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Húsvéti vásár Szovátán

Külsőleg is ráhangolódni az ünnepre

Olvasóink
figyelmébe!

Hirdetési irodánk nyitvatartása, az ünnepek miatt, a következőképpen módosul:
– április 18., csütörtök: 8–16 óra
között
– április 19., péntek: 8–14 óra között
– április 20., szombat, 21., vasárnap, 22., hétfő: ZÁRVA
– április 23., kedd: 8–16 óra között
Érdeklődni
a 0742-828-647-es
telefonszámon lehet.

Idősellátás
családias
környezetben

Április végére tervezik az Ana Gondozóház megnyitását Marosvásárhelyen.
A korábban panzióként működő épület
átalakítása mintegy fél éve kezdődött
el, a 16 férőhelyes, idősek ellátását
biztosító otthon megnyitásához folyamatban van az engedélyek beszerzése. Az indulásról, a tervekről Bányai
Annával, a gondozóház igazgatójával
beszélgettünk.

Nagy volt az érdeklődés, bőséges a kínálat az első húsvéti vásáron

Múlt szombaton első alkalommal rendeztek húsvéti vásárt Szovátán. A jó idő
sokakat kicsalogatott vásárolni, kézműveskedni a városközpontba.

Gligor Róbert László
A Placcon mintegy kéttucatnyi stand telt
meg áruval szombaton reggel, helyi és környékbeli termelők és kézművesek hozták el
portékáikat, többnyire húsvéthoz kötődőeket.
Számos standon találtunk szebbnél szebb, kü-

lönbőző anyagokból és technikákkal készült
„piros tojást”, ünnepi tojástartókat, asztali és
ajtódíszeket, húsvéti kosarakat, de sok mást is,
amit felhasználhatunk otthonunkban ezekben a
napokban, vagy elajándékozhatunk: mézet és
méhészeti termékeket, süteményeket, mézespogácsát, szörpöket, lekvárokat, gyógynövényeket, lenvendulazsákocskákat, -párnákat,
-olajokat, -szappant, festett üveg- és kerámiatárgyakat, csuprokat, naptárakat, ékszereket,
horgolt asztali díszeket, állatkákat, virágokat,

Fotó: Gligor Róbert László

sapkákat, de szőttesek, hímzett ruhák, terítők,
párnák, festett csuhédíszek, kézműves, faragott
gyertyák és még festett kisszék is kapható volt.
A vásárlók viszonylag hamar, délelőtt 10 óra
táján ellepték a teret, szemlélődtek, érdeklődtekt, dicsérték az árut, és a legtöbben nem távoztak üres kézzel az asztaloktól, amelyeken a
marosszentgyörgyi Rhemia alapítvány által
gondozott gyerekek kézműves tárgyai is ott sorakoztak.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
A holland asszony,
aki Kosztolányit
szaval

A nyárádszentsimoni költészet napi
ünnepség versmondói között volt egy
holland asszony, aki egy nehezen kiejthető szavakból álló Kosztolányiverssel lepte meg a közönséget.
Igyekezetét, hogy A játék című vers
sok gy és ny betűjével megbirkózzon,
őszinte elismeréssel tapsolta meg a
közönség.

____________7.

Feltámadásra várva

Mózes Edith

A Romániai Előrejelzési és Stratégiai Intézet, az IRES idén év
elején készített felmérése szerint az ország minden negyedik lakója szegénynek érzi magát. Az emberek több mint tíz százaléka
retteg a létbizonytalanságtól, az áremelkedésektől, a gazdasági
helyzet és az életszínvonal romlásától. A megkérdezettek 36%ának a jövedelme csak a legszükségesebbekre elegendő, 17%-a
túl kevésnek tartja pénzét a megélhetéshez. Mindössze 13%-uk
mondja, hogy jól kijön a pénzéből, de ettől még nem érzik magukat sem gazdagnak, sem szegénynek. Sokan megelégednének havi
2000 lejjel, és százezer eurótól már gazdagnak éreznék magukat.
Az Eurostat tavaly novemberi adatai szerint Romániában a lakosság 38,8 százaléka él szegénységben és emiatt társadalmi kirekesztettségben. Az emberek gyakran még akkor is képtelenek
kilábalni a szegénységből, ha van munkahelyük és jövedelmük.
Ám Románia az egészségügyi létesítmények, mellékhelyiségekkel rendelkező lakások tekintetében is elmaradt. Az Eurostat szerint a helyzet ugyan minden vonatkozásban javult, a javulás
azonban annyira lassú, hogy Románia még legalább 10-15 éven
át az uniós átlag alatt marad.
Ezt az állapotot igazolja a minapi tragédia, amikor egy hároméves kisgyerek belefulladt egy Buda nevű település iskolájának
pöcegödrébe.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 30 perckor,
lenyugszik
20 óra, 13 perckor.
Az év 108. napja,
hátravan 257 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ANDREA és ILMA,
holnap EMMA napja.
EMMA: germán eredetű, alakváltozataival, az Irma és a
német Erma névvel együtt
Ermin, Irmin germán isten nevéből származik, más feltevések szerint a germán hermion
néptörzs nevéből ered.

Változékony idő
Hőmérséklet:
max. 190C
min. 60C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. április 17.

1 EUR

4,7611

1 USD

4,2223

1 g ARANY

177,0908

100 HUF

1,4797

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

Istentisztelet a Kultúrpalotában

A marosvásárhelyi vártemplomi református egyházközség
húsvét első napján délelőtt 10 órai kezdettel úrvacsoraosztásos ünnepi istentiszteletét a Kultúrpalota nagytermében
tartja. Szeretettel várnak mindenkit erre az alkalomra.

Helyi termékek a Petrynél

Több mint harminc termelő várja a vásárlókat április 19-én,
pénteken reggel 8–19 óra között a marosvásárhelyi Petry
Látványműhely és Múzeum udvarán és a Rákóczi lépcső
alatti kis utcában sorra kerülő hagyományos termékvásáron. A helyi termelőktől származó élelmiszerek és friss zöldségek mellett kézművestermékek közül is válogathatnak a
vásárlók.

Lőgyakorlat éles lőszerrel

Április 19-éig, péntekig 8–18 óra között a marosszentgyörgyi lőtéren éles lőszerrel lőgyakorlatot tartanak a honvédelmi,
közrendi
és
nemzetbiztonsági
rendszer
intézményeinek Maros megyei egységei. A térség lakosságát arra kérik, hogy kerülje a lőtér környékét, mert fennáll a
testi sérülés vagy az elhalálozás veszélye. Egy esetleges
baleset során a Honvédelmi Minisztérium nem vállal felelősséget.

Zárva lesz a fedett uszoda

A marosvásárhelyi Mircea Birău fedett uszoda április 19–
22. között a megszokott ünnepi programhoz igazítja működését. Csütörtökön 14 órától, valamint pénteken,
szombaton, vasárnap és hétfőn egész nap zárva lesz.

Ünnepi nyitvatartás a piacokon

A marosvásárhelyi Piacigazgatóság értesíti a lakosságot,
hogy az ortodox húsvétkor, április 28-án és 29-én zárva lesz
a Hadsereg téri piac, április 28-án pedig az ócskapiac. A napipiacok ezeken a napokon rövid programmal, azaz 14
óráig tartanak nyitva.

Rövid terápiás program szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak

A Bonus Pastor Alapítvány május 26. – június 7. között
Szentkatolnán kéthetes rövid terápiás programot tart szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak. Várják azok
jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-,
játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon, és meg
szeretnék tapasztalni a szabadulás örömét. Jelentkezni, további részletek felől érdeklődni az alábbi telefonszámokon
lehet: Marosvásárhely: Bartha Éva – tel. 0740-056-691,
Székelyudvarhely: Geréb Tünde – 0751-226-906, Kolozsvár: Horváth Mária – 0744-237945, valamint Szakács Előd:
0752-243-649, Nagyvárad: Kocsis Tünde: 0747-064-624,
Szatmárnémeti: Puskás Csaba – 0744-539-213.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége megrendülten búcsúzik

BÁCS FERENC

Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésztől,
aki nyolcvanharmadik életévében 2019. április 16-án az öröklétbe távozott.

Bács Ferenc 1936. június 19-én született Nagyszebenben. A Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetben Delly Ferenc osztályában szerzett oklevelet.
1960-tól a Marosvásárhelyi Állami Színház művésze
volt.
Tehetségének, magabiztos szakmai tudásának, színes egyéniségének és imponáló megjelenésének köszönhetően a hatvanas-hetvenes években a
marosvásárhelyi és az erdélyi színházi élet meghatározó egyéniségévé vált.
Nevéhez a marosvásárhelyi színpadon – többek között – olyan alakítások fűződnek, mint VIKTOR – Arbuzov: Irkucki történet (rendező: Harag György),
HERBERT G. BEUTLER (NEWTON) – Friedrich
Dürrenmatt: A fizikusok (rendező: Harag György),
ZOROBÁBEL – Sütő András: Pompás Gedeon (rendező: Harag György), RÁBAY MIKLÓS – Csiky Gergely: Buborékok (rendező: Hunyadi András),
CIPRIÁNI PROFESSZOR – Örkény István: Tóték
(rendező: Kovács György), MACDUFF – William
Shakespeare: Macbeth (rendező: Harag György),
BETHLEN MIKLÓS, Erdély kancellárja – Szabó
Lajos: Mentség (rendező: Harag György), SALIMOV,
író – Makszim Gorkij: Nyaralók (rendező: Tompa
Miklós), JAGO – William Shakespeare: Othello (rendező: Hunyadi András), és az örökre emlékezetes
ÁDÁM – Madách Imre: Az ember tragédiája (rendező Harag György).
Alakításaira mindannyiszor a kifinomult árnyaltság, a választékos formagazdagság, a nagyfokú művészi elegancia volt jellemző.
1977-ben családjával együtt Magyarországra költözött, ahol előbb vidéki, majd budapesti színházak
ünnepelt művésze lett, kiteljesedett filmes karrierje,
de szinkronszínészként, pódiumműsorok előadója-

ként, tévés műsorvezetőként, rendezőként is sikereket
aratott.
Művészi, alkotói munkája elismeréseként 1983-ban
Jászai Mari-díjat, 2001-ben érdemes művészi címet
kapott. 2011-ben kiváló művész lett, 2015-ben pedig a
Kossuth-díjat vehette át.
Bács Ferenc emléke előtt kegyelettel hajt fejet a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közössége.

