bérlettulajdonosok figyelmébe ajánlja, hogy a
2017–2018-as színházi idény a végéhez
közeledik, és az idei bérletek az évad
végén érvényüket vesztik.
A kultúrpalotai jegyiroda keddtől
péntekig 12–17.30 óra között, a színházi jegypénztár keddtől péntekig 9–15
óra között tart nyitva, valamint előadások előtt egy órával.
További információk a színház
honlapján: www.nemzetiszinhaz.ro
és Facebook-oldalán:
www.facebook.com/tompamiklos.
(pr-titkárság)
(Ştefan cel Mare utca 26. sz.) ad otthont, reggel 9.30
órától.

Művészetis diákok
a Bernády Házban

Új kezdeményezés kel útra a Bernády Házban. A népszerű kulturális központ újabb bemutatkozási lehetőséget
kínált fel a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum képzőművészeti tagozatos diákjainak. A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kuratóriuma ily módon is szeretné
ösztönözni az ifjú tehetségeket. Az első kiállítás június 8án, pénteken 18 órakor nyílik meg az emeleti galériában.
A tárlaton a XI. D osztály, Kolumbán Kántor Zita, Gyarmathy János és Nagy Annamária művészpedagógusok
tanítványainak munkáiból láthatnak válogatást az érdeklődők. A festményeket, kisplasztikákat és grafikákat, illetve
alkotóikat Nagy Miklós Kund művészeti író és Kolumbán
Kántor Zita tanszékvezető ajánlja a közönség figyelmébe.
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Az 1989-es forradalom ügyében

Hamarosan elkezdik a sértettek kihallgatását

Hozzávetőleg hatezer személyt hallgatnak ki a
katonai ügyészek az 1989-es forradalom ügyében indított bűnvádi eljárás következő szakaszában.

Marian Lazăr katonai ügyész szerdán azt mondta, hamarosan elkezdik a sértettek és a büntetőeljáráshoz polgári félként
csatlakozott személyek kihallgatását. Jelenleg az 1989. december 17-e és 31-e közötti események során meghalt, megsérült vagy szabadságuktól megfosztott személyek
azonosításán dolgoznak, hogy felkutassák őket vagy leszármazottaikat. Az érintettek a bukaresti, iaşi-i, kolozsvári, temesvári katonai ügyészségre vagy a lakóhelyük szerinti
megyei rendőr-főkapitányságra kapnak majd idézést – mondta
Lazăr.
A katonai ügyész hozzátette, az érintetteket arra kérik, vigyék magukkal a kihallgatásra azokat az orvosi iratokat, amelyek az 1989. decemberi események alatt szerzett sérüléseiket

igazolják, olyan személyi iratokat, amelyek a sértettel való leszármazotti kapcsolatot igazolják, illetve bármilyen más, a
‘89. decemberi eseményekhez köthető bűnvádi eljárással kapcsolatos dokumentumot.
Tekintettel arra, hogy igen nagyszámú, mintegy hatezer
személyt készülnek kihallgatni, arra kérik az érintetteket, hogy
az idézésben szereplő napon és időpontban jelentkezzenek a
megadott ügyészségi vagy rendőrségi székhelyen.
Az 1989-es forradalom ügyében többek között Ion Iliescu
volt államfő, Petre Roman volt miniszterelnök és Gelu Voican
Voiculescu volt kormányfőhelyettes ellen zajlik bűnvádi eljárás emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt. A
katonai ügyészek a nyomozás során megállapították, hogy
nem alakult ki hatalmi vákuum Romániában 1989 decemberében, illetve hogy a december 22-én este elindított katonai
diverzió vezetett a számos emberéletet és sérültet követelő
eseményekhez. (Agerpres)

Nemzetközi elfogatóparancsot kértek
Elena Udrea ellen

Románia kétoldalú kiadatási egyezmény hiányában akinek a kiadatását kérné az ország – magyarázta a miniszis kérheti a Costa Rica-i hatóságoktól Elena Udrea ter.
A kiadatási kérelmet az igazságügyi minisztériumnak kell
kiadatását – közölte szerdán Tudorel Toader igazmajd elküldenie, de az, hogy mennyi időt vesz igénybe az elságügyi miniszter.

A tárcavezető rámutatott, a kiadatási eljárás úgy is elindítható, hogy nincs erre vonatkozó megállapodás Románia és
Costa Rica között. Az együttműködés ebben az esetben a kölcsönös bizalmon és jóhiszeműségen vagy azokon a többoldalú
egyezményeken alapulhat, amelyekhez mindkét ország csatlakozott.
Az eljárás elindításához mindenekelőtt arra van szükség,
hogy a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ – a letartóztatási parancsot kibocsátó hatóság kérésére – nemzetközi elfogatóparancsot adjon ki annak a személynek a nevére,

Cseh kormányalakítás

járás, elsősorban a vonatkozó Costa Rica-i törvényektől függ
– mondta még Toader, hozzátéve, volt már példa arra, hogy
Costa Rica kiadott Romániának egy román állampolgárt.
A rendőrség kedd este nemzetközi elfogatóparancsot kért
Elena Udrea volt turisztikai miniszter ellen, akit jogerősen hat
év börtönbüntetésre ítélt a legfelsőbb bíróság a Bute-gála-perben. Udreát vesztegetés elfogadása és hivatali visszaélés bűntettében találták vétkesnek.
A volt miniszter jelenleg Costa Ricán tartózkodik, ahol állítása szerint menedékjogot kapott. (Agerpres)

Andrej Babis újra miniszterelnöki
és kormányalakítási megbízatást kapott

Milos Zeman cseh államfő szerdán ismét kormányfővé nevezte ki
Andrej Babist, a tavaly októberi
választáson győztes ANO mozgalom elnökét, és megbízta második
kormánya megalakításával.

Babis első, kisebbségi kormánya januárban megbukott, mert nem kapta
meg a parlament bizalmát. A miniszterelnök és kormánya azóta ügyvezetőként
irányítja az ország ügyeit.
Milos Zeman közölte: megadja Babisnak a megfelelő, szükséges időt, hogy
előterjessze a kormány tagjainak névsorát. Kérdésre válaszolva úgy pontosított:
azzal számol, hogy június végéig megalakul az új koalíciós kormány, és július
első felében megtörténhet a bizalmi szavazás a parlamentben.
Andrej Babis azt mondta, nem fogja
húzni az időt, és sietni fog a kormányalakítással. Szerinte az új kormány június 15-e után létrejön és a bizalmi
szavazás július 11-ig lezajlik. Mindkét
politikus kifejezte reményét, hogy a tervezett új koalíciós kormány bizalmat

kap majd a parlamentben. Az új kormány személyi összetételéről sem
Zeman, sem Babis nem kívánt nyilatkozni. A kormányalakítási tárgyalások
eddigi eredménye szerint az új kormányt
az ANO és a Cseh Szociáldemokrata
Párt (CSSD) koalíciója alkotná, amelyet
Cseh- és Morvaország Kommunista
Pártja (KSCM) valamilyen módon kívülről támogatna vagy megtűrne. Erre
azért van szükség, mert az ANO-nak és
a CSSD-nek a 200 tagú képviselőházban
93 képviselője van (78 és 15), és csak
egy harmadik erő segítségével kaphatja
meg a bizalmat a kormányzáshoz.
Csehországban a hatályos szabályozás szerint a parlamenti választások után
három kormányalakítási kísérletre van
lehetőség. Az első két esetben az államfő,
a harmadikban pedig a képviselőház elnöke nevezi ki a miniszterelnököt, és ad
neki kormányalakítási megbízatást.
Az ANO és a CSSD koalíciós megállapodása szerint a szociáldemokraták öt
miniszteri bársonyszéket kapnának a 15
tagúra tervezett kormányban. A CSSD

jelöltje vezethetné a belügyi, külügyi és
a munkaügyi tárcát, valamint az oktatási
és a mezőgazdasági minisztériumot.
Bár a CSSD elnöksége rábólintott a
kormánykoalícióra, a végső döntés a
párt tagságának kezében van. A mintegy
19 ezer szociáldemokrata párttag május
21-e és június 14-e között belső szavazáson foglal állást. Többségi vélemény
szerint a tagság jóváhagyja a kormánykoalícióba való belépést, de szoros eredmény várható. Sem az ANO, sem a
CSSD vezetői nem nyilatkoztak arról,
mit tennének, ha a belső szavazás a koalíció elutasításával végződne.
Az új koalíciós kormány személyi
összetétele tehát június 15-e után lesz világos. A prágai sajtó szerint a bizalmi
szavazásra a parlamenti alsóházban július
közepén kerülhetne sor. A szenátus ebben
a kérdésben nem illetékes. Egyelőre csak
annyi biztos, hogy távozik tisztségéből
Martin Stropnicky külügyminiszter, valamint Robert Pelikán az igazságügyi tárca
vezetője. Ezt mindketten személyesen
hozták nyilvánosságra. (MTI)

Még keresik az elkóborolt medvét

Még keresik az elkóborolt medvét – közölte a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság szerdán az MTI-vel.
Felidézték: hétfőn Abony térségében figyeltek meg egy
medvét, amelyet kedden Kocsér, szerda reggel pedig már Tiszaalpár környékén láttak.
Az eddigi megfigyelések szerint a medve jámboran viselkedik, elsősorban gyümölccsel táplálkozik, emberrel szemben
nem tanúsított agressziót, ennek ellenére „semmilyen körülmények között nem javasolt szándékosan a közelébe menni”
– emelték ki.
A Duna-Ipoly, a Kiskunsági és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálata, a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság, a térségi polgárőrségek és a helyi
vadásztársaságok összefogásával folyamatosan nyomon követik a medvét. A Készenléti Rendőrség hőkamerával felsze-

relt helikopterrel, a természetvédelmi őrök drónnal is keresik
a hatályos jogszabályok szerint fokozottan védett állatot.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársait a területileg illetékes Bács-Kiskun és Csongrád megyei rendőrök
váltották fel, ők segítik a munkát, gondoskodnak az esetleges
alkalmi útlezárásról a lakosság és a medve védelmében –
írták.
A munkában részt vesz Sós Endre, a Fővárosi Állat- és Növénykert vezető állatorvosa és Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója is, nekik hatósági engedélyük van
altatólövedék használatára. Ha elfogják a medvét, akkor jeladóval látják majd el a Bükki Nemzeti Park munkatársai,
majd egy számára megfelelő, településektől távoli, nemzeti
parki élőhelyen fogják szabadon engedni – olvasható a közleményben. (MTI)

Ország – világ
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Módosítják a polgári eljárási
törvénykönyvet

Döntő kamaraként a képviselőház plénuma szerdán
elfogadta a polgári eljárási törvénykönyvet módosító
tervezetet. Florin Iordache, az igazságügyi törvényekkel foglalkozó parlamenti különbizottság elnöke
elmondta, hogy a polgári eljárási törvénykönyv módosításakor a testület tagjai az alkotmánybíróság
döntéseit, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságának határozatait vették alapul. A módosítások között szerepel, hogy a fellebbező személynek többé
nem kellene kötelező módon ügyvéd vagy jogtanácsos szolgálatainak igénybevételével nyújtania be
óvást, illetve a tanúkihallgatás során kötelező lenne
mindent rögzíteni, amit a tanú mond, anélkül, hogy
a bíró megszűrhetné azt. (Agerpres)

Újabb befektetési alap

Elfogadta a képviselőház szerdán a 33 állami vállalat részvényeit tartalmazó szuverén fejlesztési és befektetési alap létrehozásáról szóló törvényt. Az alap
létrehozását a szociáldemokraták tűzték ki még a
2016-os parlamenti választás előtt, a tervezet kidolgozása csaknem másfél évet tartott. A jogszabály
szerint a befektetési alap törzstőkéje 9 milliárd lej
lesz, amit a vállalatok adnak össze fokozatosan öt
év alatt, működését egy kilenctagú testület felügyeli,
tagjait a pénzügyminisztérium nevezi ki. A kormány
szerint a szuverén alap megfelelő eszköz nagyszabású infrastrukturális beruházások megvalósítására.
Az ellenzéki pártok bejelentették: az alkotmánybírósághoz fordulnak és normakontrollt kérnek. Az alap
az alárendeltségébe tartozó vállalatok privatizációjáról is dönthet. (MTI)