Javítási munkálatok a Tisza utcában

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a Tisza utcai lakókat, hogy április 18-20. között ebben az utcában javítási és karbantartási
munkálatokat végeznek (a Lovasság/Călăraşilor utca és a Szabadi út közötti szakaszon). Azzal a kéréssel fordulunk a gépkocsivezetőkhöz, hogy
a munkálatok idején vezessenek óvatosan, tartsák be az övezetben kihelyezett közúti jelzéseket, ne parkoljanak ott és ne akadályozzák a munkagépeket. Köszönjük a megértést, és elnézést kérünk az okozott
kellemetlenségekért!
Racz Lucian ügyvezető igazgató

Javítási munkálatok
a Gheorghe Marinescu utcában

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a Gheorghe Marinescu utcai lakókat, hogy április 20-án javítják az utat a Gheorghe Marinescu Elméleti Líceumnál található parkolótól a fatemplom bejáratáig.
Azzal a kéréssel fordulunk a gépkocsivezetőkhöz, hogy a munkálatok
idején vezessenek óvatosan, tartsák be az övezetben kihelyezett közúti jelzéseket, ne parkoljanak ott és ne akadályozzák a munkagépeket.
Köszönjük a megértést, és elnézést kérünk az okozott kellemetlenségekért!
Racz Lucian ügyvezető igazgató

Helyesbítés

Szerdai lapszámunkban, az
Alexandru Răzvan Cuc szállításügyi miniszter látogatásával kapcsolatos cikkünkben a szerző
hibájából néhány sajnálatos elírás
történt.
A Marosvásárhely–Maroskece
közötti szakaszt nem a Strabag cég
építi, hanem az Astaldi SpA. A
Straco céggel történő bukaresti tárgyaláson Narcis Ştefan Neaga nem
az építőcég, hanem az országos útügyi igazgatóság (CNAIR) igazgatójaként vesz részt. A miniszter
nem az A4-es, hanem az A3-as és
az A1-es országutat összekötő
Torda és Szászsebes közötti A10es autópálya meglátogatására
célzott.

Két engedélyezett vágóhíd bárányvágásra

A Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság tájékoztatása szerint a húsvéti ünnepeket megelőzően, április 15–28. között a megyében
csupán két helyen engedélyezték ideiglenesen az élő bárány árusítását és helyben való levágását. Az egyik a marosvásárhelyi Cuza Vodă utcai napipiac, a másik a
segesvári piac, csak ez a két vágópont rendelkezik ideiglenes engedéllyel. Az élő állat vásárlásának egyik feltétele,

hogy az említett helyszíneken vásárolt birkákat helyben
vágják le – állatorvos felügyelete alatt –, és úgy szállítsák
el a helyszínről azok, akik ezzel a lehetőséggel élnének.
Az említett időszakban az igazgatóság szigorúan ellenőrzi
az állati eredetű termékek – bárányhús, tojás, tej, tejtermékek stb. –, illetve nem állati eredetű termékek élelmiszerbiztonsági előírásainak betartását annak érdekében, hogy
az ünnepek előtti élelmiszer-mérgezéseket megelőzzék.

Passió a Bolyai téri
templomban

A Föld napja az állatkertben

RENDEZVÉNYEK

A marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség kórusa az Eufónia pedagóguskórus tagjaival nagypénteken
du. 5 órától előadja Jézus szenvedéstörténetét, a hagyományos unitárius passiót a Bolyai téri templomban. Orgo-

nán közreműködik dr. Molnár Tünde, karnagy dr. Strausz
Imre-István.

Április 22-e a föld napja. Ez alkalomból húsvéthétfőn délelőtt 11 órakor a Földnapozoo című rendezvényre várják
az érdeklődőket a marosvásárhelyi állatkertbe, az emuk
kifutójához. A foglalkozás résztvevői egy különleges utazáson vehetnek részt.
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Perbe hívták az oktatási minisztériumot
a katolikus gimnázium megalapításáért

A magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Népi Mozgalom Párt
(PMP), a Méltóságért Európában
Polgári Egyesület (ADEC), valamint a marosvásárhelyi Unirea
Főgimnázium és a főgimnázium
szülői bizottsága közösen beperelte az Oktatásügyi Minisztériumot és a marosvásárhelyi II.
Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Gimnáziumot az utóbbi tanintézet
tavalyi törvénytelennek vélt létrehozása miatt.

Az elindított pert Marius Paşcan marosvásárhelyi parlamenti képviselő, a
PMP ügyvezető elnöke jelentette be személyes blogján. Közölte: azt kifogásolják, hogy a tárca négy olyan
közigazgatási határozatot hozott, amelyek kimondottan a marosvásárhelyi iskola létrehozására vonatkoztak. A
keresetet pénteken iktatta a Marosvásárhelyi Táblabíróság.
Marius Paşcan kijelentette: elvileg
nem ellenzi, hogy a tanügyi törvénynek
megfelelően egyházi iskolák működjenek a kisebbségek nyelvén, de nem fogadhatja el, hogy a 2011/1-es tanügyi

törvény csak a románokra vonatkozzék,
és „egy kisebbség számára fakultatívvá,
sőt áthághatóvá váljék minisztériumi
rendeletek és sürgősségi kormányrendeletek által, amelyeket álnok módon a
parlamenti vakáció idején fogadnak el”.
A képviselő úgy vélte, hogy a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot „a Szociáldemokrata Párt (PSD), a
Liberálisok és Demokraták Szövetsége
(ALDE) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) aljas politikai
cinkosságával, Budapest megrendelésére,
az Orbán Viktor miniszterelnök által kifejtett nyomás hatására” hozták létre.
A marosvásárhelyi katolikus iskola e
tanév kezdetétől miniszteri rendelettel
indulhatott újra, miután több jogi eljárás
az intézmény megszűnéséhez vezetett.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA)
2016 októberében kezdte vizsgálni a tanintézet létrehozásának körülményeit, és
2017 szeptemberében emelt vádat ez
ügyben Ştefan Someşan és Tamási Zsolt
ellen. Az ügyészségi vizsgálat és az iskola létrehozásának a részleteit rögzítő
tanfelügyelőségi határozat bírósági felfüggesztése a Római Katolikus Gimná-

zium megszűnéséhez vezetett. Azóta a
bíróság visszaküldte a Ştefan Someşan
volt főtanfelügyelő és Tamási Zsolt iskolaigazgató elleni vádiratot a DNA-nak.
A magyar kormány 2017 szeptemberében bejelentette: a tanintézet jogi státusának megszűnte miatt vétót emel
Románia OECD-csatlakozása ellen,
majd később, amikor Liviu Dragnea, a
kormányzó Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnöke biztosította Orbán Viktor
miniszterelnököt az iskola újraalapításáról, Magyarország visszavonta a
vétót.
Az iskola újraalapításáról 2018 februárjában törvényt fogadott el a román parlament, ezt azonban a román
alkotmánybíróság egy hónappal később
alkotmányellenesnek minősítette. Az iskola végül az oktatási tárca tavaly augusztus 9-én elfogadott rendelete alapján
nyithatta meg ismét kapuját a szeptemberi tanévkezdéskor, immár II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Gimnázium
néven. A tanintézet élére ismét Tamási
Zsoltot nevezték ki igazgatónak, aki februárban sikeresen versenyvizsgázott is
az igazgatói kinevezésért.

Még az idén elkezdődhet a Kolozsvár–Biharpüspöki
gyorsvasút tervezése és építése

A szállításügyi miniszter szerint létezik megvalósíthatósági tanulmány a Kolozsvár–Biharpüspöki vasútvonal korszerűsítésére, és még az idén
elkezdődhet a munkálatok tervezése és kivitelezése.

Răzvan Cuc Aranyosgyéresen beszélt erről, miután meglátogatta az A3-as észak-erdélyi autópálya építőtelepét, szavait
az Agerpres hírügynökség idézte.
A miniszter kijelentette, a tárca rendelkezik már egy megvalósíthatósági tanulmánnyal, amit a létező Kolozsvár–Biharpüspöki vasútvonal korszerűsítésére készítettek el, hogy a
vonalon közlekedő személyvonatok elérhessék az óránkénti
160 kilométeres sebességet. A tárcavezető szerint ezt a vasútvonalat rá kellene csatlakoztatni a négyes páneurópai vasúti
folyosóra, amelynek a felújítása folyamatban van, és akkor

Kolozsvár és Bukarest között is felgyorsulna a vasúti szállítás.
Răzvan Cuc közölte: az idén befejeződik a négyes vasúti
folyosó Koslárd (Coslariu) és Piski (Simeria) közötti szakaszának a felújítása, amely által sokat gyorsul a vasúti szállítás
ezen a vonalon.
A magyar kormány 2018 januárban hagyta jóvá a 450 kilométeres Budapest–Kolozsvár gyorsvasút létrehozásának tervtanulmányait. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
tavaly februárban tárgyalt Bukarestben a román társtárca vezetőjével, Teodor Meleşcanuval a gyorsvasút megépítéséről.
Akkor Szijjártó elmondta: egyetértés van Magyarország és
Románia között abban, hogy a térség első TGV-típusú gyorsvasúti összeköttetése Budapest és Kolozsvár között épüljön
meg.

Vatikáni tűzoltóparancsnok:
a római bazilikákat nem fenyegeti tűzveszély

A faszerkezetek nélküli és állandó ellenőrzés alatt
tartott Szent Péter-bazilikát és a többi római bazilikát nem fenyegeti olyan katasztrófa, mint ami a párizsi Notre-Dame-ot sújtotta, Paolo De Angelisnek,
Vatikánváros tűzoltóparancsnokának a szerdai
olasz sajtóban megjelent nyilatkozata szerint.

Paolo De Angelis elmondta, hogy a kereszténység központjának számító Szent Péter-bazilika jelenlegi épületében alig
van fából készült szerkezeti elem. A világ legnagyobb katolikus temploma elsősorban kőből és más, sűrített építkezési
anyagokból épült. Ennek ellenére a tűzeset nem számít teljesen kizárhatónak, ezért a bazilika egészét füst- és tűzjelző
szenzorok ellenőrzik. Az érzékelőket napi 24 órában a Vatikán
Állam területén található tűzoltó-parancsnokságból tartják
megfigyelés alatt.
A 34 fős vatikáni tűzoltócsapat felügyeli a 0,44 négyzetkilométeres Vatikánváros egészét: a Szent Péter tértől az apostoli palotákon, a vatikáni könyvtáron és múzeumokon át a
vatikáni hivatali épületekig. A tűzoltóparancsnok beszámolója
szerint a Vatikán területén 5 ezer tűzoltókészülék működtethető: a vatikáni tűzvédelmi megoldások között szerepel a vízzel, habbal és gázzal való oltás lehetősége is. Hozzátette, hogy
a rendelkezésükre álló tömlők összhossza eléri a 30 kilométert.