Sok a szegény

Az EU országai közül Romániában él a legtöbb szegény ember, a lakosság több mint egynegyede 5,5
dollárnál kevesebb pénzből él naponta – nyilatkozta
szerdán bukaresti sajtóértekezletén Donato De
Rosa, a Világbank vezető közgazdásza. Véleménye
szerint a vidéken élők életszínvonala évtizedekkel
lemarad a városiakétól. Tatiana Proskuryakova, Magyarország és Románia országmenedzsere úgy
vélte: a jelenleginél sokkal többet kellene beruházni
az oktatásba. Hozzátette, a romániai nyugdíjrendszer 2. pillére jól működik, ezért nincs ok arra, hogy
módosítsanak rajta. (Agerpres)

Börtön helyett házi őrizet

Döntő kamaraként a képviselőház szerdán elfogadta
azt a törvénytervezetet, amelynek értelmében házi
őrizetben is letölthetik büntetésüket a legtöbb egy év
szabadságvesztésre ítélt személyek, kivéve azokat,
akiket erőszakos bűncselekmények miatt állítottak
bíróság elé. A rendelkezés azokra is vonatkozik, akiket több mint egy év szabadságvesztésre ítéltek, de
legfeljebb 18 hónapon belül kérelmezhetnék a feltételes szabadlábra helyezést. A tervezet értelmében
ugyanakkor minden megírt tudományos munka vagy
szabadalmaztatott találmány húsz nappal lerövidíti
a börtönbüntetést. (Agerpres)

Teljesítményképzet

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy a többi nagyberuházásra miért nem hajlandó
pénzt adni a nagy hatalmú kormány.
Arra is kíváncsiak lennénk, hogy mikor derül ki konkrétan, kik voltak a felelősök az elmúlt két évtized során
a marosvásárhelyi repülőtér leépüléséért, a fejlődés
megakadásáért, a milliósra tervezett utaslétszám elmaradásáért, a cargo rész, a modális légikikötő megvalósításának kudarcáért, az utasok biztonságát
veszélyeztető kifutópálya állapotának elhallgatásáért,
a műszaki mutatók bejelentési kötelezettségének megszegéséért. Az ország legerősebb pártja hol volt például
2003-ban, amikor a marosvásárhelyi repteret „levették” a országos érdekeltségű stratégiai repülőterek térképéről? A központi régió megyéi, de Marosvásárhely
vezetése sem sietett gazdaságilag hozzájárulni a reptér
fejlesztéséhez.
A számonkérésnek tehát meg kellene történnie, és
annak a bizonyos bizottságnak a munkájáról, amely a
reptéri menedzsment mulasztásait vizsgálja, remélhetőleg egyszer részletes tájékoztatást kapunk.
A zűrzavaros reptéri múltat most természetesen elhomályosítja a közelgő siker, vagyis a légikikötő kifutópályájának átadása, és az a remény, hogy ismét közvetlen
légi kapcsolat lesz Európa néhány fontos nagyvárosával. A reptériek „jól” időzített sztrájkja ugyan nem jó
hír, de ettől a beruházást ellenőrző, átvevő komisszió
dolgozhat. Ha mindent rendben találnak, ismét repülhetünk.
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Gyermekek öröme

(Folytatás az 1. oldalról)
A tegnapi átadáson jelen volt dr.
Magyary Előd, a marosvásárhelyi tanács
RMDSZ-frakciójának vezetője és Claudiu
Maior, a polgármester tanácsadója is. A játszótér avatóján dr. Magyary Előd hangsúlyozta: – Nagy öröm számunkra, hogy
átadhatjuk a játszóteret a marosvásárhelyi
gyerekeknek. Öröm látni, ahogyan birtokba
vették a mászkálókat, csúszdákat. A vásárhelyiek tudják, hogy a Vár sétányon nagy hagyománya volt a játszótérnek, amit az előző
generációk gyermekvárosként is ismertek. Ha
visszagondolok, bizony marosvásárhelyi gyermekekként sokat játszottunk itt, a Bulevárdon.

A hagyományra építve, a mostani igényeknek
megfelelő, szép játszóteret sikerült létesíteni.
A városi tanács erre 400 ezer lejt különített el.
Tervben van további tíz, ehhez hasonló játszótér létrehozása a város különböző övezeteiben,
például az Egyesülés negyedben, a Tip-Top
vendéglővel szemben, a Tudor negyedben
(kettő), a Dózsa György utcai Mocca mögött, a
Kövesdombon a piac előtti téren, a Meggyesfalvi negyedben. Ezeket a tervek szerint októberig felállítják. A szükséges pénzt erre a tanács
elkülönítette – mondotta a frakcióvezető.
A megnyitást követő percekben benépesült a játszótér, s a játék hevében erősödő
gyermekzsivaj jelezte, tetszik a mesekastély.

Könyvturi a Teleki Téka nyitott polcain

Június 12-én első alkalommal kerül
megszervezésre Marosvásárhelyen a
Könyvturi a szabad polcon, amely a Teleki
Téka nyitott könyvespolcának népszerűsítését tűzte ki célul, elsősorban a fiatalok
körében.
A Teleki-könyvtár Nyitott polc programja 2013 óta műkődik, alapgondolata az,
hogy erre a polcra bárki behozhatja megunt
könyveit, illetve bármikor betérhet kiválasztani egy jó könyvet az ide elhelyezett
könyvekből. Bár az 5 év alatt már több
ezer könyv cserélt gazdát a Téka kapuja
alatti polcnak köszönhetően, úgy tűnik,
hogy az egyetemi ifjúság nem tud a program létéről.
Ezt a helyzetet szeretnék orvosolni a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem impresszárió mesterképzéses diákjai, akik izgalmas eseményt szerveznek a Nyitott polc
program népszerűsítésére június 12-én,
kedden délután 4 órától. Az általuk külön
e célra összegyűjtött könyvekből ezen a
napon ingyenes könyvturkálót nyitnak a
Teleki Téka udvarán – így minden érdek-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

lődő felfrissítheti otthoni könyvtárát, elhozhatja már nem használt könyveit, és válogathat több száz könyv közül.
Az esemény kiegészítő programpontjaként 17 órától Kult-turi címmel egy kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül,
amelynek központi témája a kultúra ma,
ezen belül a fiatalok kultúrához való viszonyát, a marosvásárhelyi kulturális élet
külső és belső szempontjait igyekszik körbejárni. A beszélgetés meghívottjai: Brassai Eszter, Fülöp Tímea, Lázok Klára,
Purosz Leonidasz és Szabó Róbert Csaba,
moderátor Kurta Kinga.
A szervezők 16 órától 19 óráig várják az
érdeklődőket, illetve azok, akik könyveiket
szeretnék már korábban leadni, június 12ig megtehetik a Teleki Tékánál (Bolyai tér
17. szám), keddtől péntekig 10 és 18, illetve szombaton és vasárnap 10 és 13 óra
között. A program kiemelt partnere a Teleki Téka, további partnerek a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem, illetve a Látó szépirodalmi folyóirat.

Találkozások ébredés után

Minden embernek vannak ún.
reggeli ismerősei. Olyan egyének,
egyedek, személyek sőt személyiségek, akikkel a rendszeres reggeli
térben haladás nyomán találkozik
az illető (vagy illetlen). Ekkor még
egészen biztos, hogy haladó, csak
később válik a szokott reakcióssá,
amikor már felébredt és mindenre
– úgy érzi, hogy mindenre – reagálnia kell. Fúrásra-faragásra,
szólásra, megszólásra.
De még egyelőre a reggeli ismeretségeknél tartunk. Ezek úgy jönnek, előfordulnak, nincs semmi
megrendezettség a találkozásokban. Eleinte nem is kell köszönni,
hiszen csak egy járókelő, akivel
egy irányba tartunk, ugyanazon a
buszon, vonaton, metrószerelvényen ül, szemben veled. Vagy
éppen az ellenkező irányba igyekszik, kolbászol, csámpázik. Neki ott
van dolga, ahonnan te jössz. És
csodálkozol, ugyan miféle munkahely van arrafelé, ahol a te lakóteleped letelepedett. A jobb emberek

még ilyenkor fordulnak a másik oldalukra. Mert az emberek sok-, sőt
többoldalúak. Mint a fejlett szocializmus.
Aztán a találkozások bizonyos
rendszerességgel, amelyeknek gyakorisági mutatóit nem tudod kiszámítani – de azért titokban
számítasz rá, magadban fogadásokat kötsz, vagy fogadalmat teszel,
hogyha találkozol vele/velük
három egymás követő napon hétfő
és péntek között – akkor leszoksz a
délelőtti kávéivásról, nem eszel
több fehér kenyeret, csak egészséges bifidusz eszemszisz/iszomsziszt
fogyasztasz, fogyókúrázni fogsz, naponta harminc kilométert gyalogolsz kézállásban, és más ilyen
teljesíthetetlen fogadalmakkal cukkolod elfáradt polgárelmédet –, szóval a találkozások ismétlődnek, és
hétköznapjaiddá szervesülnek. Olykor már biccentesz, sőt akár el is
mosolyodsz, pedig úgy találtad a
nap hátralevő részében, hogy a pókerarc jobban illik hozzád, bár fo-

„Meglepetések” fogadták a fürdőzőket
Marosszentgyörgyön

Június elsején, pénteken, amikor a
gyermeknapot munkaszüneti nappal
ünnepeltük, sokan a strandolást, fürdőzést választották. A marosszentgyörgyi
Apollo strandra is nagyon sok gyerekes
család látogatott ki, hogy együtt örüljenek a szabadnapnak. Öröm helyett
azonban ürömben volt részük, ugyanis
a strand elhanyagolt állapotban, felkészületlenül fogadta őket, ami nagyon
sokakat felháborított.

Mezey Sarolta

A közösségi oldalakon is egymást érték a megosztások és bejegyzések, mert az emberek megelégelték, hogy a pénzükért – s nem is kevésért –
gyenge színvonalú szolgáltatást kapjanak.
– A marosszentgyörgyi strandon olyan becsapás történt, mint még soha – mondta Puskás
Győző, a Hahota színtársulat vezető színésze,
aki áprilisban váltott strandbérletet. Ez hétköznaponként – hétfőtől péntekig – egész idényben
belépésre jogosítja fel. A bérlet 200 lejbe került.
Az egyszeri strandbelépő sem olcsó, felnőtteknek hétköznaponként 25 lejbe, hét végén 35
lejbe kerül.
Panaszosunk június elsején, ami péntekre
esett, a megváltott bérlettel szeretett volna belépni. A kasszásnő kijelentette, hogy a bérlet aznapra nem érvényes. Pedig péntek volt! – Hiába
van péntek, mert gyermeknap van! S gyermeknapon nem érvényes a bérlete – válaszolta a
kasszás. Azt viszont sehol sem közölték, sehol
sem tüntették fel! A panaszos ekkor bosszúsan
kifizette a 35 lejt – ami hétvégi tarifa.
Miután fürdött egyet a sós vizű medencében,
gondolta, úszik egyet a nagy, édesvizű medencében. Igen ám, de abban bokáig érő mocskos
víz volt! Úszásról szó sem lehetett. A teraszt
sem nyitották meg, a munkások dolgoztak,
akkor terítették le a műgyepet. A gyerekek kismedencéje még siralmasabb állapotban
volt.
Amikor kérdőre
vonta az alkalmazottakat, hogy miért
nincs víz a medencében, kérdéssel válaszoltak:
– Magának nem
elég
annyi
víz,
amennyi van? Ma
annyival kell megelégedni, amennyi van!
Dühítő, hogy 35 lejért nem várhatja el a
strandoló, hogy víz
legyen a medencében, nyitva legyen a
ruhatár vagy a bár! S
az is elvárható, hogy
a gyerekek, akiket

galmad sincs, hogy hogyan játsszák
a pókert és mik a szabályai. (Tanítottak rá, próbáltak becsalni a pókerezők nemzetközi blöffszövetségébe,
de te sokkal hamarabb ráébredtél,
mint ravasz tanítóid, hogy végtelenül és végletesen tehetségtelen

vagy, akárcsak az elemi matematika terén kifejtett egykori munkásságod
alapján
szomorúan
fejcsóválva engedtek át az ötödikbe
jóságos tanítóid. Ja igen, és a pókeres filmeket nem érted és unod,
akácsak a pókembereseket, de az
utóbbit csak úgy megjegyzem a rím
és ritmus kedvéért.)
Réges-régen, mikor P.-vel egy
földrészen, egy iskolába jártunk,
visszafelé szólva magyaráztam valamit P-nek, beleszaladtam dr.
prof. docens, akad. Atyaisten előreugró hasfalába, leteremtett az
édes anyaföldig, ráadásul aznap

szórakozni, játszani, fürdeni vittek el szüleik,
feltöltött és rendbe tett medencét találjanak.
Pláne, hogy hétvégi felárat fizettettek velük,
nemhogy ingyenes belépővel kedveskedtek
volna nekik gyermeknapon!
A szülők a nagymedencébe voltak kénytelenek bevinni a gyerekeket, ahol piszkos 30 centis víz volt! Egy másik rendellenesség, hogy a
napernyőket lyukacsos hálóval helyettesítették,
ami árnyékot nemigen tart, az UV-sugarakat átengedi, semmit sem véd, annyi, mintha a napon
ülnének az emberek. A strand annak ellenére
nyitott meg, hogy nem fejezték be az idénykezdő előkészületeket. A csúcsszezonra szóló
belépőt azonban több száz strandolótól elvették.
De ennyi emberből, ennyi gyerekből nem lehet
csúfot űzni! Amikor szóvá tettem, azt mondták,
a magánvállalkozó döntése, hogyan üzemelteti
a strandot. Beírtam a panaszkönyvbe, majd a
fogyasztóvédőknél is jelentettem. Meddig lehet
eltűrni az ilyen hozzáállást? Nem magamért,
hanem azokért a családokért is szóvá teszem,
akik több mint száz lejt fizettek ki az aznapi
strandolásért – mondta Puskás Győző.
A közösségi oldalra feltöltött képek tükrözik
az állítottakat.
A panasszal kapcsolatban Benţa Maria, a marosszentgyörgyi Apollo komplexum főnöke
megkeresésünkre elmondta, hogy rosszindulatról van szó. – Valóban, a gyermekmedencében
nem volt víz, két lépcső nem volt felállítva, a
munkások dolgoztak, de idénykezdéskor akadnak ilyen rendellenességek. A gyerekeknek lehetőségük volt a nagymedencében fürödni.
Bárki megnézheti, most a lehető legjobbak a
strandolási körülmények. Az is igaz, hogy gyermeknapon hétvégi és ünnepnapi tarifát alkalmaztunk, ugyanis június elseje hivatalos ünnep
volt – fogalmazott Benţa Maria, aki arról biztosította a strandolókat, hogy a lehető legjobb
körülményeket találják mind a benti spa részen,
mind a kinti strandon.

bezúgtam bioszból. Ekkor kitaláltuk, hogy ha nem megyünk át a
túlsó járdára, amint feltűnik a Hunyadi János és Bethlen Gábor sarkán dr. prof. doc. akad., akkor
aznap balszerencsénk óriásira
dagad. A magánhasználatra gyártott babona simán bejött. Bár utóbb
személyesen is ismeretséget kötöttünk – más körülmények és égbolt
alatt –, soha nem mondtam el neki
tanulóifjúságom e tartós hiedelmét.
Míg dolgoztam, úgy értem, állami alkalmazott voltam, és bejártam kenyéradó gazdám gazdag
tárházába az Egyetem utcából, a
Klastrom utcából, a November 7.
negyedből vagy más lakótársulásból, már szert tettem óhatatlan
ilyen találkozások nyomán született ismeretségekre. Akadtak persze olyanok, akikhez soha nem
szóltam, nem adódott rá alkalom,
mód, ürügy és kihívás. Más esetben a sors intézte úgy, hogy egymás mellé kerültünk egy
nemszeretem tanfolyamon, összefutottunk egy prágai sörözőben, a
vonaton egy fülkében utaztunk a
Fekete-tengerig. Más tengerek

Fotó: Puskás Győző

felkeresése csak azután valósult
meg, midőn az éppen 40 évig uralkodó rendszer pofára esett, megbukott, avagy felszállt a helikopter
a KB tetéjéről, és utasai belefutottak véletlenül egy kaszárnyaudvaron felállított kivégzőosztag
golyóiba. (Ritkán, de előfordul,
hogy az álmok nem hazudnak.)
Vele és feleségével (şi soţia sa
Elena) teljesen hivatalosan találkoztam. Ámbátor elég egyoldalúra
sikeredett. Minket hivatalból kirendelt a nemzeti tömegizgató szerv az
iskolából, egyetemről és a munkahelyről, ott ácsingóztunk naphoszszat tapsikolni nem vágyó dupla
tenyérrel, Ő és Ő (hímnem és nőimitátor) a nyitott csajkában elhúzott előttünk, mi integettünk, ő
gépiesen mozgatta mindenüvé
elérő kezét, és talán nem is emlékezett reánk. Ezzel szemben mi –
sajnos -még nagyon sokáig. És
egyetlen könnycseppet sem ejtettünk értük, midőn a golyók csak
úgy röpültek feléjük.
Csupán magunkat sajnáltuk,
és ezer más elszalasztott találkozást.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Egy asztalnál a civil szféra és az állami intézmények képviselői

Szakértői csoport alakult

A szociális szolgáltatásokat
nyújtó civil szervezetek és az
állami szociális, foglalkoztáspolitikai és munkaügyi intézmények munkáját hivatott
segíteni az a szakértői csoport, amely nemrég alakult
meg Marosvásárhelyen Csép
Éva Andrea, az RMDSZ Maros
megyei parlamenti képviselőjének a kezdeményezésre.

Menyhárt Borbála

A szakértői csoport célja, hogy a
Maros megyei szociális szolgáltatások, a civil szféra és az ehhez
a területhez tartozó állami intézményekben tevékenykedő szakemberekkel közösen együttműködési
lehetőségek körvonalazódjanak
annak érdekében, hogy a felmerülő
problémákra közösen találjanak
megoldást, ugyanakkor a különböző joghézagok orvoslásában
szakmailag alátámasztott módosítási javaslatok szülessenek, amelyekre
az
RMDSZ
Maros
megyei képviselője az RMDSZ par-

lamenti frakciójával közösen a törvényhozásban megoldásokat dolgoz ki.
– A szociális és a munkaügy két
olyan területe Románia társadalmának, amely a legtöbb állampolgárt
érinti, viszont folyamatosan azzal
szembesülök, hogy az említett ágazatokban tevékenykedő szakemberek nagyon sok akadályba
ütköznek. A képviselőház munkaügyi és szociális bizottságának titkáraként számomra elsődleges cél,
hogy törvényhozási szinten megoldásokat találjunk azokra az akadá-

lyokra, problémákra, amelyekkel ez
a terület folyamatosan szembesül,
ehhez pedig az érintetteknek a segítségére, és főleg a szaktudására és
tapasztalatára is szükség van, hiszen
őket érintik közvetlenül a mindennapokban ezek a jogszabályok. Ez
az alkalom nagyon jó lehetőség
arra, hogy egy asztalhoz ülve prioritásokat fogalmazzunk meg abban
a tekintetben, hogy hogyan tudunk
együttműködni, elkezdődjön egyfajta kapcsolatépítés a civil szféra
és az állami intézmények képviselői
között, és nem utolsósorban kezdjünk el együtt dolgozni, térképezzük fel a megyei problémákat,
állapítsuk meg a prioritásokat – fogalmazott Csép Éva Andrea.
A szakmai találkozón részt vevő
intézmények, civil szervezetek képviselői egyhangúlag értettek egyet
abban, hogy szükséges az alakuló
fórum és nyitottak a jövőben az
együttműködésre. A szakértői csoport
megalakulásának az elsődleges célja,
hogy a hatékony kapcsolattartás és
közös munka érdekében havi találkozókat szervezzenek, akár szakterületenként.
Lapunk megkeresésére Csép
Andrea kifejtette, fontosnak tartotta, hogy a munkaerő-foglalkoztatás, illetve a szociális téren
dolgozó állami intézmények –
többek között a Gyermekvédelmi Igazgatóság, a Szociális
Kifizetési Ügynökség, a Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség
(AJOFM), Munkaügyi Felügyelőség, Nyugdíjpénztár – képviselői mellett a találkozón azok is
jelen legyenek, akik civil szervezetként szociális szolgáltatásokat nyújtanak. Az állami
intézmények közül a Maros Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás
Központ
(CJRAE)
munkatársaira is szükség van,
hiszen az elmúlt időszakban a
képviselő több olyan szociális
problémával foglalkozott, illetve
olyan visszajelzések érkeztek
hozzá a fogadóórái során, amelyekben ők is érintettek.
– A lényeg az volt, hogy egy
asztalhoz ültünk le többen, különböző szakterületekről, ezáltal
alkalom adódott arra, hogy a
résztvevők egymást megismerjék, átlássák egymás tevékenységét. A rendszeres havi

találkozóknak a lényege az lesz,
hogy szakterületenként azonosítsuk
a prioritásokat. Például a tanácskozás nyomán múlt héten interpelláltam az oktatási miniszterhez,
számonkértem tőle, hogy a Maros
Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ keretében működő
elbíráló bizottság, a speciális nevelési igényű gyerekeknek a besorolására vonatkozó bizonylatokat
kibocsátó bizottság tagjai két hónapja nem kapták meg a javadalmazásukat. Azt is számonkértem, hogy
miért nincs egy személy vagy akár
egy igazgatóság, aki/amely célirányosan velük foglalkozik, hiszen
csak Maros megyében 120 szakemberről beszélünk. Kértem a minisztert, hogy legyen egy felelős
személy, aki a szakmai koordinációt
végzi, hiszen – annak ellenére, hogy
a tanfelügyelőséghez és a megyei tanácshoz is tartoznak – valójában a
kettő között „lógnak a levegőben”
ezek a szakemberek. Fontosnak tartom, hogy tudják, kihez fordulhatnak, ha bármilyen kérdéssel,
problémával szembesülnek.
Ugyanakkor a munkaügyi minisztérium a múlt héten a szociális
szolgáltatásokat módosító törvényt
közvitára bocsátotta, és a civil szervezetek jelezték, hogy milyen rendellenességeket észlelnek az újabb
módosításokban – mutatott rá a
képviselő.
Mindemellett a találkozón szóba
került a bölcsődetörvény, a szociális
szolgáltatások finanszírozásának a
problémája, valamint az iskolapszichológusok, logopédusok kis
száma, ami miatt nagyon sok gyerek nem jut hozzá azokhoz az ingyenes
szolgáltatásokhoz,
amelyekre jogosult lenne.
– Ennek kapcsán többször fordultam már a miniszterhez, és eljutottunk odáig, hogy valószínűleg
módosítani fogják a vonatkozó szabályzatot. Egyértelműen megfogalmaztuk, hogy egy régi szabályzatnak
a módosítása által gyökeres változásokat lehet elérni a minőség terén. A
minőségbeli változás csakis úgy lehetséges, ha nem 800 gyerekkel kell
foglalkozzon egy iskolapszichológus,
hanem kevesebbel. A szóban forgó
szabályzat módosítására a minisztérium az én nyomásomra létrehozott
egy munkacsoportot, amely már dolgozik ezen – fejtette ki Csép Andrea.