A vatikáni tűzoltók hatáskörébe tartozik az olasz főváros
többi nagy bazilikája is: a lateráni Szent János, a Santa Maria
Maggiore, a római falakon kívüli Szent Pál és a Santa Croce
in Gerusalemme-bazilika is. Hiába találhatók a pápai államon
kívül, ezek a bazilikák vatikáni felségterületnek számítanak.
Paolo De Angelis hangsúlyozta, hogy a római bazilikák építéséhez általában kevés fát használtak. Ahol mégis faszerkezetet emeltek a templomhajók fölé, ott a fát tűzálló
anyagokkal kezelik, és ide is számtalan érzékelőt szereltek fel.
A vatikáni tűzoltók hat járművel tudnak mozogni a Vatikán
és Róma területén, köztük egy tűzoltási feladatokra átalakított,
rendkívüli terepen is alkalmazható quad is van, amellyel a szűkebb római utcákban tudnak mozogni.
A Notre-Dame-székesegyházat elpusztító tűz Olaszországot
a velencei La Fenice színházra emlékeztette. A restaurálás
alatt levő opera épülete 1996 januárjában, több mint tíz órán
át pusztító tűzben leégett. Teljesen újjáépítették, és 2003-ban
nyitották meg újra. Tűz pusztította el 1997 áprilisában azt a
torinói kápolnát is, ahol a krisztusi halotti lepelként ismert Sindonét őrizték. Az ereklyét tűzálló üveg védte, de a leplet őrző
ereklyetartót a lángok közepette nem tudták kivinni a kápolnából. Ezért a torinói tűzoltók parancsnoka úgy döntött, hogy
egy 4 kilós kalapáccsal széttöri a leplet fedő kristályüveget.
Így mentették ki a Sindonét a tűzből.

A legfelsőbb bíróság május 15-re halasztotta
a jogerős ítélet kihirdetését Horváth Anna perében

A legfelsőbb bíróság május 15-re
halasztotta a jogerős ítélet kimondását az alapfokon két év
nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélt Horváth Anna volt
kolozsvári alpolgármester perében.

Az ügy április 3-án tartott utolsó tárgyalásán a védelem arra hivatkozott,
hogy az ügyészség egy olyan titkosszolgálati lehallgatásra alapozta a vádat,
amelyet a Román Hírszerző Szolgálat
(SRI) manipulált, és amelyet hibásan
fordítottak le románra. Horváth Anna
ügyvédje elmondta: az alapfokon eljáró
bíró sem állította, hogy egyértelmű bűncselekmény esete áll fenn, hanem csak

azt, hogy erre lehet következtetni.
„Ebben az ügyben azonban véleményekből, következtetésekből, feltételezésekből született egy elmarasztaló ítélet,
amelyet reményeink szerint a fellebbvitel után megváltoztatnak” – nyilatkozott
az ügyvéd az Erdélyi Magyar Televíziónak a tárgyalás után.
Horváth Annát 2018 márciusában befolyással való üzérkedés és pénzmosás
vádjában is bűnösnek találta a kolozsvári
táblabíróság, és két év nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Az ítéletet után kijelentette, „a szekusállam
potentátjai” döntötték el, hogy Kolozsvár magyar alpolgármestere nemzetbiztonsági kockázatot jelent, és akaratukat

a bíróságon is végigvitték. A bíróságra
2016 decemberében benyújtott vádirat
szerint az alpolgármester hatvan fesztiválbérletet fogadott el a 2016. júniusi választási kampányban tevékenykedő
önkéntesei számára egy üzletembertől,
cserében pedig megsürgette számára a
városházán egy építési engedély kiadásához szükséges jóváhagyások kibocsátását.
Az alpolgármester az ellene 2016 októberében elrendelt kényszerintézkedés
miatt nem tudta ellátni alpolgármesteri
teendőit, ezért 2017 márciusában lemondott tisztségéről. Azóta az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető
alelnökeként dolgozik.

Ország – világ
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Húsvéti kamionstop
Magyarországon

A 7,5 tonnásnál nagyobb teherautók nem léphetik át
a román–magyar határt csütörtök estétől péntek
estig, majd szombat estétől hétfő estig, a húsvéti ünnepnapok miatt. A Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) tájékoztatása szerint a
magyar hatóság korlátozza a 7,5 tonnásnál nagyobb
kamionok – kivéve az élő állatokat és a romló élelmiszereket szállító nyergesvontatókat – forgalmát.
Az első korlátozás romániai idő szerint csütörtökön
23 órakor lép érvénybe, és pénteken 23 óráig tart, a
második pedig szombaton 23 órától hétfőn 23 óráig
érvényes. „Szem előtt tartva ezt a helyzetet, a
CNAIR tesz azért, hogy a korlátozás megszüntetése
után mielőbb zökkenőmentessé váljon forgalom” –
áll az útügyi hatóság közleményében.

Dokumentumfilm
a romániai országúti halottakról

Ştefan Mandachi suceavai üzletember, aki megépítette az első, egyetlen méter moldvai autópályát, bejelentette: dokumentumfilmet készül forgatni a
romániai országúti halottakról. Bejelentése szerint a
projekt keretében megszólaltatják valamennyi párt
politikusait, azokat is, akik korábban támogatták
vagy támadták Mandachit, de megszólalnak benne
üzletemberek, sportolók, a kulturális élet szereplői,
papok, újságírók, rendőrök és orvosok is. „A következő periódusnak készülnek az interjúk, politikusokkal is, hogy megpróbáljuk kideríteni, kik a vétkesek
évi 2000 ember (sok ártatlan) haláláért. Bizonyára
ők jobban tudják, kik a vétkesek. Ez nem jelenti azt,
hogy megszegem az ígéretemet, és életemben valaha politizálni fogok” – szögezte le egyúttal az üzletember. Jelezte egyúttal, hogy sokat fog utazni
szerte Romániában, hogy üzenete minél több emberhez eljusson. (Mediafax)

Jóváhagyta a parlament
a referendumra vonatkozó
államelnöki kérelmet

Jóváhagyta szerdán a parlament Klaus Iohannis államfő arra vonatkozó kérelmét, hogy népszavazást
írjon ki országos jelentőségű kérdésekben május 26ára. Az elnök folyamodványát 263 törvényhozó támogatta szavazatával, kilencen ellene szavaztak,
egy személy tartózkodott a két ház együttes ülésén.
A referendum során az államfő egyrészt a korrupciós
tettek miatt elítéltek közkegyelemben vagy amnesztiában részesítésének megtiltásával, másrészt a
büntetőjog sürgősségi kormányrendelettel való módosításának megtiltásával kapcsolatban kéri ki a lakosság véleményét. (Agerpres)

A szakbizottság szerint
George Maior politikai célokra
használta a SRI-t és az ANI-t

A titkosszolgálatokat ellenőrző parlamenti bizottság
elfogadott kedden egy jelentést, amelyben megállapítja, hogy a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és az
Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 2012
és 2015 közötti együttműködése „törvénytelen” volt
– nyilatkozta Claudiu Manda, a bizottság elnöke.
Manda elmondta: a jelzett időszakban a SRI 71 titkos jegyzéket juttatott el az ANI-hoz, amelyekben
miniszterek, európai parlamenti képviselők, szenátorok, parlamenti képviselők, polgármesterek, megyei tanácselnökök, prefektusok, miniszteri
tanácsosok, decentralizált intézmények igazgatói,
polgármesteri hivatalok jegyzői voltak érintve, és néhányukat – állítja Manda – megpróbálták kibuktatni
a politikai életből. (Agerpres)

Feltámadásra
várva
(Folytatás az 1. oldalról)

Két éve talán, hogy nagy visszhangot váltott ki a
Samsung romániai leányvállalata egyik igazgatójának
a kijelentése. Azt mondta, hogy előbb tabletekkel kellene
ellátni az iskolákat, és csak azután megoldani „az udvari budik helyzetét”. Lehet vitatkozni, melyik a fontosabb a minapi tragédia után, ami ráadásul nem is
egyedülálló eset.
Hiszen köztudott, hogy az iskolai mellékhelyiségek tekintetében is utolsó helyen állunk az uniós tagállamok
között. A falun élő gyermekek egészségi állapota és táplálkozása is komoly aggodalomra ad okot. Az utóbbi
években a falusi gyermekek megbetegedésének legfőbb
okát az alapvető higiéniai követelmények hiánya jelenti.
Az Eurostat felméréséből az is kiderül, hogy Románia
a szegények és a gazdagok közti különbség szempontjából élen jár az Unióban. Ez a különbség az elmúlt
években folyamatosan nőtt. A 300 leggazdagabb romániai vagyona összeadva közel 25 milliárd eurót tesz ki.
Így húsvét táján nem igazán szívderítőek ezek a gondolatok, de ha a több százezer éhes gyermekre gondolunk, nem tehetünk mást.
Gondolhatnának rájuk az illetékesek, és talán a nábobok is a feltámadás ünnepén a gazdagon megterített
húsvéti asztal mellett.
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Húsvéti vásár Szovátán
retében, amelyet a Hagyományok
Háza erdélyi tagozata támogat. Idén
a programot a vásár keretében szervezték meg, összehangolták vele,
hogy a kilátogatók ne csak késztermékeket vásárolhassanak, hanem
maguk is készíthessenek maguknak
– részletezte a pedagógus.
Elégedett vásárlók és eladók
A kilátogatók nagy része örömmel fogadta az új programot, sokszor hangzottak el dicsérő szavak a
standoknál. Id. Fekete Árpád szerint
ötletes volt a vásár, sokan voltak ott,
megmozgatta a települést. Lőrinczi
Härtlein Enikő is jónak találja, hogy
a felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt valami újat ajánlottak a szervezők, és a találkozásra, együttlétre is
alkalmat teremtettek a lakosságnak.
Az ilyen vásárokban színes a felhozatal, mindenki talál kedvére valót,
ő maga a természetes anyagokból
készült tárgyakat kedveli – mondta
el a hölgy, aki gyermekét is elhozta
a kézművessarokba, ahol az nagyon
jól érezte magát a tevékenységeken.
Az árusok sem panaszkodtak. A
Nyárádszeredából érkezett Szentmártoni Margit megállapította,
hogy Marosvásárhely és Balázsfalva után Szovátán is többen vásároltak tőle mézespogácsát, mint
mézet. Leginkább a tojás, bárány,
nyuszi és tulipán formájú fogyott,
de sokan keresték gyermekkoruk
kedvencét, a tükrös pogácsát is. A
helyi Veress Krisztina újságpapír újrahasznosításával készít különböző
tárgyakat, és elégedetten mutatta,