Gyermeknap a cukorbeteg gyerekek és fiatalok egyesületénél

Az 1-es típusú cukorbetegségben
szenvedő gyermekek életében ünnepnapnak számít minden júniusban a gyermeknap. Jó alkalom arra,
hogy találkozzanak régi barátokkal,
illetve attól is különleges, hogy
ilyenkor meg van engedve egy kis
édesség, persze vércukorszintmérés és megfelelő inzulinadagolás
mellett. A sok tűszúrás nekik már
rutinszerű, a szülőknek pedig állandó stressz, sokak számára pedig
egy ismeretlen életforma.
A Maros megyei Cukorbeteg
Gyerekek és Fiatalok Egyesülete
(Ascotid) ebben az évben is sok
meglepetéssel várta a gyerekeket és
családjukat. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) sportpályáján a tűző
nap ellenére is nagyon jól szórakoztak, a zenét, a játékokat, a versenyeket, a jó hangulatot a Junior Party
Club csapata biztosította.
Több mint 60 gyerek ajándékcsomagban részesült, a különböző versenyek nyertesei pedig díjakat
vehettek át. Ugyanakkor a sorshúzáson a szerencsések vércukorszintmérő szenzort nyertek a CGM
Dexcom felajánlásának köszönhetően. A szórakozás ezután a
MOGYE uszodájában folytatódott,

majd közös ebéddel zárult a gyermeknapi rendezvény.
A gyerekek nagyon jól érezték
magukat: a 12 éves Răzvan szerint
a legszebb nap, a legjobb kaland
volt, sok versennyel és nagyon sok
díjjal. „Az Ascotid a legösszetartóbb család, amely közösen minden
nehézséget legyőz. Szeretünk!”
Ibolya, egy cukorbeteg kislány
édesanyja: „Egy újabb csodálatos
nap az Ascotidnál, tiszta szívből köszönünk mindent! Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy ez a nap különleges legyen a
cukorbeteg gyerekeknek... és nem
csak nekik!”
Cristina, egy tinédzser anyukája:
„Nagyon jól éreztük magunkat. Sok
erőt és egészséget kívánunk, hogy
ezután is a cukorbeteg gyermekek
és családjuk mellett lehessenek!
Nagyon sokat jelent nekünk, hogy
tudjuk, valaki együttérez velünk. Az
egyesület ad erőt nekünk!”
Ezúton is szeretnénk megköszönni a segítségét mindazoknak,
akik lehetővé tették ennek a szép
ünnepnek a megszervezését. Megígérjük, hogy rövidesen újabb kalandra várjuk a kicsiket és nagyokat
egyaránt.
Az egyesület csapata
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A himnuszíró orvos

Szilágyi Mihály

Ha száz évvel ezelőtt is azt mondták volna,
hogy fölösleges a zenetanulás, most szellemiekben szegényebbek lennénk. Ha száz
évvel ezelőtt is azt mondták volna, hogy csak
annak kell zenét tanítani, aki zenész akar
lenni, most talán nem lenne Székely himnusz.
A Székely himnuszt nem egy világhírű zeneszerzőnek, hanem egy orvosnak köszönhetjük. Mihalik Kálmán nevét mégis
kevesebben ismerik, mint ahogy megérdemelné, pedig ő is azok közé tartozott, akik
teljes szívükkel aggódtak népük sorsáért.
Mihalik Kálmán 1896. február 21-én született. Származása egy háromszögben írható
le: édesapja Kassáról származott, édesanyja
csíki székely asszony volt, ő pedig Erdély
délnyugati szegletében, Oravicabányán született.
Bár adat nincs róla, valószínű, hogy a zenetanulást már a családban elkezdte. 1914ben a kolozsvári piarista gimnáziumban
érettségizett, innen a kolozsvári egyetem orvosi karára iratkozott. Az egyetemet félbe
kellett szakítania, mert frontszolgálatra hívták
a nagy háborúba.
Mihalik jó hazafiként nem igyekezett kibúvót keresni a veszély elől, hanem indult a
pokolba. Tábori felcserre minden csatában
szükség van. Szerencsésnek mondhatta
magát, mert a háború végeztével élve és sérülésmentesen leszerelt.
Magyarország elvesztette a háborút, sok
reménysugár elhalványult erre a hírre. Mihalik Kálmán a történelmi kudarc ellenére előre
tekintett, és saját jövőjét igyekezett biztosítani. Újra beiratkozott az orvosi egyetemre
Szegedre, hogy végre megszerezze oklevelét.
Aztán következett 1920. június 4-e. Francia-

Bogdán Emese

országban ekkor írtak alá egy olyan dokumentumot, ami az erdélyi magyarság egére
gomolyfelhőket görgetett… Mihalik Kálmán
egyik napról a másikra azon kapta magát,
hogy az a bizonyos háromszög megváltozott,
mert hirtelen nem fért el az országban.
Tanulmányai befejeztével Reinbold Béla
professzor mellett kapott segédtanári beosztást. Ez kitüntetésnek számított, hiszen egy
professzor mindig a legjobbak közül választ
maga mellé segédet.
A történelmi esemény hatására megszólaltak a költők, és kesergő-buzdító verseikkel
igyekeztek gyógyítani a nagy nemzeti sebet.
Egy székelyudvarhelyi fiatalember, Csanády
György (1896–1952), aki alig egy évvel volt
idősebb Mihaliknál, 1921-ben olyan verssel
rukkolt elő, amely, mint a lármafák lángja,
terjedt szerteszét.
Mihalik Kálmán, olvasva a verset, megértette, hogy olyan hatású költeménnyel áll
szemben, amelyet feltétlenül meg kell zenésíteni. Zenei tudásban és tehetségben nem
szűkölködött a fiatal kutatóorvos, így még a
vers megjelenésének évében lánykarra harmonizálta a költeményt Kantáta címmel.
Csanády György, aki kereskedelmi egyetemet végzett Budapesten, jól értett a szervezéshez, mert megalapította a Székely
Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Egyesületét. Az egyesület célja a hazájuktól elszakadt egyetemisták önsegélyzése volt. A
diákok közül sokan, mint az alapító is, megjárták a nagy háború harctereit. A Kantátát
előadó kórus Csanády egyesületéből került
ki. Az ősbemutatóra 1922. május 22-én került
sor, amikor az egyesület első rendezvényét
tartotta. Mivel ez az időpont eléggé megközelítette a trianoni döntés második évfordulóját, a rendezvény címe Májusi nagyáldozat
lett. Ezen az ünnepen, melyet Aquincumban

Mi a baj a testneveléssel?

(Folytatás
május 24-i lapszámunkból)
Gyakran jelentek meg a médiában az utóbbi hónapokban a testnevelés-oktatással
kapcsolatos
félreértéseket, elégedetlenségeket
tárgyaló cikkek. Hangsúlyosabb a
negatív véleményezés, amióta a
magyarországi Index folyóiratban is
megjelent egy hasonló cikk Örök
életre megutáltatja a mozgást a gyerekkel a testnevelésóra címmel,
melyben szülők és tanulók panaszkodnak, hogy az órák elavultak és
nehezek.
Az előző, azonos című cikk folytatásaként, melyben a testnevelésóra programjával és módszereivel
kapcsolatos elégedetlenségekre reagáltunk, lássuk, melyek azok a té-

nyezők, amelyek hozzájárulnak a
testnevelésnek mint tantárgynak az
elmarasztalásához vagy leértékeléséhez, vagy ahhoz, hogy nem tulajdonítanak elég jelentőséget neki. És
ez nem mai keletű, hiszen évtizedek
óta a testnevelés a zenével és a
rajzzal kiegészítő tantárgyként szerepel, bár mindhárom nélkülözhetetlen a gyerek fejlődésében, még
akkor is, ha nem feltétlen a megélhetést és a biztos jövőképet szajkózza. A fejlett országok tanügyi
rendszereiben a képességek fejlesztésére alapoznak, és csak azután a
tárgyi tudásra. Nálunk ez fordítva
van, s a három említett tantárgyat
sokszor elhanyagolhatónak minősítik (szükség esetén fel is használják
matek vagy valamilyen más alaptantárgy pótlására, versenyek előkészítésére). A tanár is éles kritikának
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tartottak, fáklyaként lobbant a vadonatúj
ének. A hatás azért volt különösen nagy, mert
a tagok mind a Magyarországtól elszakadt területekről származtak, és ők értették igazán a
szöveg mélységes fájdalmát.
Alig telt el fél év, hogy először elhangzott
a Kantáta, már úgy kezdték emlegetni a dalt,
mint Székely himnuszt. Ezt a megnevezést
sokan rosszallták akkor, ugyanis arra hivatkoztak, hogy csak egyetlen magyar himnusz
létezik, a Kölcsey–Erkel-szerzemény, vagy
ha a székelyek mindenképpen himnuszt akarnak maguknak, akkor elégedjenek meg a régivel (Én Istenem, Jó Istenem…). Mások
azon akadékoskodtak, hogy sem a vers, sem
a zene nem üti azt a művészi színvonalat,
amit a Himnusz. Kissé groteszk volt akkor a
Himnusszal takarózni, mert még az sem szerepelt az alkotmányban az ország hivatalos
himnuszaként, csak 1989-ben vált hivatalossá, és így ma jogszabály is védi.
Lehettek ellenzők, lehettek kritikusok, Mihalik dallama rövid idő alatt folklorizálódott.
Ennek ellenére a dicsőségből kevés jutott a
zeneköltő számára. Alig fél évvel a bemutató
után, 1922. szeptember 6-án a frontot megjárt
fiatal orvos tífuszban elhunyt.
Az Új Élet 1922. szeptember 15-én kiadott
számában egy ismeretlen szerző (valószínűleg Csanády György, a lap főszerkesztője)
búcsúzott Mihaliktól. „Élt 26 évet. Nem!
Ebben a 26 évben csak az életre készült az ő
csupa harmónia, csupa muzsika lelke. Csodás
melódiákat énekelt a szíve. Dal volt a beszéde. A jobb, a szebb jövő reménye égett
egész lényében. Mindezt a sok kincset két
kézzel szórta sok szenvedés-tépte szüleinek,
Bertusnak – az erdélyi leánynak, aki meleg
szívéhez forrott egy életre s csak az oltár kellett volna szentséggé emelje ezt a szent szerelmi odaadását a szűz szívének, hogy

teszi ki magát, ha gyenge osztályzatot ad, mert milyen dolog az, hogy
még rajzból, zenéből vagy testnevelésből is gyenge jegyet kap a gyerek?!
(Mintha
ezekből
automatikusan a legmagasabb osztályzatot kellene adni.) Ezek a tantárgyak,
amellett,
hogy
önbizalomfejlesztők, nagymértékben fejlesztik a kreativitást is, mely
megmutatkozik a tanulási eredményekben, ám ezt sokan nem veszik
észre. Helytelen tehát ezeket a tantárgyakat alulértékelni, a többiekkel
összevetve. Ami a testnevelést illeti,
amire annyi panasz van mostanában, a baj ott kezdődik, hogy elpuhultak a generációk, erre utalnak a
felmérési mutatók, és bármilyen
szakszerűen irányított mozgásfoglalkoztatás nehezükre esik, ezért
kellemesebb, rekreatívabb, játéko-

magyar asszony legyen belőle – és nekünk a
vele egy kínos kálváriát taposó, feltámadásunk hajnalát váró harcálló testvéreinek. S
aztán 1922. szeptember 6-án este fél nyolc
órakor, hosszú hetek kínos tusája után, mikor
barátainak megadta végrendeletét, szüleinek
megüzente, hogy jó fiuk volt, s menyasszonyának azt, hogy nagyon szerette, dalos szívét, a jövő reményének biztató szavú hárfáját
meggyilkolta fagyasztó mosolyával a Halál.
Széttépte a boldogság dalaira teremtett élő
hárfa húrjait. (…) Halott testvérünket (…)
fehér őszirózsák közé ravataloztuk fel. Mellette állt édes atyja, ki Kálmán fiában a harmadik és utolsó gyermekét temette, s ezt is,
mint a másik kettőt, akkor, mikor már a diploma kezében lett volna. Rettenetes tragédia.
Ott volt Nagyszebenből jött mennyasszonya,
a fájdalmak zokogó szüze. (…) Amíg koporsóját a sírba eresztették, jóbarátai igazán
hulló könnyzápor közt a megboldogult szerzette székely Himnusz elénekléséivel búcsúztatták, hogy dal kísérje azt, aki életében csak
dalolni tudott, még a szenvedésben is.”
A hozzátartozók, a barátok elbúcsúztak.
Néhány évtized után már senki sem tudta, hol
keressék Mihalik Kálmán sírját. Mivel a
kommunizmus ideje alatt hivatalosan tiltották
az éneket, senki se mert érdeklődni a szerző
sírjának hollétéről. A rendszerváltás után
azonban mégis sikerült azonosítani a dalköltő
földi maradványainak nyughelyét. „Az Erdélyi Kör tagjai akkor újra megváltották a sírhelyet, és rendbe hozták a sírt. Halálának
kilencvenedik évfordulóján avatták fel a zeneszerző, orvos méltó, központi sírhelyét a
szegedi Belvárosi temető főbejárata mellett,
kopjafás síremlékét Gál Imre székely fafaragó készítette” – olvasható a Múlt-kor történelmi magazin 2017. szeptember 6-i
számában.
Valahányszor a Székely himnuszt énekeljük, jusson eszünkbe Mihalik Kálmán neve
is!

sabb órákat szeretnének a szülők és
gyerekeik is. Előfordul az is, hogy
rendelnek, mint a nagyáruházban,
és ők irányítják a szakembert, mit
csináljon a gyerekük és mit ne.
Csakhogy ez nem így működik,
mert a testnevelés mint tantárgy
nem kívánságműsor, hanem a gyerek egészségét, testi, lelki fejlődését
biztosító olyan gyakorlatrendszer,
mely fáradsággal, munkával, kitartással, megpróbáltatással jár, és ezeket a kvalitásokat erősíti majd az
életben is. De ez sokszor tehernek
számít, mert igen, ha futunk, elfáradunk, s ez természetes, mert így edződünk, vagy a mozgásformákat
sok gyakorlás segítségével sajátítjuk el, így automatizálódhatnak
agyunkban, ha megtanultuk, de
ehhez dolgozni, harcolni, igyekezni
kell, ez a testnevelés alapja. A szülők egy része mindentől óvná csemetéjét, nehogy elfáradjon, nehogy
megfázzon, megizzadjon, elessen
(miért lökte fel a társa kézilabdázás
közben? – ilyen a labdajáték jellege,
ez is előfordul) stb. De lássuk, milyen a testnevelő, mert ahogy
mondják, a jó tanár megnyeri a gyereket, az meg érte lelkesedik, bizonyítani akar. Ha ellenszenves, túl
szigorú, nagyszájú fegyelmező, cinikus kigúnyoló, hajcsár, akkor elnevezik, leutánozzák, kerülik,
félnek tőle, szoronganak az órától,
inkább a felmentéshez folyamodnak, és valljuk be, ilyenből is van
szép számmal. A másik véglet, az
előbbi felsorolást elkerülendő, a
„labdabegurító” típus, aki úgy viszi
végig a karrierjét, hogy beadja a
labdát, aztán óra végén visszaveszi.
Legtöbbször ezek a „jó tanárok”,
mert nem szidnak, nem is ösztönöznek, nem is nevelnek, éppen csak
felvigyáznak, azt csinálják, amit a
diák szeretne, csak éppen mozogjon
egy kicsit, vagy ha nem akar, akkor
azt se, de év végén mindenkinek

kijár a tízes, s akkor az idő is jól
telik, reklamáció sincs, van, aki
rúgja a bőrt, a másik meg nézi, s
drukkol, az óra jól telik, hülyéskedni is lehet, jó kikapcsolódás, de
inkább ne is soroljuk tovább. (Sokszor a következetes, szigorú, de jóindulatú tanárt is ebbe a kategóriába
sodorják a sorozatos elégedetlenségek, jelentgetések.) A két véglet között mi az, ami értékes és
modellszerű? Amikor a tanárnak jó,
ha ismeri a gyereket, figyelembe
veszi az egyéni képességeit, és
aszerint értékeli az eredményeket,
az osztályzattal serkent, még ha
nem is annyira objektív a jegy. Helyesen terhel, biztat, dicsér, örül az
eredménynek, megbízik a gyerekben, nem büntet a mozgással (s a
száz guggolással), hanem maximálisan igénybe veszi annak figyelmét, játékosan oldja meg a
mozgástanulást, megszeretteti a
mozgást, tudatosan gyakoroltat, szigorúan és következetesen kitart a
követelményei mellett. Ezt a típust
szeretik és értékelik a gyerekek, bizalommal fordulnak hozzá problémáikkal, és később is pozitívan
emlegetik majd. Ami az agyonkritizált és újdonságnak számító testneveléstankönyvet illeti, semmi
kivetnivaló nincs benne. Hasznos
segédanyag, mely ábrákkal, magyarázatokkal segíti a jobb megértést.
Sportági ismeretterjesztő, tudatosítja azt, amit az órán gyakorlatban
tanulnak, rávezeti a gyermeket az
önismeretre, a pozitív önértékelésre, ismertető a szülőnek, aki betekintést kap a rendszerbe, s követni
tudja a tanár munkáját is, ami persze sokak számára kényelmetlen.
Kedves szülők, tanárok! Ne marasztaljuk el a testneveléstankönyvet, ne minősítsük nevetségesnek,
örvendjünk, hogy van egy ilyen
kapcsolatfenntartó segédanyag pedagógiai munkánkban!
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Japánban is népszerű a magyar néptánc

Fazakas Jánost, Fazit néptáncoktatóként, a Maros Művészegyüttes egykori hivatásos
táncosaként ismerjük, akinek
életében, munkásságában főszerepet kapott az erdélyi
magyar hagyományok ápolása, generációkkal szerettette meg egy életre a
néptáncot. Huszonöt éve Japánban is népszerűsíti a magyar hagyományokat, évente
egy-két alkalommal erdélyi
táncokra oktatja az ottaniakat. Emellett itthon is több
gyerek-, valamint felnőttcsoporttal foglalkozik. Bár úgy
érzi, meg kellene tanulnia
már végre nemet mondani, és
élvezni a nyugdíjas évek nyugalmát, valahogy mégsem sikerül… mert ez nem munka,
hanem életforma.

Menyhárt Borbála

– A közösségi oldalon számtalan
fotó kering, amelyek Japánban készültek, és amelyekről igen jó hangulatú táncpróbák köszönnek
vissza. Hogyan kerültél kapcsolatba
a japánokkal?
– A Maros Művészegyüttes táncosaként kerültem ki először Japánba 1992-ben, egy hosszabb
turnéra, de a történet kissé régebb
kezdődött, mert még mielőtt hivatásos táncos lettem volna, oktató voltam. ’90-ben kaptam útlevelet, és
gondoltam, hogy most utazni utazhatok, de nem tudok kommunikálni, ezért nekifogtam angolul
tanulni. Amikor Japánba kerültünk
’92-ben, három műsorral készültünk, de volt helyzet, amikor a japánokat kellett tanítani. Lőrincz Lajos
táncmester mondta akkor, hogy
Fazi, te tudsz tanítani, tudsz angolul
is, tessék hát tanítani. Így kezdődött. Amikor visszahívtak tanítani,
mondtam, hogy ha meghívtok, én
bizony japánul fogok tanítani.
Azóta évente egyszer-kétszer megyek ki, ilyenkor általában kéthárom hétig vagyok ott. Ha
összeszámolom, az életemből eddig
összesen két évet töltöttem ott.
– Honnan az érdeklődés a japánok részéről a magyar táncok
iránt?
– Japánban vannak úgymond
nemzetközi néptánccsoportok, ami
azt jelenti, hogy bármely országnak
a táncát táncolják, főleg a balkániak: a görög, makedón, szerb, bolgár,
román
táncok
iránt
érdeklődnek. Az ő táncaikról tudni
kell, hogy a legtöbb kötött körtánc,
lánctánc, tehát talán csak a lábuk
lép ritmusra. Ehhez viszonyítva a
mi erdélyi táncaink teljesen másak,
párosan ropjuk, kevés bennük a reneszánsz eredetű vonulós elem. Ez
számukra teljesen más világ. A

japán társadalomban nem szokás,
hogy amikor találkozunk, kezet fogunk egymással. Ők, ha találkoznak, meghajolnak. A mi táncaink
velejárója, hogy meg kell fogni a
partnert, irányítani kell, ez nekik
már az elején nagy sokk volt. Sokszor látom, hogy ott van a keze, de
nem fogja a partnert, teljesen új szituáció a férfi számára, hogy meg
kell fognia a nő derekát. Ez nem azt
jelenti, hogy ridegebb emberek, csupán a kultúrájuk más. Az ő táncaik
szólisztikus jellegűek, tehát van egy
mozdulatsor, megy a zene, és mindenki ugyanazt a mozdulatsort csinálja végig, többször egymás után.
És akkor jövök én azzal, hogy tessék megfogni, megforgatni a lányt,
az pedig hagyja magát vezetni.
– Hogyan kommunikálsz a japán
tanítványaiddal?
– Először angolul tanítottam
őket, aztán amikor jött annak idején
a meghívás, hogy ne maradjak hazugságban, gyorsan megvettem egy
kezdőknek szóló japán nyelvkönyvet, angolul, és két audiokazettát is
vásároltam mellé, és kezdtem az ő
nyelvükön is tanulni.
– Milyen táncokat tanítasz nekik?
Sikerül-e ebben a távol-keleti országban elsajátítani az erdélyi kultúra ezen szeletét?
– Japánban sikerélményeim vannak. Erdélyi táncokat tanítok: magyart, románt, cigányt, mikor mit
kérnek. Volt, amikor megmondták
konkrétan, hogy egy bizonyos falunak a román, magyar és cigány táncait szeretnék megtanulni. De az is
előfordult, hogy egy hétvégén háromféle cigánytáncot kértek. Az
idén úgy sikerült, hogy minden társaság mást igényelt. Sokan eljönnek
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erdélyi táborokba, illetve
vannak olyanok, akik a
tánctanulás hatására nekifognak magyarul tanulni,
megtanulják a magyar
énekeket, csujogatásokat.
Ez furcsa a magyar fülnek, ugyanis nincs elég
hangjuk, magánhangzójuk például csak öt van,
amiket használnak és egy
mássalhangzó, a többi
kettős hang. Emiatt amikor csujogatnak meg énekelnek, az a magyar
fülnek igen érdekesen
hangzik. De tény, hogy
nagyon komolyan veszik
a tanulást. Nemcsak a
táncfigurákat
tanítom
meg nekik, hanem elmesélem, hogy milyen szokás áll a hátterében.
– Van kedvenc magyar
táncuk?
– Sokan táncolnak mezőségit, palatkait, van aki
ördöngösfüzesit is, de

volt egy hölgy, aki 67 éves. De egy
72 éves öregúr is tanítványom volt,
aki kitartóan végigtáncolta a napi öt
órát. Ezek évek óta visszajárnak.
Tudni kell, hogy ha a japán odajön, akkor komolyan tanul, a komolyan szón van a lényeg. Amikor
próbálok esetleg poénkodni, akkor
először rám néznek, és látszik, hogy
információként fogják fel a hallottakat, ezért szólnom kell, hogy
hahó, csak vicc volt. Például hiába
fordítom le a székely viccet, nem
értik.
Különleges ugyanakkor a precizitás, a pontosság, ami rájuk jellemző. Persze, szükség van erre,
hiszen szigetvilág az övék, és 125
millió ember munkáját kell megszervezni. Például a peronon meg
van húzva két vonal, és biztos, hogy
mindig pont ott fog kinyílni a vonat
ajtaja, és a vonat nem késik. Ha valaki elmegy tőlünk Japánba, ne csak
azt nézze meg hogy mit értek el,
hanem azt is, hogy hogyan. Nagyon
sokat dolgoznak, munkamániásnak
hívják őket. Előfordult, hogy a hatodik emeleten tanítottam, és mellettünk pár emelettel lennebb
építettek egy új épületet. Hatalmas

rátkoznom, az ottlét alatt mindig lemegy rólam egy kis súlyfelesleg.
– Amikor éppen nem Japánban
oktatsz táncot, itthon is vannak csoportjaid?
– Igen, vidéken néptáncegyütteseket is tanítok, jelenleg Mezőbodonban, Mezőmadarason, Erdőcsinádon, Székelykálban, Vásárhelyen
felnőtteknek, illetve iskolákban is
oktatok néptáncot, ahol felkérnek
erre.
– Vidéken még működnek néptánccsoportok, és számos településen, városi környezetben is oktatnak
néptáncot a gyerekeknek. Mit tapasztalsz, mennyire van hanyatlóban
ez a szép hagyomány?Prioritás-e
még a szülők körében, hogy néptáncra járassák gyerekeiket?
– A mi táncaink nem könnyűek.
Az életformánk megváltozott, falun
sincsenek minden hétvégén táncos
alkalmak, az érdeklődési kör is
megváltozott, ha a gyerek nem jár
néptáncoktatásra, nincsen ahol
megtanulja a táncainkat. Sok néptánccsoport van most Marosvásárhelyen, hála az égnek, van igény rá.
Nagyon sok előnnyel jár, hiszen az
a gyerek, aki meg tud tanulni egy