(Folytatás az 1. oldalról)
Elkezdték a tojásfestést
A vásár és a közelgő ünnep hangulatára is figyeltek a szervezők: két
helyi óvoda apróságai papírból készült színes tojásokkal aggatták tele
az út menti fákat, a tér egyik végében
másfél méter magas „piros tojás”
díszelgett, amelynek vázát az önkormányzat munkatársai készítették, bevonását és díszítését Kiss Enikő
tanítónő vállalta. Barka is volt a téren,
aki akart, vihetett haza belőle, s másnap megszenteltethette a virágvasárnapi katolikus szentmise keretében.
A téren kézművessarkot rendezett be a Szovátai Népi Játszóház,
amelyet hamar birtokba vettek a
gyerekek. A játszóház vezetőjétől,
Kiss Enikőtől megtudtuk: fonalgrafikával készíthettek a gyerekek húsvéti üdvözlőlapot pedagógusok
irányításával és tojást festhettek. Ez
utóbbit két technikával: a hagyományos berzseléses, vagy ahogyan nálunk ismerik, levéllel harisnyába
kötve, vagy pedig kesicével és viasszal „megírva” festették a tojást,
amit legtöbben otthonról vitték, de
az Elixon üzlet is felajánlott valamennyit, hogy azok is kipróbálhassák a festést, akik véletlenül
tévedtek ide, a többi alapanyagot
pedig a szervezet biztosította. Húsvéti festést máskor is szervezett a
játszóház, ilyenkor nagy az érdeklődés, szülők, nagyszülők hozzák el
a gyerekeket. A foglalkozás része a
játszóház tevékenységének, a Tiszta
forrásból – jeles napok program ke-

hogy a reggel megrakott asztala
szinte megüresedett, hiszen jóval
többen voltak a húsvéti vásárban,
mint a karácsonyiban. Sok szovátai
nő kezd az újrahasznosításon gondolkodni, hiszen a tejes-, konzervesdobozokat, de szinte mindent
újra fel lehet használni. Ő az újságpapírt sodorja össze, abból készít tapétaragasztóval tálakat, kosarakat,
ajtódíszeket, majd színezi és lakkozza őket. Van is rá kereslet, sokat
vásároltak vagy rendeltek tőle.
Évente több rendezvényt szervezni
A vásárt szervező városi önkormányzat szóvivője, Gál Kriszta érdeklődésünkre
kifejtette:
az
adventi-karácsonyi vásárok sikere
adta az ötletet, hogy idén húsvéti
sokadalmat hirdessenek. Felkeltette
a kézművesek, termelők érdeklődését, huszonhárom standot foglaltak
el a Küküllő, Nyárád, Gyergyó és
Udvarhely vidéki árusok, de volt
közöttük marosvásárhelyi is. A vásár
hangulatáról gondoskodtak, a jó idő
kitartott, folyamatos volt az érdeklődés, vásárlás, így a szervezők elégedettek
az
első
vásárral.
Hasonlóképpen vélekedett a családjával kilátogató Fülöp László Zsolt
polgármester is, aki nemcsak a kínálatot és a sok vásárlót említette,
hanem azt is, hogy tematikus
rendezvényről lévén szó, az emberek a lelkiek mellett fizikailag is
felkészülhetnek, ráhangolódhatnak
az ünnepre, ezért is tartja érdemesnek évente többször is vásárt szervezni.

Visszájáról nézve

Az erősen hisztérizált, de már
kevésbé historizált európai ember
hétfőn este azonnal az összeesküvés-elméletek tárházának kulcsát
kereste, miközben fél szemmel a tévére meredt. Fejében gomolyogtak
a nagy elméleti összefüggések
(zagyválmányok), akárcsak a lángoló párizsi tetők felett a füst. Amit
az egész világon látni lehetett.
A legkevesebb az volt, amikor a
közösségi médiában megjelent az
állványzaton mászkáló turbános
muzulmán gyújtogató, ugyanaz,
aki 1933-ban felgyújtotta a
Reichstagot, aki megbombázta az
ikertornyokat New Yorkban, aki elsüllyesztette a Titanicot Leonardo
di Caprióval. Ez utóbbi esemény
pontosan április 15-én történt,
tehát április 15-nek szerencsétlenségvonzó, démoni ereje van. Határozottan nem szerencsés nap.
Na aztán az sem volt véletlen,
vélik tudni azok, akik a napi csip-

csup ügyek fölé emelkedve és elmélkedve ráébrednek arra az egyszerű tényre, hogy mindez a
keresztények nagyhetében történik, egy efféle aljas gyújtogatás –
mert arról van szó, bármit is
mondjon az erős befolyásoltság
alatt nyilatkozó hatóság, a migránskártyákat osztogató brüsszeli
bürkokrác társaság – szándékos
volt, a balesetet ki lehet zárni, a
véletlennek egy fikarcnyi szerepet
sem szabad juttatni. Ekkor robbanhatott igazán, ekkor szólhatott
a legnagyobbat.
A hisztériás pontosan tudja,
hogy szándékos bűncselekmény
történt (neki aztán beszélhetnek
bármit!), hogy az elkövetők tisztában voltak vele, oda kell ütni, ahol
Európának a legjobban fáj, hiszen
az Île de la Citén álló Miasszonyunk temploma, melyet évente
nem kevesebb, mint 13 millió turista keres fel, csodál meg, szimbó-

lum, a keresztény Európa, a történeti Európa, a gótikus Európa jelképes,
nagyszerű
alkotása,
amelyre Ázsia és Afrika soha nem
lenne képes. (Sárga irigységfelhők
borították évszázadok óta a migránsok egét...)

Igen, mindenki az okokra kíváncsi, nem arra, mi maradt meg, mi
volt kimenthető, mikor áll majd
újra teljes pompájában a székesegyház, ha 10 vagy 15 év múlva látogatható újra, mikor lesz benne
ismét istentisztelet, misézik ott
Párizs püspöke. Szerencsére
akadnak – számuk napról napra
nő –, akik máris hajlandók segíteni. Egymás után érkeznek a felajánlások, gyűlnek a milliók
magánemberektől, cégektől, kon-

30%-kal több pénz jut beruházásokra

Derűlátó megyei költségvetés

Jóváhagyta tegnapi ülésén a
megyei önkormányzat Maros
megye idei költségvetését,
amely az előző évi büdzsénél
11 százalékkal nagyobb. Tavalyhoz viszonyítva idén több
mint harminc százalékkal több
pénzt költhetnek beruházásokra, jelentős összegeket
szánnak a kórházakban szükséges fejlesztésekre, egészségügyi felszerelések vásárlására, ugyanakkor a megyei úthálózat korszerűsítésére is –
nyilatkozta a megyei önkormányzat tegnapi ülésének
végén Péter Ferenc tanácselnök.

Menyhárt Borbála

– Azt gondolom, hogy sikeres
évnek nézünk elébe, hiszen az előző
évihez viszonyítva 11 százalékkal
nagyobb a 2019-es költségvetés,
ugyanakkor fontos kiemelni, hogy
tavalyhoz képest több mint harminc
százalékkal nagyobb a beruházásokra szánt keret. Jelentős részét,
mintegy 34 százalékát a költségvetésnek fejlesztésekre szánjuk, ekkora összeg ilyen célra az elmúlt
időben nemigen volt Maros megyében. Mindemellett nagyon fontos,
hogy a megyei önkormányzat alárendeltségébe tartozó összes intézmény megkapta a működéshez,
valamint a bérek biztosításához
szükséges összeget – hangsúlyozta
a megyei önkormányzat elnöke.
Mint mondta, kiemelt figyelmet
fordítottak az idei költségvetés öszszeállításakor az egészségügyi intézmények fejlesztésére, ezen a
téren több nagyobb méretű beruházást is elindítanak. Az elnök kiemelte az onkológiai kórház
korszerűsítését, illetve a sugárterápiás bunker megépítését. Továbbá az
idén elindítják a versenytárgyalást az
urológiai klinika mögötti, félbemaradt épületnek a befejezésére, erre is
pénzt különítettek el a büdzsében.
Ezenkívül jelentős, az eddigieknél
nagyobb összegeket szánnak a kórházak által szükségletként megjelölt
egészségügyi felszerelések, orvosi
eszközök beszerzésére.
A Maros Megyei Klinikai Kórház
28.899.000 lejt fordíthat beruházásokra a tavalyi 5 millió lejhez képest, míg a dicsőszentmártoni
kórháznak 6.725.000 lej jutott a tavalyi 1,5 millió lej után. A két intézmény így összesen 35.624.000
millió lejből végezhet beruházásokat. A kórházak számára elkülönített
összegekből 14,5 millió lejt kor-

szernektől, kormányoktól, civil és
világszervezetektől. Keresztényektől és zsidóktól. Hívőktől és
hitetlenektől. (A muzulmán testvériség megnyilatkozásai haloványak az önzés csillagképében.)
Világméretű összefogás, együttérzés, együtt cselekvés tanúi vagyunk. A Notre-Dame mindannyiunk része, akik itt élünk Európában, a nyugati típusú civilizáció hívei, haszonélvezői és
fenntartói vagyunk. Akik voltak
Párizsban, és akik ezután fognak
odautazni. Még akkor is, ha szelfiző katasztrófaturistáknak fogják
nézni őket.
De hogy a jóleső érzés már nehogy eltöltsön bennünket teljesen,
és lelkesedni tudjunk azért a világméretű szolidaritásért, amely most
van kibontakozóban spontán
módon, máris akadnak hivatásos
hervasztók, akik a közösségi médiában igyekeznek ellenpropagandázni, handabandákba verődve.
Azt suttogják hamis szirénhangon,
hogy a művelt világ kétségbeesik