egyik kedvenc szerintem a kalotaszegi. Olyan is volt, hogy az erdőcsinádi
Gyöngykoszorú
20.
évfordulójára sikerült elhoznom
egy japán csoportot, akik magyar
tánccal léptek fel, ők állították össze
a koreográfiát, az itteni zenekar muzsikált. Olyan már többször volt,
hogy itt japán táncokkal léptek színpadra, de erre az alkalomra magyar
táncokkal készültek. És nem kimonóban, hanem az alkalomhoz illően,
népviseletet vásároltak, vajdaszentiványi ruhákban táncoltak.
– Főként melyik korosztály nevez
be a tánctanulásra?
– Újabban egyre több egyetemista fog neki magyar táncokat tanulni, egyre többen belekóstolnak a
kultúrába. De például az idén benevezett egy házaspár, 60 és 62 évesek, illetve Tokió vonzáskörzetében

felhőszakadás kerekedett, de a
munkások felhúzták a fejükre a
csuklyát, és folytatták, nem hagyták
abba a munkát. Éppen emiatt, hogy
sokat dolgoznak, és gyakran egykét órát ingáznak a munkahelyükre,
a táncos alkalmak inkább hétvégére
vagy ünnepnapokra kerülnek. Van
náluk április végén, május elején
két hét, aranyhétnek nevezik, amikor sok hivatalos ünnep van, főként
ekkor tudnak eljönni táncolni.
– Sikerült-e megbarátkoznod az
ottani ízvilággal?
– Én hagyományőrzéssel foglalkozom, és az ízvilágban is a hagyományos erdélyi ételeket díjazom.
Japánban a főfogás a rizs, illetve,
mivel óceánnal van körülvéve, nagyon egészséges tengeri „herkentyűket” fogyasztanak, de ezek közül
sok mindennel nem sikerült megba-

néptáncot, abban kialakul az önkontroll, közösségbe jár, megtanulja, hogy meg kell fogni a párját,
ami bizonyos korban nem is olyan
egyszerű feladat, hiszen tele vagyunk gátlásokkal, amelyeket le
kell vetkőzni. Ugyanakkor fejlődik
a ritmusérzéke, tehát a tánc igen
komplex dolog. Biztos vagyok
benne, hogy az a gyerek, aki ezt
meg tudja tanulni, az a kötelező iskolai anyaggal is jobban boldogul.
Ugyanez a helyzet azzal, aki sportolni jár, sok a közös vonás a kettőben. Amit egy fellépés során a
színpadon látunk, az már egy végtermék, ami mögött rengeteg
munka van. Különböző szintek vannak, ha egy gyerekkel hetente egy
órát találkozol, az valamire elég, de
arra biztos nem, hogy profi táncost
faragj belőle.
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A sclerosis multiplex
korai stádiumában lehet
a legtöbbet segíteni a betegen

Bár a sclerosis multiplex gyógyíthatatlan betegség, mégis érdemes a betegnek mielőbb orvoshoz fordulnia, mert a
korai stádiumban lehet neki a legtöbbet
segíteni – mondta a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikájának főorvosa
az M1 aktuális csatornán.
Tegze Nárcisz a gyulladásos neurológiai betegség kialakulásáról azt mondta,
szerepet játszhatnak abban bizonyos genetikai faktorok, vírusfertőzések, a dohányzás, valamint a napfény és a
D-vitamin hiánya.
Magyarország a közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik, az északi
országokban gyakoribb, míg délebbre
ritkábban fordul elő a sclerosis
multiplex – közölte a szakember. A neurológus elmondta azt is, hogy az utóbbi
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szony, inkább összefüggés van, valamint azt is,
hogy a nők körében végzett kutatás eredményeit
nem lehet a férfiakra általánosítani.
„A nagy létszámú résztvevővel végzett kutatás megmutatta, hogy az anyagcsere szempontjából egészséges elhízottnak lenni sem
ártalmatlan, a szív- és érrendszeri betegségek kockázata akkor is megnövekszik náluk, ha évtizedeken át mentesek a metabolikus zavaroktól” –
mondta Matthias Schulze, a potsdami Táplálkozástudományi Intézet tudósa, a kutatás vezetője.
Hangsúlyozta az anyagcsere-betegségek
megelőzésének fontosságát is. „Akinek megfelelőek az anyagcsereadatai, az is nyerhet, ha időben
elkezd odafigyelni az egészséges étrendre és a
testmozgásra a megelőzés érdekében” – tette
hozzá.
Brit kardiológusok egy három évvel ezelőtti,
hosszú távú kutatása arra hívta fel a figyelmet,
hogy az elhízottak többsége nem marad tartósan
egészséges. A vizsgálatban részt vevő „egészséges elhízottak” több mint 51 százalékának romlott
az állapota húsz év alatt, miközben csak 11 százalékuk veszített a testsúlyából és vált egészségesebbé.
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Az elhízott, ám egyébként egészséges nőknek
nagyobb szív- és érrendszeri kockázatokkal kell
számolniuk, mint a normál testsúlyúaknak egy
nagy létszámú, hosszú időtávú amerikai kutatás
szerint.
A kutatók több mint 90 ezer amerikai nő
egészségének alakulását követték akár három évtizeden át – számolt be róla a BBC hírportálja.
A túlsúlyosaknál és az elhízottaknál nagyobb
valószínűséggel alakult ki agyvérzés vagy szívroham még akkor is, ha vérnyomásuk és koleszterinszintjük normális volt, és cukorbetegséget sem
diagnosztizáltak náluk.
A kutatók arra következtettek, hogy „egészséges elhízottnak lenni is kockázatos”.
Az elhízás a szív- és érrendszeri betegségek
szinte minden kockázati tényezőjével, a magas
vérnyomással és koleszterinszinttel, valamint a
diabétesszel is összefügg.
Vannak azonban olyan elhízottak, akiknél
nem jelentkeznek ezek az anyagcsere-problémák,
ami egyes tudósok szemében kétségbe vonja,
hogy az elhízás növeli ezeknek a zavaroknak a
kockázatát.
Az új kutatás eredményei azt mutatják, hogy
a túlsúlyos, vagyis 25-ösnél magasabb testtömegindexű (BMI),
egyébként egészséges nőknél 20
százalékkal, az elhízott, azaz 30asnál magasabb BMI-jű nőknél
39 százalékkal nagyobb valószínűséggel alakul ki szív- és érrendszeri betegség, mint a normál
súlyú, vagyis 18,5-24,9 testtömegindexű, szintén egészséges
nőknél.
A The Lancet Diabetes and
Endocrinology című szaklap friss
számában közölt tanulmány szerzői megjegyezték, hogy a két
dolog között nem ok-okozati vi-
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Az „egészséges elhízottaknál” is nőnek
a szív- és érrendszeri kockázatok

10-20 évben fejlődött a terápia, már
sokat tudnak enyhíteni a betegség lefolyásán.
A gyógyszeres kezelés és a pszichoterápia mellett fontos a fizikai aktivitás
megőrzése, és ajánlott a telítetlen zsírsavakban szegény, mediterrán diéta is –
tette hozzá Tegze Nárcisz.
A sclerosis multiplex (SM) a központi idegrendszer krónikus, gyulladásos autoimmun betegsége. Az agy és a
gerincvelő idegsejtjeit körülvevő védőburok, a myelinhüvely károsodása következtében az idegrost lassabban vezeti
vagy teljesen blokkolja az ingerületet. A
betegség jelenleg nem gyógyítható, de
kezeléssel a lefolyása késleltethető. Magyarországon 7-8000-re tehető az SMbetegek száma.
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Magyar–magyar elődöntő a CONIFA-vb-n

Ismét bajnok Nyárádremete: 47 (!)
éves játékos szerezte a győztes gólt

Gligor Róbert László

Székelyföld válogatottja a CONIFA honlapján közölt felvételen

Bálint Zsombor

Székelyföld Kárpátalja ellen
játssza a londoni Független Labdarúgó-szövetségek Konföderációja
(CONIFA) által szervezett világbajnokság elődöntőjét, miután mindkét
magyar csapat nyerni tudott a negyeddöntőben.
Székelyföld – a C csoport második helyezettjeként – a D csoport
győztese, a törökországi örmény kisebbséget képviselő Nyugat-Örményország ellen lépett pályára, és
meggyőző, 4-0-s sikert aratott.
Talán közrejátszott a győzelem
mértékében, hogy az ellenfél a 18.
perctől emberhátrányban játszott,
de hát tiszta gólhelyzetben rántotta
le Raffi Kaya Fülöp Lorándot, így
az örmény csak magára vethet.
Amúgy addig is Székelyföld volt a
veszélyesebb, és talán Ilyés Róbert
szövetségi kapitány is tisztában volt
az erőviszonyokkal, amikor úgy
döntött, pihenteti három fontos játékosát, Fülöp Istvánt, Hodgyai
Lászlót és Csíki Dénest.
A mérkőzés pedig őt igazolta, bár
a második félidőben, főleg 2-0 után
az örmények több veszélyes támadást vezettek. Székelyföld azonban
remekül használta az ellentámadás
fegyverét, és 3-0 után az örményeknek is elment a kedve a harctól.
Az elődöntőbeli ellenfelet a Kárpátalja – Kaszkádia találkozó adta,

ezen a székely csapat régi ismerőse
és ellenfele, Kárpátalja 3-1-re nyert.
Az elődöntőben – az erőviszonyokat ismerve – Székelyföld számít
esélyesnek, bár az ukrajnai magyarokat sem lehet előre leírni. A
másik elődöntőben a tavalyi CO-

NIFA Európa-bajnokság döntője
ismétlődik meg Padánia és ÉszakCiprus között, és amit már biztosan tudunk, hogy ennek a
meccsnek a győztese magyarokkal
kerül szembe a világbajnoki címért
zajló mérkőzésen.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-CONIFA-világbajnokság, negyeddöntő: Székelyföld – Nyugat-Örményország 4-0 (1-0)
London, Hayes Lane stadion, Bromley.
Gólszerzők: Tankó (35.), Csürös (62.) Fülöp L. (66.), Bajkó (86.).
Székelyföld: Nagy B. – Kilyén (46. Benkő-Bíró), Csizmadia,
Tankó, Csiszer, Mitra, Csürös, Fülöp L. (82. Rózsa), Györgyi,
Szőcs László (84. Bajkó), Magyari (64. Kis).

Eredményjelző
A labdarúgó-CONIFA-világbajnokság negyeddöntős mérkőzéseinek eredménye: Barawa – Észak-Ciprus 0-8, Padánia –
Pandzsáb 2-0, Kárpátalja – Kaszkádia 3-1, Nyugat-Örményország – Székelyföld 0-4.
Helyosztó találkozók a 9-16. helyekért: Man-sziget – Tibet
0-3 (a Man-sziget visszalépett), Tamil Eelam – Abházia 0-6, Matabeleland – Kabília 0-0, büntetőkkel 3-4, Japáni koreaiak – Tuvalu 5-0.
A mai program
* elődöntő: Székelyföld – Kárpátalja, Padánia – Észak-Ciprus
* az 5-8. helyért: Barawa – Pandzsáb, Kaszkádia – NyugatÖrményország
* a 9-12. helyért: Tibet – Kabília, Abházia – Japáni koreaiak
* a 13-16. helyért: Matabeleland – Man-sziget (3-0, hivatalból), Tuvalu – Tamil Eelam

Zsinórban a negyedik román győzelem

A Chile ellen Ausztriában megnyert felkészülési
mérkőzés után Finnország ellenében is hozta a kötelezőt a román labdarúgó-válogatott: a Cosmin Contra
irányította legénység Ploieşti-en 2-0-ra legyőzte skandináv ellenfelét.
A házigazdák meggyőző játékkal rukkoltak elő, s
bár arra kényszerültek, hogy öt-hat vezéregyéniségüket
nélkülözzék, mégis könnyedén lenyomták ellenfelüket.
A találkozón első gólját szerezte a jobb hátvéd poszton
szereplő Cristian Manea, és végleg búcsút intett a címeres meznek a hazai nemzeti együttes egykori első
számú hálóőre, Bogdan Lobonţ, aki hosszú idő után
kapott újra néhány percnyi játéklehetőséget a válogatottban.

Bogdan Lobonţ számára a Finnország elleni mérkőzés a végső búcsút jelentette a címeres meztől

Románia valamennyi barátságos meccsét megnyerte
idén: Izraelben 1-0-ra győzött, Svédországot 2-1-re
múlta felül Craiován, majd következett a mostani,
Chile és Finnország elleni siker.
A román labdarúgó-válogatott szeptemberben játszik majd legközelebb: az újonnan induló sorozatban,
a Nemzetek Ligájában előbb Montenegró (szeptember
7.), majd Szerbia (szeptember 10.) lesz az ellenfele.
Jegyzőkönyv
Nemzetek közötti felkészülési labdarúgómérkőzés: Románia – Finnország 2-0 (1-0)
Ploieşti, Ilie Oană-stadion, 12.000 néző, vezette: Robert Harvey (ír).
Gólszerzők: Manea (37.), Deac (61.).
Sárga lap: Anton (47.), Tătăruşanu (78.),
Bălaşa (78.), illetve Soiri (82.).
Románia: Tătăruşanu (87. Lobonţ) –
Manea, Săpunaru (57. Toşca), Bălaşa, Bancu
– Anton, Stoian – Deac (64. Man), Mitriţă (80.
Grozav), Budescu (57. Chipciu) – Băluţă (63.
Puşcaş).
Finnország: Hradecky – Toivomaki, Toivio,
Vaisanen, Pirinen (63. Uronen) – Lod, Lam
(57. Kamara), Sparv, Taylor (77. Vayrynen) –
Skrabb (57. Soiri), Sadik (63. Karjalainen).

Eredményjelző
Nemzetek közötti felkészülési labdarúgómérkőzések eredménye: Kazahsztán – Azerbajdzsán 3-0, Oroszország – Törökország 1-1,
Litvánia – Lettország 1-1, Luxemburg – Grúzia 1-0.
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Bár hivatalosan csak vasárnap fejeződik be a bajnokság, Nyárádremete nehéz küzdelem árán, de ismét
első helyen zár a Maros megyei 5.
ligás labdarúgó-bajnokság Északi
csoportjában.
Drámai küzdelem folyt ebben az
évadban a bajnoki címért, egy adott
pillanatban négy csapat is esélyesként küzdött. A végig listavezető
Nyárádremete nemrég Alsóidecsen
elszenvedte a második vereségét (az
elsőt Görgénysóakna ellen jegyezhette még az őszi idényben), s ezzel
vérszemre kaptak az ellenjelöltek, a
felső-nyárádmentieknek pedig két
pontra volt szükségük a bajnoki
címhez, de az utolsó két fordulóban
is nehéz ellenfelekre kellett számítaniuk. Így múlt vasárnap tétmérkőzésen
léptek
pályára
Görgénysóakna ellen, és szép győzelemmel búcsúztak a hazai közönségtől: a csapat veteránja, Török
Csaba István a 10. percben 40 méteres szabadrúgásból talált be a görgényiek kapujába, s bár a vendégek
is veszélyesen játszottak, a második
játékrészben a remeteiek mindent
kibekkeltek, sőt a 70. percben Vass
Hunor kivédte a vendégeknek ítélt
büntetőt is, így a bajnoki cím fele
mindkettőjük „számlájára” írható. A
másik fele egyrészt az egész csapatnak, másrészt ugyancsak Töröknek
köszönhető, aki Bátos ellen is a 90.
percben szerzett győztes találatot.
Széles mosollyal, de láthatóan fáradtan értékelte lapunknak a záruló
bajnokságot a 47 éves Török Csaba
István. Igen szoros csoportról van
szó, két csapat kivételével bárki
bárkit megverhetett (volna), és bár
végig éllovasok voltak, alig sikerült
megtartaniuk az első helyet, így érthetően nagy nyomás és feszültség
jellemezte az utolsó fordulókat, hiszen ha Sóaknát nem tudták volna
megverni, a cím is elúszott volna,
mert az utolsó játékban a szomszédos Alsóköhér ellen semmi jóra (és
két-három jó játékosra) nem számíthatnak.

A bajnokságot csüggedten kezdte
a csapat, amely Kádár Levente halálával elnökét veszítette el, de
melléjük állt a község polgármestere, sikerült új vezetőséget választani, és talpraesett, mindennap a
csapatért dolgozó új elnökre találni Lunka Sándor személyében,
aki az ügyintézéstől a támogatók
megkereséséig mindent elvégez.
De sok segítséget kaptak Fórika
Szilárdtól, valamint a község elöljárójától, Magyari Pétertől és helyettesétől, Szász Leventétől is. Az
egykoron a vásárhelyi ASA keretében is megfordult, ma 47 éves
Török edzőként sokszor a pálya
széléről, játékosként legtöbbször
a gyepen segítette társait, ebben a
kiírásban hét találatot jegyzett. A
csapat úgy kezdte a bajnokságot a
tavaly, hogy négy legtapasztaltabb játékosa távozott, helyüket
fiatalokkal próbálták pótolni, és
úgy tűnik, ez a kísérlet be is vált.
Az edző-játékos az egész csapat
teljesítményét kiemelte, hiszen
van négy ügyes fiataljuk, továbbá
vannak rutinos, gyors játékosaik, jó
kapusuk, és összességében mindenki jó munkát végzett a teljes
idényben. A csapat gólzsákja Fărcaş Bogdan lett.
Ami a folytatást illeti, Nyárádremete továbbra is az 5. ligában
kezd az ősszel, és Török ismét ott
lesz a pályán, mert a lelkes vezetőket és a csapatot nem akarja
magukra hagyni, és ő sem tudna
könnyen búcsút inteni a focinak.
Úgy gondolja, az Északi csoportban is erős csapatok vannak, így
nem lépnek felsőbb szintre, hiszen sem rendszeres edzésre
nincs lehetőségük, sem jóval több
pénzük nincs. Mivel a remetei fiatalok számára ma már kevésbé
vonzó a sport, csak négy helyi
van a keretben, a többiek „idegenlégiósok”.
A csapat a vasárnapi utolsó mérkőzés után visszatér Remetére, és
hagyományosan teherautóra ülve
hordozza végig a községben a bajnoki trófeát, majd közös ünnepléssel zárják az idényt.

Megyei focikörkép
* 5. liga, Északi csoport, 21. forduló: Mezőkirályfalva – Lövér
5-4, Marosfelfalu – Köhér 2-3, Nyárádremete – Görgénysóakna
1-0, Szászrégeni Testvériség – Alsóidecs 3-0, Bátos – Magyaró
6-5. Abafája állt. Az élcsoport: 1. Nyárádremete 47 pont, 2. Bátos
43, 3. Köhér 42.
* 5. liga, Közép csoport, 21. forduló: Tuzson – Galambod 5-4,
Harasztkerék – Balavásár 5-1, Mezőrücs – Gernyeszeg 2-1, Kerelőszentpál – Csittszentiván 0-6, Cikmántor – Kerelő 0-3. Segesvár állt. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 50 pont, 2.
Csittszentiván 42, 3. Balavásár 40.
* 5. liga, Déli csoport, 18. forduló: Mezőtóhát – Mezőceked
1-1, Marosludas II – Mezőzáh 5-0, Maroskece – Radnót II 3-2,
Magyarsáros – Vámosgálfalva 4-0, Küküllődombó – Marosugra
6-0. Az élcsoport: 1. Radnót II 40 pont, 2. Marosludas II 37, 3.
Mezőceked 34.
* 6. liga, 21. forduló: Somosd – Nyárádgálfalva 1-0, Uzdiszentpéter – Jedd 0-3, Mezőpanit – Csíkfalva 4-0, Kibéd – Koronka
3-2, Mikefalva – Küküllőszéplak 3-2, Egrestő – Székelybere 5-0.
Az élcsoport: 1. Somosd 54 pont, 2. Nyárádgálfalva 50, 3.
Jedd 49.

A bajnok nyárádremetei csapat játékoskerete
és szakmai stábja
A 2014–2015-ös és 2015–2016-os idény után a 2017–2018-as
kiírást a következő kerettel nyerte meg ismét Nyárádremete:
* kapus: Vass Hunor
* hátvédek: Gyurka Tamás, Iuşan Sebastian, Matei Alexandru, Beian Alin, Tropoţei Călin, Fórika Szilárd
* középpályások: Crăciun Doru, Călman Alexandru, Feier
Adrian, Moldovan Marc, Conţ Daniel, Török Csaba István, Fărcaş Bogdan, Bloj Marius
* csatárok: Todoran Cosmin, Istvánfi Botond, Iuşan Marius,
Székely Szilárd.
Elnök: Lunka Sándor, alelnök: Fórika Szilárd, titkár: Lengyel
Csaba, edző-játékos: Török Csaba István, pályamester: Vass
Árpád, egészségügyi ellátó: Szilveszter Ibolya, Török Kriszta.
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ROMÁNIA
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY
FŐÉPÍTÉSZI IGAZGATÓSÁG

HIRDETÉS

Marosvásárhely, 540026, Győzelem tér 3. szám
tel: +40 265 268330, fax: +40 365 801857
e-mail: urbanism@tirgumures.ro
www.tirgumures.ro

1. Szerződő hatóság
Marosvásárhely megyei jogú város, Győzelem tér 3. szám, e-mail: urbanism@tirgumures.ro
2. Partnerek
Romániai Építészkamara Maros megyei szervezete, Romániai Építészek Szövetségének Maros
megyei szervezete
3. A projekt leírása:
A Győzelem tér – Rózsák tere – Petőfi Sándor tér – Bernády György tér – Vár sétány által • A tömegközlekedési megállóhelyek integrálása a gyalogosközlekedés számára fenntarkörülhatárolt városrész a település egyik legforgalmasabb közlekedési folyosója a közúti fortott térbe; a tömegközlekedési megállóhelyek elhelyezkedésének elemzése és új helyszígalom és az alternatív közlekedési lehetőségek szempontjából egyaránt, hiszen a város jenek azonosítása, amennyiben ez indokolt;
lenlegi arculatát meghatározó történelmi utak metszéspontjában helyezkedik el. A település
•
A környezetszennyezés csökkentése és a közterületnek az éghajlatváltozáshoz való igazírégi magjának részeként a tanulmány számára javasolt tér mély történelmi, kulturális, építása;
tészeti-urbanisztikai töltettel rendelkezik. Ez a történelmi töltet jelenti az építészeti alapot a
többrétű – közigazgatási, pénzügyi-banki, szórakozási és kikapcsolódási, kereskedelmi, ok- • Egyéb vonatkozások, a pályázó vagy a pályázó csapat szabad belátása szerint
tatási, lakhatási, kulturális, turisztikai, társadalmi stb. – tevékenységhez.
Az említett városi térre vonatkozó tervpályázat és alapos tanulmány elkészítését az urbanisztikai-tájépítészeti rendezés szempontjából (a közterületen használt anyagok és városi
bútorok, zöldövezetek, közvilágítás stb.) egységes arculat létrehozásának szükségessége indokolja, az Európai Unió legújabb közlekedésszervezési előírásaival összhangban (elsőbbség
az alternatív és a tömegközlekedés számára), valamint az építészeti-urbanisztikai műemlékek
és épületegyüttesek kiemelésének szándéka (jelenleg a magas növényzet, a szegély menti
parkolók, az elégtelen környezeti, építészeti megvilágítás stb. befolyásolja).

A versenypályázat – a projektek elbírálásának alapfeltételeiként – ösztönzi a kreativitást, a
megoldásjavaslatok műszaki minőségét, ezek megalapozottságát és fenntarthatóságát.

4. A pályázat típusa: országos és nemzetközi szinten nyílt tervpályázat, díjak megítélésével
5. A pályázat hivatalos indítása:
2018.06.18.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2018.08.27.
6. A jelentkezők:
• Egyének vagy csapatok lehetnek
• Az egyének építészek vagy várostervezők lehetnek
• A csapatok tagjai között legalább egy várostervező vagy építész kell legyen, de javasoljuk
a következőket is: tájépítész, tervező, képzőművész, közlekedési mérnök, szociológus, történész, mérnök vagy olyan képzettséggel rendelkező belföldiek vagy külföldiek, amelyet a
jelentkezők relevánsnak ítélnek meg a javaslat kidolgozása szempontjából.