mánytámogatásként kapott a megye
a 2019. évi állami költségvetésből.
A Maros Megyei Klinikai Kórháznak 18.920.000 lejt juttattak szaktanulmányok, tervek elkészítésére és
különböző munkálatok megvalósítására, többek között a sugárterápiás
bunker építésére el van különítve 6
millió lej, további 11 millió lej az onkológiai klinikánál tervezett felújításokra, valamint 950.000 lej egy
szennyvíztisztító állomás építésére a
Gheorghe Marinescu utca 1. szám
alatti ingatlan számára. A beruházások mellett a megyei kórház
9.979.000 lejt kapott orvosi eszközök és berendezések vásárlására. A
dicsőszentmártoni Gheorghe Marinescu kórház 4,7 millió lejt kapott
csatornarendszerének a felújítására,
és 2.025.000 lejt felszerelések és orvosi eszközök beszerzésére.
Az elnök említést tett az úthálózat
terén tervezett beruházásokról is, a
megyei utak korszerűsítésére
71.044.00 lejt szántak, ez az összeg
a helyi fejlesztések országos programja keretében finanszírozott projektek költségeit is tartalmazza. A
beruházásokra elkülönített összegekhez hozzáadódik további 55 millió lej a javításokra, ez a kétszerese
a tavalyi keretnek.
A
Transilvania
Repülőtér
12.814.000 lejt kap csatornázásra és
a repülőtér előtti körforgalom kiépítésére. Az összegből 11 millió lej állami költségvetési forrásokból
származik. A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat új intervenciós központjára, mely egyben székházként
is szolgál majd, 3 millió lejt különített el az önkormányzat. További
239.000 lejt egy olyan tanulmány
elkészítésére szánnak, mely alapján
sípályát létesítenének a Görgényihavasokban. A megyei kulturális intézmények összesen 3.673.000 lejt
kaptak beruházásokra. Ennek köszönhetően a megyei múzeum új
műtárgyakat vásárolhat, valamint
391.000 lejt fordíthat a mezőzáhi
kastély javítási munkálataira.
– Összegezve, egy jó költségvetésről beszélhetünk, és remélem,
hogy az országos költségvetés késése miatti eltolódás behozható, a
kollégáink fel vannak készülve. Például az útkorszerűsítések terén, ha a
szerződéseket már alá lehet írni, a
napokban el is kezdik, ha pedig versenytárgyalás szükséges, elő vannak
készítve a feladatfüzetek, és a napokban indul ezeknek a feltöltése az
elektronikus rendszerre, hogy minél
előbb tudjunk nekifogni a beruházásoknak – mutatott rá Péter Ferenc.

egy párizsi műemlék részleges
pusztulása felett, de bezzeg vállát
rándítja (vagy még azt sem teszi),
ha Botswanában megsemmisül egy
rinocéroszfarm díszkapuja vagy
Belső-Ázsiában egy perzsaszőnyegszövő üzem kantinja. (Esetleges példák.)
Lehet ezen is bánkódni, csak az
a kérdés, ezt hányan ismernék az
újságolvasók, a tévénézők, utazók
és az internetet nyaggatók közül?
És mennyire jelkép, földi múltunk
sűrítménye a kultúra értékmérő
skáláján? Az összemérhető értékek
nem itt kezdődnek, nem vegyíthetők össze. Van rangsorolás, van
kikristályosodott mértékegység. A
mondott hervasztók ugyanazok,
akik nem fognak adományozni az
újjáépítésre, akik magukban és titokban örülnek, hogy mennyire sebezhető a nyugati civilizáció, és
akik nem bánnák, amit az összeesküvés-elméletek gyártói sejtetnek:
azért kapott lángra az „öreg
hölgy”, mert helyébe mecsetet terveznek...
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Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi

Új megoldás

Degeneratív ízületi megbetegedések kezelésére

A csontsebészeti műtétek tervezhetőségét és pontosabbá
tételét támogató műtéti tervező- és navigációs rendszert,
valamint a beavatkozások
során használható ortopédiai
implantátumokat fejlesztettek ki a Szegedi Tudományegyetem
(SZTE)
munkatársainak részvételével.

A felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatóságának közleménye szerint az öregedő
társadalmakban egyre gyakoribbá
váló degeneratív ízületi megbetegedések megfelelő kezelése komoly
kihívást jelent az egészségügyi el-

látó rendszerek számára a világ legtöbb országában. A Sanatmetal Kft.,
a Szegedi Tudományegyetem és a
dicomLAB Kft. együttműködésével
– 670 millió forint uniós támogatással – olyan komplex, műtéti tervező- és navigációs rendszert,
illetve ezzel kompatibilis implantátumokat és eszközöket hoztak létre,
amelyek lehetővé teszik a személyre szabott műtéti navigációt a
váll- és térdízületi, valamint a lábsebészetben.
A jobban tervezhető, pontosabb
csontsebészeti műtétek alacsonyabb
kockázatot és gyorsabb felépülési
időt, valamint a szövődmények
csökkenését jelentik a betegek számára.
A navigációs
sebészeti eljárás
során a megbetegedés vagy sérülés által érintett
műtéti területről
készült
diagfelnosztikai
vételeket feldolgozzák. A felvételek
alapján
készült háromdimenziós csontmodelleken
a
szoftver segítségével megterve-

Hamarosan nyílik az Ana Gondozóház

zik az operációt, így például egy teljes térdprotézis behelyezését. 3Dkészítenek
egy
nyomtatóval
navigációs segédeszközt is, amely a
beteg érintett ízületének csont-, illetve porcfelszínéhez alakítva segíti
az orvost a beavatkozás minél pontosabb mechanikai végrehajtásában.
A szakemberek az eljárással
kompatibilis ortopédiai implantátumokat és műtőeszközöket is kifejEzek
közül
is
lesztettek.
kiemelkedő a Sanatmetal új vállprotézis rendszere, amely a szabadalmegoldása
miatt
maztatott
nemzetközi figyelemre és sikerre is
számíthat. A magyarországi gyártónak a vállízület komplexitása miatt
korábban nem volt ilyen protézisrendszere, most azonban ez elérhetővé válik, ami az egészségügyi
finanszírozás szempontjából is kedvező versenyhelyzetet teremt a piacon.
A harminc hónapos projekt alatt
létrejött eredmények üzleti és tudományos hasznosításával a konzorcium tagjai nemzetközi szinten is az
orvostechnológiai piac meghatározó szereplőivé válhatnak, ami az
egészségügyi szakellátás színvonalának növekedésén felül lökést
adhat a magyar orvostechnológiai
exportnak is – áll a közleményben.
(MTI)

Idősellátás családias környezetben

Április végére tervezik az Ana
Gondozóház megnyitását Marosvásárhelyen. A korábban
panzióként működő épület átalakítása mintegy fél éve kezdődött el, a 16 férőhelyes,
idősek ellátását biztosító otthon megnyitásához folyamatban van az engedélyek
beszerzése. Az indulásról, a
tervekről Bányai Annával, a
gondozóház igazgatójával beszélgettünk.

Antalfi Imola

– Miért döntöttek úgy, hogy az
Ana panziót gondozóházzá alakítják, megtartva ugyanakkor a nevét?
– Az Ana panzió tulajdonképpen
két épületből áll. Az első, a nagyobb
épület a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórházzal szemben
található, míg a másik, a kisebb
épület a December 22. úton, a város
kijáratánál Marosszentgyörgy irányában. Utóbbiról van szó, ezt alakítjuk át idősek otthonává. Tavaly
még Ana panzióként fogadta vendégeit, mára már az idősek igényei
szerint rendeztük be az épületet. A
munkálatok lassan befejeződnek, az
engedélyeket is megszerezzük, a
tényleges megnyitást április végére
tervezzük. A Szentgyörgyi család
‘89 óta tevékenykedik az üzleti
szférában, így részese lehettem
nagyszüleim, szüleim sikereinek és
kudarcainak. A gazdasági válság
után jöttek a nehézségek, sokszor
voltunk mélyponton. De jó öregapám, Gyula bácsi, öreganyám,
Anna néni és szüleim is arra tanítottak, hogy minden körülmények között helyt kell állni. Férjemmel,
Bányai Zsolttal közösen – figye-

– Amikor még csak ötletszinten
fogalmazódott meg a gondolat,
sokat böngésztem a világhálót, jól
bevált, kiválóan működő megoldásokat keresve. Úgy vélem, mint
minden szakterületen, itt is nagyon
fontos a tájékozódás. Nem ámítunk
senkit, alapjában véve ugyanazokat
a szolgáltatásokat nyújtjuk, mint a
többi otthon: két- és háromszemélyes szobákban helyezzük el gondozottainkat, orvosi, illetve 24 órás
nővéri felügyeletet biztosítunk számukra, naponta háromszori étkezést
(igyekszünk biotermékeket is belefoglalni a menübe) és uzsonnát,
tisztálkodási lehetőséget, mosodai
tevékenységet, napi takarítást. Minden szoba saját fürdőszobával renlembe véve Maros megye turiszti- delkezik,
a
szobákban
kai lehetőségeit, bízva az üzleti élet- televíziókészülék van, és internetben vendéglátósként szerzett használati lehetőség. Pluszszolgáltapasztalatunkban – arra a következtetésre jutottunk, hogy érdemes
lenne egy idősotthont nyitni. Tudatában vagyunk annak, hogy nehéz
lesz az indulás, de bízunk benne,
hogy az idő, a türelem és a fáradozás meghozza a gyümölcsét. Sokat
gondolkoztunk, mi legyen a neve.
Szerettünk volna a múltra is utalni,
értem itt a család hagyományainak
egyikét: a kislányom a 6. generációs Anna. Az is szempont volt,
hogy megfogalmazzuk: fontosnak
tartjuk a gondoskodást, a szakszerű
ellátást, és nagy figyelmet szeretnénk fordítani arra, hogy otthonunk
lakóinak kellemes környezetet, jó
életkörülményeket teremtsünk. Így
kapta az épület az Ana Gondozóház
nevet.
– Milyen szolgáltatásokat nyújt
lakóinak, mi az a plusz, amivel versenyezni lehet más, elsősorban magánotthonokkal?

Forrás: internet

Görög és spanyol orvosok elmondása szerint a kisfiú kedden jött világra 2,9 kilogrammos súllyal, édesanyjával
együtt egészségesek.