A tervpályázat célja megoldásokat, ötleteket találni a tanulmányozott térség hasznosítására,
a jelenlegi közösségi igényeknek megfelelően: a vizsgált terület multifunkcionális jellegéből
adódó konfliktusok megoldása, a térség építészeti-urbanisztikai műemlékeinek és épületegyütteseinek kiemelése, a térség turisztikai vonzerejének növelése, tájképjavítás, a térség
társadalmi összejöveteleinek helyet biztosító terek minőségének emelése, a közlekedés átszervezése a motorizált forgalom és a szennyezés csökkentése, valamint az alternatív és a
tömegközlekedési eszközök használatának növelése érdekében, a lakosság életszínvonalának
növelése, a fogyatékkal élő személyek mozgásának megkönnyítése – amelyek a várostervezési dokumentáció vagy műszaki projektek alapját fogják képezni, amelyek közül megemlítjük a védett beépített területre vonatkozó térségi városrendezési tervet, a 7. A pályázatok elbírálásának kritériumai:
Marosvásárhely központi részének átalakítása elnevezésű projektet.
• A javaslatok kreativitása, eredetisége és tájépítészeti, építészeti, művészi minősége
A jelentkezők a következő fontos vonatkozásokra tesznek javaslatot a haszonélvező szá• A javaslatok életképessége, észszerűsége és fenntarthatósága
mára:
• A téma célkitűzéseinek teljesítése
• Az építészeti-urbanisztikai műemlékek és épületegyüttesek, minden vizsgált tér saját iden- Az elbíráló bizottság (zsűri) a fent említetteken kívül szabadon más szempontokat is figyelembe vehet az elbíráláskor, és lemondhat a fentiekben felsorolt egy vagy több kritériumról,
titásának hasznosítása
• A létező vagy javasolt, esztétikai, történelmi jelentőségű nyilvános műemlékek integrálása ha úgy ítéli meg, hogy a javaslatoknak más, a témához relevánsan kapcsolódó tulajdonságai
(meglévő és jóváhagyott szobrok, a virágóra stb.); az autó- és gyalogosbejáratok integrá- is vannak, mint a fent említettek.
lása a Rózsák terére javasolt föld alatti parkoló kivitelezésekor
• A köztér, a városi bútorzat, a közétkeztetési rendeltetésű teraszok, a bódék, a turisztikai 8. Az elbíráló bizottság: az építészet, a várostervezés, a képzőművészet és a városi motáblák, a díszkivilágítás, a homlokzatok színvilágának és a közlekedési útvonalak egysébilitás szakmai szervezeteit képviselő szakemberek, a helyi és a központi hatóság képviselői.
ges kezelése;
9 A megvalósíthatósági tanulmány és a végrehajtási projekt szerződéskötése:
• A védett beépített terület vagy a város bizonyos szimbolikus elemeinek létrehozása, kieA pályázat elbíráló bizottságának döntése kötelező érvényű a szervezőre nézve, a pályázaton
melése (ezek lehetnek: nyilvános találkozók számára berendezett tér, buszmegállók terbenyújtott projektek kiválasztásának betartása és a díjazásra javasolt megoldások tekintevezése, városi bútorzat tervezése, bódék tervezése, kereskedelmi teraszok tervezése,
tében.
A szervező a pályázat díjazottjai közül bármelyiket kiválaszthatja, hogy a későbbiekturisztikai jelzőtáblák tervezése, kerékpárállványok tervezése, vagy bármely más, potenben tervezési szerződést kössön, az elbíráló bizottság javaslatainak megfelelően, általános
ciális szimbólumértékű köztéri elem);
vagy egy vagy több részleges megoldás érdekében. Az előterjesztő szerződést köthet a pá• A közlekedés és a parkolók átszervezése a város központi részén, annak érdekében,
lyázat egyik díjazottjával, vagy a pályázat két vagy több győztese által alkotott csapattal, és
hogy összeegyeztessék, teljesen vagy részlegesen megszüntessék a motorizált közlekeesetleg egy vagy több csapattal részleges megoldások érdekében.
dést a Rózsák terén és a környéken; a térség áruellátási forgalmának integrálása;
• A közterek tájképének átalakítása – alternatív (beleértve a fogyatékkal élő személyeknek
is) és motorizált közlekedés számára fenntartott folyosók, tömegközlekedés (beleértve a
tömegközlekedési megállóhelyeket is), közterek és zöldövezetek;

10. A nyeremények száma és összege:
I. díj: 20.000 euró
II. díj: 10.000 euró
III. díj: 5.000 euró
A fenti díjak mellett legfennebb 3 dicséret (elismerés) is kiosztható a kiemelt fontosságú területekre vonatkozó kiváló minőségű részleges megoldásokra, egyenként 1000 euró értékben. A részleges megoldás lehet, például, egy szimbólumpotenciállal rendelkezőnek vélt
elem designja, egy kivitelezhető megoldás a forgalom átszervezésére, az autó- és gyalogosbejáratok integrálása a Rózsák terére javasolt föld alatti parkoló esetében, a közterek
tájképének átalakítása – az alternatív (beleértve a fogyatékkal élő személyeknek is) és a
motorizált közlekedés számára fenntartott folyosók, a tömegközlekedés (beleértve a tömegközlekedési megállóhelyeket is), a közterek és a zöldövezetek stb.
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos díjakat ne osszon ki, ha ezt indokoltnak
ítéli meg, a benyújtott művek értékétől (minőségétől) függően.
11. Egyéb információk:
A pályázati dokumentáció, beleértve a pályázat tematikáját, a pályázat szabályzatát és a
megoldások alátámasztására a szervező által rendelkezésre bocsátott dokumentumokat,
megtalálható Marosvásárhely megyei jogú város www.tirgumures.ro honlapján és a SEAPon (elektronikus közbeszerzési rendszer), a versenypályázat hivatalos elindítását követően.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ tárcsás kasza (185 cm, 210 cm),
2-es váltóeke. Tel. 0745-404-666. (8890)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.

(8886-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó: bükk, gyertyán,
csere. Tel. 0755-862-175. (8866)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0742-

866-258. (6887-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919662. (8865)

BÜKKFA és gyertyánfa eladó. Tel. 0742641-827. (8865)

MINDENFÉLE

A 4-es Számú Iskola 1968-ban esti
tagozaton végzett egykori diákja
(osztályfőnök Incze Éva) az 50 éves
találkozó megszervezése alkalmával
szeretné felvenni a kapcsolatot volt
osztálytársaival. Tel. 0757-760-472, 0727783-033. (8919)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)

VÁLLALUNK építkezési munkát, külsőbelső javítást, gipszkartonozást, kisebb

tetőjavítást 15% kedvezménnyel. Tel.

0755-825-502. (8458)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán, falun is.
Tel. 0740-527-205. (8933)

MEGEMLÉKEZÉS

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8841)

mával

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

halálának első évfordulóján. Akik

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

Szívünk soha el nem múló fájdalemlékezünk

CERNY

HELMUTHRA, a drága jó édes-

apára, nagyapára, dédnagyapára

ismerték, gondoljanak rá szere-

tettel. Nyugodj békében! Szerető

leánya, Erika. (8941-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett

anya,

nagymama,

anyós és dédnagymama,

MILOTAI FERENCZNÉ

szül. BARNA BUCUR MARIA
(Manci)

életének 95. évében csendesen

megpihent. Temetése június 7-én

11 órakor lesz a római katolikus

temetőben. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (8939-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett férj, édesapa, nagytata,

após, testvér, rokon, szomszéd,

ismerős,

id. SZAKÁCS SÁNDOR

életének 72. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése

június 8-án 13 órakor lesz a va-

dadi ravatalozóból. Isten nyugtassa békében!

Gyászoló szerettei. (8945-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt lehet. (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI és NŐI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377. (sz.-I)

A PETRY CÉG BOLTI ELADÓKAT, PINCÉRT, VILLANYSZERELŐT, SEGÉDMUNKÁST alkalmaz. Az önéletrajzokat cégünk
székhelyén (a Barajului utca 5. szám alatt) lehet leadni személyesen
vagy e-mailen lehet beküldeni: cv@petry.ro. Részletekért hívják a
0770-295-647-es telefonszámot. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELY központjában működő FOGORVOSI RENDELŐ FOGORVOST alkalmaz. Tel. 0727-300-265. (8935-I)

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít impotencia,
alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió esetén,
kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a csődtől,
sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a vállalkozást.
100%-osan garantálja, hogy megoldja problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete
és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony segítségével
megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Maros Megyei Tanács
ELNÖK

összehívó

0751-471-965. (8892)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
dr. SZABÓ JULIANNA
volt fertőzőszakorvos

életének 87. évében elhunyt. Te-

metése június 9-én 12 órától lesz

az ótordai református temetőben.

Marosvásárhelyi búcsúztatójára

június 8-án, pénteken 18 órától
kerül sor az Alkony Kft. ravatalozójában (Dózsa György utca).

A gyászoló család. (8951-I)

A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI JELENBE.
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A Maros Megyei Tanács elnöke által 2018. június 6án kibocsátott 309-es rendelet értelmében
2018. június 8-án 13 órára összehívják a megyei tanács rendkívüli ülését.

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített 215/2001-es
helyi közigazgatási törvény 94. cikkelye (2), (3), (5),
(7), (8) bekezdései és a 106. cikkely (1) bekezdése
előírásainak alapján
elrendeli:
Egyetlen cikkely: 2018. június 8-án 13 órára a közigazgatási palota nagy gyűléstermébe összehívják a
megyei tanács plénumát rendkívüli ülésre, a következő
napirenddel:
1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2018.
február 15-i 15-ös, a 2018-as megyei költségvetésre
vonatkozó, egyes pénzügyi intézkedésekről szóló
határozat módosításáról és kiegészítéséről.
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.
2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
elnök

Ellenjegyezte Paul Cosma
jegyző

Bikes N’Roses: június 24-én
az országúti kerékpározás
visszatér Marosvásárhelyre

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és a Road Grand Tour
közötti megállapodásnak köszönhetően az amatőrök és hivatásos
versenyzők számára szervezett legfontosabb romániai országúti
versenysorozat a június 24-i megmérettetéssel visszatér Marosvásárhelyre. A verseny nyitott minden kerékpárkedvelő számára, és
a kritériumtípusú formátumnak köszönhetően látványosnak ígérkezik, a Rózsák terén (innen ered a verseny elnevezése is) és a környező utcákon kirajzolt mintegy három kilométeres útvonalon. A
kerékpárosok technikai képessége és intenzív erőkifejtése (állóképessége), mint ami az útvonal részét képező Bolyai utca megmászásához szükséges, jelenti majd a különbséget. A közbenső
sprintek élénkítik a hangulatot a versenyzők és a nézők számára
egyaránt.
Az idők során Marosvásárhely a romániai kerékpársport néhány fontos momentumának színhelye volt. Itt áthaladt a Román
körverseny, olyan versenyek mellett, amelyekre szívesen emlékeznek a sportág idősebb rajongói: az Erdély-kupa vagy a Szövetség
kupája. „Marosvásárhely olyan központ, amely mindig kitermelte
a fiatal kerékpárosokat. Itt vettem részt Románia egyik legszebb
megmérettetésén, a Rózsák terén kialakított körversenyhez pedig
igencsak kellemes emlékek fűznek. Amikor Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala érdekeltnek mutatkozott, hogy hozzájáruljon
a verseny megszervezéséhez, előtörtek ezek az emlékek, és íme: június 24-én az RGT Bike N’ Roses keretében rajthoz állnak az ország középső részéből és máshonnan érkező kerékpárosok.
Köszönjük a polgármesteri hivatal és Dorin Florea polgármester
érdeklődését, és köszönjük azoknak, akik a kerékpárhasználat
által támogatják ezt a sportágat” – nyilatkozta Alexandru Ciocan,
a Road Grand Tour kezdeményezője.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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Versenytárgyalás kaszálásra
A Marosvásárhelyi Repülőtér

versenytárgyalást hirdet
a repülőtér környékén levő mintegy 30 hektáros
füves terület tisztítására, lekaszálására,
a fű elszállítására.

A munkálatokat a szolgáltatónak saját költségén kell elvégeznie a munkavégzési engedély kibocsátásától számítva legfeljebb 10 naptári napon
belül.
Azt a jelentkezőt választják ki, aki – ajánlata szerint – a legrövidebb
időn belül végzi el a munkát.
Az ajánlatokat a repülőtér titkárságára kell eljuttatni 2018. június 8-án
12 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265-328-888-as telefonszámon
vagy az office@transylvaniaairport.ro e-mail-címen.