Az apai hímivarsejtek és az anyai
petesejtek mellett egy donor petesejtjeit is használták a háromszülős
mesterséges
megtermékenyítés
(IVF) során. A módszert olyan esetekre fejlesztették ki, ahol az anya
súlyos mitokondriális rendellenességet hordoz, amelyet a magzat örökölne.
Egy jordániai családban született
először ilyen baba 2016-ban. Egy
évvel később egy más típusú eljárással jött világra Kijevben egy újszülött, aki szintén három ember
örökítőanyagát hordozza.
A mitokondrium majdnem minden emberi sejtben megtalálható, az
energia előállításában és raktározásában játszik szerepet. Ez a szervecske a hibás a mitokondriális
betegségeknél. Ha tehát egy donor

mitokondriumával helyettesítik a
beteg anyait, megelőzhető a magzat
betegsége.
Feltételezések szerint azonban a
mitokondriumnak a fogamzás és a
terhesség sikerességében is van szerepe, ám ezt még nem bizonyították. A görög páciens egy 32 éves nő,
aki korábban négy sikertelen IVFen esett át. Az eljárás segítségével
anyává vált, kisfia genetikai állományának egy kicsi része azonban
donor anyától származik, mivel a
mitokondriumnak saját DNS-e van.
Az athéni Élet Intézete és a spanyol Embryotools központ kutatóinak bejelentése szerint további 24
nő vesz részt a programban, nyolc
embriót már beültettek.
A brit parlament 2016 februárjában engedélyezte a háromszülős baba
létrehozását lombikeljárásban, a
Newcastle-i Egyetem kutatói elsőként
kaptak engedélyt Nagy-Britanniában
2017 márciusában, hogy az eljárással
embriót hozzanak létre. (MTI)

tatásként megemlíteném az önkéntesek segítségét, a vallás gyakorlásának lehetőségét, és arra is nagy
figyelmet fordítunk, hogy időseink
megőrizzék szellemi frissességüket,
családias légkörben érezzék magukat. Fontosnak tartjuk az idősek
iránti tiszteletet, megbecsülést, a
rájuk figyelést. Lakóink hozzátartozói számára bizonyára megnyugtató, ha biztonságban tudják
családtagjukat. Ugyanakkor szeretnénk a fiatal párok életét is megkönnyíteni, gondolok itt azokra,
akik nyaralni, üdülni mennének, de
nincs, aki átmenetileg gondozza az
időseket. Fontosnak tartjuk, hogy
mind lakóink, mind hozzátartozóik
elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal.
– Köztudottan nagy a munkaerőhiány ezen a szakterületen. Sikerülte
megfelelően
szakképzett
személyzetet alkalmazni?
– Ez a 21. század egyik legnagyobb problémája. Nehéz szakkép-

zett személyzetet találni, de megfelelő bérezéssel és emberséggel sikerül. Ma már nemcsak az anyagi
megbecsülés fontos, hanem az is,
hogy az alkalmazottak jó munkakörülmények között, jó munkahelyi
légkörben dolgozzanak. Egyelőre
többen érdeklődtek az állások iránt,
jelentkezők is vannak. Természetesen számoltunk ezzel a nehézséggel, de bízunk benne, hogy sikerül
megtalálni a megfelelő képzettségű,
motivációjú embereket.
– Távlati tervek? Igényelnek-e
szakmai, anyagi támogatást, élneke a pályázati lehetőségekkel?
– Hosszú távon azt tervezzük,
hogy több helyszínen indítsunk
idősotthont. A pályázati lehetőségek
mellett nem megyünk el, elsősorban
a vajdaszentiványi Zichy-udvarház
esetében látjuk érdemesnek támogatást igényelni. Az épület 60 százalékban készen áll, azt tervezzük,
hogy 2020 végére itt is megnyitjuk
az idősek otthonát.
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Lelkészek felelőssége

zösségnek, a gyülekezetnek csak egy szeletét
képezi a fiatalság, akiknek felnőtté kell válni.
Egyetért azzal a véleménnyel, hogy a gyermek hitbeli nevelése már a születése előtti kilenc hónap alatt elkezdődik. A gyermek a
családdal együtt kell megszeresse, magába
szívja Isten közelségét, ahogy a liturgián
megtapasztalja. Az iskolai hitoktatás nem jelent megtartó közösséget, ezért az egyházközséghez kell vonzani már gyermekkortól a
fiatalokat. A keretek változhatnak, de nem
kell minden újat kitalálni, mert az eredmény
a helyzettől és személytől függ. A lelkész képessége, karizmája dönti el, hogy melyik réteget hogyan tudja elérni. Próbálkozások és
eredmények vannak, a táborozásoktól a különböző foglalkozásokig, de az alapot a szülői nevelés képezi. A nehézség pedig a
fiatalok előtt álló sok lehetőség, és sajnálatos
módon mintha a vallás is egy lenne a sok
közül. A keretek és a szabályok, az elköteleződés mellett tetteink felelősségének a következményeit is meg kell tapasztalni. Azt az
elvet követve, hogy élményszerűvé kell tenni
a vallást, a határokat feszegetjük, hogy meddig élmény és mikor válik cirkusszá. Megfelelő komolysággal a fiatalokat is
következetesen rá kell vezetni, mert eléggé
nyitottak, de sohasem fogják a többséget alkotni. Az egyházközségben mindig kisebbségben volt az a hívő mag, aki hitéért a
templomtól a közösségi munkáig áldozatot

Sebestyén Péter szerint az újdonság Isten
lelkének a fiatalok szívében megszülető újdonsága kell legyen, és nem mehet az állandóság rovására. Az örök igazság nem
változik, az újdonság a lélek frissessége, amikor egy újabb oldalról nyílik alkalom megismerni Isten titkát, ami mélységet is jelent.
Ebben fontos az olvasottság, a megrendültség, a misztikum, hogy Isten hozzám is szól,
hív, együtt megyünk. A mise olyan vonzó kell
legyen, ami az életük részévé válik. A templomi közösség pedig egy biztos pontot jelent,
ami állandóságot ad a hívek életének, és ellátja őket a következő hétre szóló imával.
Óriási veszély, hogy manapság a tudás, az
olvasottság, az általános műveltség leértékelődött, mert ott van a kereső, a Google, ahol
a fiatalok mindenre választ találnak, de ha a
villanyt elveszik, csak az marad, ami a fejben
van. Az a tudás, ami felemel, ami lelkileg,
szellemileg értelmiségivé tesz, előmozdítja a
közjót, a könyvtárakban található meg. Lesújtó, hogy a fiatalok mire keresnek rá, a rejtett, a gonosz tudás vágyától vezérelve mi
fontos nekik. De jobbak lettek-e ettől a tudástól, emberségben, ami kihat a közösségre,
gyarapodtak, fejlődtek-e?
Gyülekezet és felelősség
– A rendszerváltás után azt hittem, hogy
a vallásszabadság nagy tömegben tereli a
templomokba az embereket, de közben kiderült, hogy nem így van. Történelmi egyházaink gyarapodtak ugyan, s bár nem kétlem,
hogy a korábban említett kemény mag a legfontosabb, úgy gondolom, hogy a számszerűség sem mindegy. Rengeteg tan jelent meg
egyháznak álcázva, amelynek gyarapodnak

hoz, és a fiataloktól sem lehet csodákat várni.
Hit és korunk
A lelkész kisugárzása, képességei mellett
a nyelvi problémákról is szó esett, arról a
határról, ameddig el lehet menni a kifejezések terén, vagy megmaradni Károlyi Gáspár
nyelve mellett. Mindez a közösségtől függ,
amelyben a közös nyelvet is meg kellene találni. A lelkipásztornak a templomban mint
szónoknak, a gyülekezetben mint embernek
kétféleképpen kell helytállni, mert mindkét
helyzet többféle ismeretet igényel.
Korunk nagy kihívása a tudás, amely kétkedőn boncolja a jövőt, és aminek meg kell
felelni – hangzott el a továbbiakban a vitára
való felkérés.
Bármilyen világot is élünk, a pap feladata
az evangéliumot hirdetni, mert az új nemzedékekkel más téren nem tudja felvenni a versenyt – szögezte le Nagy László.
Érdekes gondolat, hogy milyen nyelvezettel próbáljunk a fiatalok felé fordulni. Röviden a lényeg: csak tisztán szabad beszélni, ha
nem is annyira irodalmi stílusban, de zsargonban sem – mondta Ötvös József, aki bevallotta, hogy négy évtizeden át a 23 évesen
megismert új fordítású Bibliából prédikált.
Az egyház feladata a Szentírás üzenetének átadása, a többi csak keret, kiegészítés. Cserealji lelkészként úgy érezte, hogy a fiatalság
azért járt az ifjúsági órákra, mert volt valami,
Isten szeretetének hirdetése, amit csak ott kapott meg, és ami a lelkész küldetése. Ezt viszont úgy kell megfogalmazni, hogy értsék,
érdekelje őket, és azt érezzék, hogy még egyszer elmennek oda. Mert akit a zene érdekel,
az koncertre megy, akit egy szép szavalat, az
a színházat választja.
Papp Noémi szerint, amíg kicsik a gyermekek, annyira leleményesnek, kreatívnak,
szeretetteljesnek kell lenni velük, hogy létformává váljék, hogy vasárnap a szülőkkel
együtt a templomba járnak, mert az a családi
rend. A tizenéveseknek még nagyobb kihívás
valami érdekeset, újat mondani, de ha megszerettek templomba járni, meghallgatni az
üzenetet, akkor már nem kell az újat keresni,
és együtt lehet az üzenetet megélni. Ha ez a
fiatal életének a részévé válik, az is világos
lesz számára, hogy jár vele egy bizonyos
nyelvezet, amelyhez méltósággal alkalmazkodni kell.

a hívei, a történelmi egyházak miért nem ragadták meg ezt a lehetőséget? – hangzott el
Csíki Boldizsár felvezető kérdése.
Nagy László unitárius lelkész szerencsés
helyzetről beszélt, hiszen miután pontosan
felmérték az unitáriusok számát, és kivették
a nyilvántartásból azokat, akiket nem találtak
meg a megadott címen, több mint öt éve nem
csappant az istentiszteletek látogatottsága, de
a fiatalok valóban hiányoznak. A lelkész szerint, mióta bevezették a vallásórát az iskolákba, kisebb faluban a lelkész oktatja a
vallást, és kapcsolata van minden fiatallal, de
amikor olyan vallástanár foglalkozik velük,
akinek az egyházhoz sincs sok köze, a lelkésznek már csak a konfirmálókkal van kapcsolata. Tíz százalékuk el-elmegy a
templomba, de a többieket nem sikerült bekapcsolni az egyházi életbe. Ezen túl nekünk
az a dolgunk, hogy igaz lelkiismerettel és felelősséggel szeressük a meglévő gyülekezetet.
– A Cselekedetek könyvében olvasható
megfogalmazás szerint négy pilléren áll az
egyház: a szentírás tanítása, az imádkozás, a
szentségek és a kenyér megtörése, a közösség
– mondta Ötvös József. A négy alappillér
közül a közösség a legnagyobb erénye vagy
a legnagyobb ajándéka az egyháznak. Az első
világháború után mindenik egyház megépítette a saját felekezeti iskoláját, mert azokban
lehetett közösséget nevelni. Az 1950–60-az
években ott, ahol nem volt kultúrotthon és iskola, szocialista állami támogatás mellett
közmunkával felépítették. 1990 után közmunkával csak egy templom épült, ami azt
jelzi, hogy az egyház megtartotta azt a közösségi erőt, amely a küldetése. Az elfogyott délerdélyi gyülekezetek templomával már csak
egy feladat maradt, az egyháznak egy márványtáblára ki kell írnia, hogy Kálvin-hit szerinti református templom. Marosvásárhelyen
a Vártemplomnak van egy sajátos küldetése,
jönnek olyan külföldön élő emberek is, akik
nem a hagyományos vallásos életet élik, de
szükségük van arra, hogy minden húsvétban
és karácsonyban hazajöjjenek a Vártemplom
élő közösségébe, és érezzék, hogy valahova
tartoznak. Az utóbbi 20-30 év alatt átformálódott Marosvásárhely régiója. A város közelében levő népes falusi gyülekezetek helyett
(Folytatás a 7. oldalon)
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nem az anyanyelvükön, hanem idegen papokkal biztosították. Ez visszahatott az erdélyi magyar egyházmegyére is, a csángó
magyar testvéreknek ugyanis, akik az iparosítás miatt ezrével települtek át Erdélybe,
román nyelvű egyházközségeket kellett létrehozni, mivel már csak a román nyelvet ismerik. Miközben az általuk beszélt nyelven
segítik ezeket a híveket a Jóistenhez vezető
úton, a sajátjukat nem adják fel – hangsúlyozta.
Vallás és ifjúság
– Hosszú prédikációk, rájuk erőszakolt
nézetek helyett hogyan lehet az ifjúság számára vonzóvá tenni a vallást, hogyan lehet
olyan szilárd ideológiai felkészítést adni,
amihez tarthatják magukat? – hangzott el a
második témakört bevezető kérdés.
Nagy László kiemelte: hatalmas felelősség
hárul a lelkészekre, hogy az istenélmény, a
hit, az egyházi kérdések mellett a múlt rendszer meghatározó történéseiről is tájékoztassák a fiatalokat. El lehet marasztalni őket, de
ugyanakkor fel kell tenni a kérdést, hogy személyesen mit tesznek azért, hogy más legyen
a világnézetük, a felfogásuk, a hozzáállásuk.
A hagyományos egyházban hanyatlóban
Lejegyezte: Bodolai Gyöngyi
van a hitélet a fiatalok között, sokan azért
nem járnak templomba, mert nem szeretik a
A rendezvény bevezetőjeként Szilágyi Do- formát, ami van, viszont egyre többet érdekmokos Pogány zsoltár című gyönyörű verscik- lődnek a hit kérdései felől – utalt egy tanullusából Kádár Noémi színművésznő szavalt. mány megállapításaira Ötvös József, majd
Egyház és nemzetiség
– Azt tartják, hogy kultúra, szellemi erő,
vallás tud megtartani egy nemzetet, nemzetiséget. De melyik az első: Krisztus vagy
nemzetiség, nemzetiség vagy Krisztus, vagy
egyenlő mind a kettő? – hangzott el Csíky
Boldizsár első kérdése.
– Vallás és nemzetiség a mi magyar életünkben együvé tartozik, a kettőt egyszerre
tudom megélni – válaszolta Nagy László unitárius lelkész, aki szülőfalujában, Homoródalmáson egy színmagyar, unitárius vallású
közösségben nőtt fel, és középiskolás korában találkozott először a nemzetiségi, vallási
szempontból színesebb világgal. Ezt megismerve is ma úgy tud hithű unitárius lelkész
lenni, hogy nemzetének érdekeit is képviselnie kell.
– Ez ma a legfontosabb kérdés Erdélyben, hozzátette, hogy az egyház nem volt felkéa Kárpát-medencében, ami egy nyugat-euró- szülve arra, hogy egy változás után mekkora
pai embernek eszébe sem jut – válaszolta szabatosság és mennyi lehetőség nyílik meg.
Ötvös József református lelkész. Olvasmá- Közel hetven évvel ezelőtt egy fiatal számára
nyaiból idézte, hogy a nemzettudat Erdélyben az volt a kérdés, hogy hisz-e vagy sem, elfoa reformáció után jelent meg. Addig az volt a gadja-e szülei vallását vagy sem, ez utóbbi
kérdés, hogy valaki szabad ember-e vagy ugyanis előnyt jelentett a szocializmus éveisem, hiszen mindenki katolikus volt, ami a ben.
Az 1990-es változásokat követően már
világegyházhoz való tartozást jelentette. Az
1559-es marosvásárhelyi zsinat nyomán vál- nem az a kérdés, hogy mit tanít az egyház,
tak szét egymástól az új hit követői reformá- hanem az, hogy milyen lehetőséget kínál egy
tusokra és evangélikusokra, és attól kezdve 15 éves református fiatalnak, hogy ne a más
nyelvű új hitet hirdető közösségben kössön
szólt magyarul és szászul a prédikáció.
Papp Noémi evangélikus lelkész elmon- ki. Bírálat helyett lehetőséget kell teremteni,
dása szerint olyan gyülekezetben szolgál, hogy a vallásos kérdésekhez pozitívan viszoamely magyarokból, szászokból és néhány nyuló fiatalok – köztük azok is, akik nem
román nemzetiségű tagból áll. A kezdetekkor egyházi iskolába járnak – aktív keresztyéna németek és magyarok száma egyenlő volt, ként a konfirmáció után is megmaradjanak.
s német, illetve magyar nemzetiségű lelké- Azt többen is hangoztatják, hogy nem zsolszek váltották egymást, akik kötelező módon tárokat szeretnének énekelni, de vajon jobbmind a két nyelvet beszélték. Számára ma is e a könnyebb műfajú zene, ami művészi
a keresztyén és magyar, a keresztyén és értékben nem ér fel a zsoltárral? – tette fel a
német együtt említendő, de az utóbbi időben kérdést. Majd az ifjúsági munkában élén járó
megjelentek a román anyanyelvű családtagok kollégáját idézte, aki szerint, ha a lelkét is kiis, akik a prédikáció fordítását igénylik. teszi, akkor is csak azok a fiatalok maradnak
Evangélikus lelkészként feladatának érzi, meg a gyülekezetben, akiket „aktiválni tuhogy minden hívét a saját anyanyelvén vigye dott”.
közel Istenhez, köztük a vegyes családban
15-20 évvel ezelőtt virágvasárnap, a konélő, románul beszélő gyermekeket is.
firmáció idején tele volt a város, ma az egy– Személy szerint a világ legtermészete- kori tömegnek csak a töredéke maradt.
sebb dolga volt és marad, hogy székely ma- Mégsem annyira elkeserítő a helyzet, mert
gyar katolikus vagyok – fogalmazott vannak gyülekezetek, ahol három-négy ifjúSebestyén Péter katolikus plébános, aki sok- sági csoport is működik, és olyan fiatalok is,
színű világban, vegyes közösségben nőtt fel akik a több száz érdeklődő között figyelik az
Csíkszépvízen, ahol örmények és románok is interneten közvetített istentiszteletet, például
éltek. Hitét azonban magyarként éli meg, szá- a cserealji gyülekezetből – fűzte hozzá az elmára a magyar szó és az istenhit egy tőről hangzottakhoz Papp Noémi. Vannak rendkífakad. Ezért tartja műkérdésnek rangsorolni vüli istentiszteletek, amikor megtelik a
a kettőt, amit nem fontossági sorrendnek, templom. Az új idők új módszereivel próbálhanem szinteknek tart. Lelkipásztorként azt ják elérni a fiatalokat. Sokat számít a hitelesvallja, hogy árnyaltabb a kép, ugyanis min- ség, ahogy az is, hogy ma másképpen zajlik
den nemzetiségnek joga van, hogy a saját egy vallásóra, mint húsz évvel ezelőtt. Alkanyelvén szolgáltassák ki számára a szentsé- lomtól, helytől, igényektől függően kell az elgeket. Van olyan dél-erdélyi paptársa, aki várásoknak megfelelni – erősítette meg a
négy-öt nyelven mond szentmisét. A magyar mondottakat.
anyanyelvű hívek szolgálatában álló erdélyi
Ellentmondásos véleményéről számol be a
katolikus püspökségek és az érsekség a más fiatalokkal kapcsolatosan Sebestyén Péter
nyelvű misék bevezetését ott tartja indokolt- plébános. Ifjúsági segédlelkészként átélte a
nak, ahol kellő létszámú más ajkú hívő él. gitáros misék korszakát, de tapasztalatai szeLátják ugyanis, hogy milyen diplomáciai bal- rint az újítás nem növelte az elköteleződést,
lépés volt, és milyen következményekkel járt, és el kellett tíz-húsz évnek telnie, hogy azok
hogy a csángók lelki gondozását kezdettől a fiatalok családosként visszatérjenek. A köHogyan lehetne a hit fontosságát
megértetni azokkal a fiatalokkal, akik
a konfirmáláson, bérmáláson túl ritkán vagy nem is járnak templomba,
már nem éneklik szívesen a zsoltárt?
Milyen módszerekkel, nyelvezettel,
zenei kísérettel lehetne megnyerni
őket? Hol a határ, ameddig a lelkész
elmehet, hogy ne váljon bohóckodássá az igehirdetés? Milyen újdonságot lehetne bevezetni, hogy vonzóbb
legyen számukra az istentisztelet, és
milyen felelőssége van a lelkésznek
abban, hogy a történelmi egyházak
nemcsak fiatalokban, de középkorúakban is fogyatkozó gyülekezetét
gyarapítsa? Vallás és ifjúság, egyház
és nemzetiség, hit és korunk, gyülekezet és felelősség – ezekre a kérdésekre kereste a választ a Kemény
Zsigmond Társaság április 15-i összejövetelén Csíky Boldizsár vendégeivel:
Nagy László unitárius, Ötvös József református, Papp Noémi evangélikus lelkésszel és Sebestyén Péter katolikus
plébánossal – együtt.
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(Folytatás a 6. oldalról)
megerősödtek a városi gyülekezetek, amelyek
közül mindenik a reá háruló legfontosabb szolgálatot kell végezze.
– A lutheránusoknak sajátos a helyzete, a jelenlegi lelkész elődjének 700 lelkes gyülekezete
most 332 lélekre apadt. A német ajkúak szinte
mind elmentek, kivéve azokat, akik tudatosan itt
akartak meghalni. Másik jellegzetessége, hogy
széles e vidéken az egyetlen magyar lutheránus
gyülekezet egy olyan körzetben, amelynek Beszterce, Kolozsvár és Kiskapus a szomszédai. Ez
azt is jelenti, hogy a marosvásárhelyihez tartoznak a környékbeli gyülekezetek. Minden vasárnap istentisztelet után szeretetvendégségre
maradnak a híveink, ahol jobban megismerik
egymást, megbeszélik egymás ügyeit, és érződik, hogy jó nekik együtt lenni. Ha a lelkész, a
kántor gyermekei rendszeresen jelen vannak a
templomban, akkor bevonzzák a baráti körüket
is, ezért fontos ezen a téren is elöl járni – hangsúlyozta Papp Noémi.
– Az egykori Ady negyedben, amikor ferences
barátokat lelkipásztori munkával bíztak meg,
3000 lelket tartottak számon. Azóta nagy volt a
lemorzsolódás, részben a kiöregedés, részben az
elköltözés miatt, és mára már 800-an sincsenek
– számolt be gyülekezetének állapotáról Sebestyén Péter. Már nem is lemorzsolódásról kell beszéni, hanem a szaporulat megcsappanásáról,
ugyanis évente négy-öt gyermeket keresztelnek,
és 20-30 személyt temetnek. 12 éves korukig
még itthon vannak a fiatalok, de aztán kirepülnek.
– Nekem mint lelkipásztornak nem megtartani
kell, hogy takaréklángon átadjam majd az utódomnak, és legyen amivel elszámoljak majd püspökök és Isten előtt, hanem a lelket kell tartsam
bennük. Élni kell segíteni őket, és a lelki virágzás
felé indítani, vonzóvá tett liturgiával, prédikációval, a közösségi formákkal (Máltai Szeretetszolgálat, Pál atya gyermekei, családos csoport,
Mária Társulat, Rózsafüzér Társulat). Valójában
az aktív családok tartják fenn a gyülekezetet, tartják életben a közösséget, miközben lelkipásztori
örömöt jelentenek azzal, hogy szívügyük a minden vasárnapi jelenlét. A betegek látogatása is
hozzátartozik a munkámhoz, én alapvetően enynyit tudok a magam képessége szerint tenni. Az
a szép, hogy a hat vásárhelyi plébániában nagyon
színes a műsor, de lelkipásztori felelősség, hogy
minden vasárnap együtt legyünk – erősítette meg
Sebestyén Péter.
Húsvéti üzenetek
Végül Csíky Boldizsár egy ünnepi üzenet
megfogalmazására kérte a lelkészeket.
Nagy László: Áldott húsvéti ünnepet kívánok
mindenkinek. Adja az Úristen, hogy valóban
szívvel és lélekkel tudjuk megélni ezt az ünnepet.

Bár látom, tudom, hogy sokan elfáradtak, ennek
ellenére nyissuk meg a szívünket. Van egy kis
gyülekezeti naplónk, amit húsz éve minden
ünnep alkalmával kiadunk. Áprilisi elmélkedésem azzal kezdem, hogy minden reggel kinézek
az ablakon. A kert tele van virággal, most nyílnak, a meggyfák, az aranyeső, a somfa – olyan
virágos, üde ünnepet kívánok mindenkinek, mint
ami engem fogad, amikor végignézek a kerten.
Ötvös József: Amikor a vártemplomi egyházkerület statisztikáját összesítettem, hirtelen megláttam azt, hogy a számadatok szerint Erdélyben
húsvét első napján az egyháztagok egyharmada
jelen van a templomban. Ez nagyon nagy szám,
ha az idősekre, betegekre, kisgyermekekre is
gondolunk. Vajon meddig bírja ezt Erdély? – tűnődtem, és eszembe jutott, hogy a gyermekkori
falusi környezetben milyen nagy ünnep volt a
húsvét. Legyen továbbra is nagy ünnep Marosvásárhelyen is!
Papp Noémi: A húsvét a feltámadás ünnepe,
de minden életkorban egy kicsit mást jelent. Fiatalkorban az élet ünnepe, a középkorúak számára az új lehetőségeké, aki élete alkonyát éli,
az elmúlással való barátkozásé. Azt kívánom,
hogy mindenki találja meg a számára legmegfelelőbb üzenetet, és azt teljes szívvel élje
meg.
Sebestyén Péter: Jézus feltámadásának ünnepe nem ragadható ki a nagyhét eseményei
közül. Az Úr Jézus nem sodródott az eseményekkel, és nem volt más választása, önként,
szeretetből vállalta és pozitív előjelűvé változtatta a kereszthalált is, jelezve, hogy szenvedés
nélkül nincs szeretet, ami előbb-utóbb győz a
halál felett. Ennek átérzését kívánom az egész
hétre és húsvét idejére.

A tavasz reménye

Megszokott helyén, a marosvásárhelyi Divatház
földszintjén nyílt
meg Casoni Ibolya,
Harmónia rovatunk
hűséges
munkatársának
tavaszváró,
tavaszt köszöntő kiállítása, amelyet
Angela Macarie tanárnő, költő, a
megyei könyvtár
művészeti részlegének könyvtárosa nyitott meg.

Ahogy a sajátságos, jellegzetes képekből is kiderül, Casoni Ibolya az erős kontrasztok, a tiszta
színek világát teremti meg festményein, amely a való világ szürreális mását vetíti
elénk.
A méltató az optikai illúziók mágusának nevezte a szerzőt, aki tudatos felnőttként egy külön világot hoz létre, ahol átváltozhat pajkos gyermekké, aki játszik a
színekkel és a formákkal. Ezek együttesen egy különleges szimfóniában találják
meg a helyüket, és elvezetnek a nap birodalmába vagy a távolban feltűnő fényemberhez, aki e furcsa pop-art, kubista, szimbolista világ központi egyénisége.
A kiállítás jellegzetes darabja a plakáton szereplő festmény, amely A tavasz reménye címet viseli. Ott van rajta a nap, az életet adó égitestünkbe néző ember,
valamint a természet ébredése, a fatörzsek barnája, a virágos fák rózsaszíne,
mindez mértani alakzatok és néhány girland formájában. Az alkotás folyamatáról
szólva Casoni Ibolya elmondta, hogy egy havas téli kép ihlette, amelyet addig nézett, amíg késztetést nem érzett, hogy előrevetítse a téli táj átváltozását a tavasz
köntösébe, a színek és formák játéka átal.
A spontán ihlet késztette a tavaszt idéző három jelképes ruhaköltemény kiszabására, megvarrására, díszítésére. A hosszú szálú bolyhokkal ellátott fűzöld műselyem ruhát műanyag világító rózsák díszítik, innen a neve is: A rózsakert. A
sötétszürke nejlondzsörzéből és fekete neccanyagból készült ruhát világító körtécskékből a remény felirat díszíti, ami a ruha neve is egyben. A fekete-fehér krokodilmintás, vastagabb dzsörzéruhát piros elasztikus tüllből készült sál díszíti,
rajta világító szívecskékkel, amely A szívem ruhája elnevezést kapta.
Az évekig családorvosként dolgozó szerző nem csüggedő, az élet nehézségeit
áthidalni próbáló, harcos egyéniségét volt páciense, Mónus Kata méltatta, aki megtapasztalta a „doktor néni” gyermekek iránti gondoskodó szeretetét. (b.)

A holland asszony, aki Kosztolányit szaval

„Gömbölyű és gyönyörű,/ csodaszép és
csodajó,/ nyitható és csukható,/ gomb és
gömb és/ gyöngy, gyűrű./ Bűvös kulacs és
gyertya lángja,/ színes árnyék, ördöglámpa.”
A nyárádszentsimoni költészet napi ünnepség versmondói között volt egy holland
asszony, aki egy számára nehezen kiejthető
szavakból álló Kosztolányi-verssel lepte meg
a közönséget. Igyekezetét, hogy A játék című
vers sok gy és ny betűjével megbirkózzon,
őszinte elismeréssel tapsolta meg a közönség.
A délután során elhangzott versekből talán a
nyelv zenéjére érzett rá jobban, mint a szavak
és a mondatok értelmére, mégis örül, hogy
jelen lehet.
Érdeklődésemre kiderült, hogy Truida
Verbaan, az 52 éves, korát egyáltalán nem
mutató holland asszony Gegesben vásárolt
házat, s jelenleg annak a felújítását végzik.
Kísérője egy helybeli kislány, akihez kedves
barátság fűzi. Amikor arról kérdeztem, hogy
milyen előzmények hatására került Erdélybe, elmondta, hogy érdeklődését a szüleitől, sőt a nagyszüleitől örökölte. A
tízgyermekes család Urkban élt, a szigetből
lett halásztelepülésen, amelynek jelképe a
hal és a fehér világítótorony. Nem is csoda,
hiszen mindkettő fontos szerepet tölt be a település életében, a férfiak többsége ugyanis
hétfőtől szombatig a tengeren van. Érdekes
lenne megtudni, hogy nagyszülei miért vállalták, hogy Bibliákat csempésznek Magyarországra a rendszerváltás előtti években.
Erre magyarázat lehet ugyan a buzgó vallásosság, de mégis volt valami egyéb is, hiszen nem minden hívő ember indul el egy

távoli országba, a szabadságát is kockáztatva. A nagyszülők példáját a szülei is követték, akiknek Magyarországon hívta fel a
figyelmét egy ismerősük az erdélyi magyarok helyzetére, a Ceauşescu-rendszer borzalmairól pedig már ő maga is sokat hallott.
Emlékei között őrzi, amikor Hollandiába hazatérve édesanyja magán kívül mesélte el,
hogy mit látott egy fogyatékos gyermekeket
nevelő árvaházban. Ennek hatására sikerült
alapítványt létrehozniuk, és több kamiont
megtöltő szállítmányt hoztak évente a rászo-
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Fotó: Kerekes Péter Pál

rulóknak. A zűrzavaros időkben pedig az
édesapja egy lány kitelepedésében is segédkezett.
„Játszom ennen-életemmel,/ búvócskázom minden árnnyal,/ a padlással, a szobákkal,/ a fénnyel, mely tovaszárnyal,/ a tükörrel
fényt hajítok,/ a homoknak, a bokornak,/ s a
nap – óriás aranypénz –/ hirtelen ölembe
roskad.”
Truida Verbaan, aki ápolónőként dolgozik,
négy gyermek édesanyja és négy unokája
van, harminc évvel ezelőtt jött először Er-

délybe. Szép falvakat látott, kedves emberekkel találkozott, és eljutott Gegesbe, amit nem
tudott elfelejteni. Azóta úgy érzi, mintha a
szíve két helyen lenne, otthon van Hollandiában, de ugyanúgy Gegesben is. Amikor hazatér, már újra jönne is vissza. Elmondta,
hogy a családja is nagyon várja, hogy elkészüljön a ház, és ők is eljöhessenek. Így adja
tovább azt, ami a szülei lelkében megszületett, akiket 2013-ban és 2016-ban vesztett el.
Amióta Gegesbe jár, számítógépes programmal tanul magyarul, mert ha magyarok között
él, szeretne beszélni a nyelvükön, hogy meghallgassa panaszaikat, és együtt örüljön az
örömeiknek. Gegesben ugyanis kevesen tudnak angolul, Tőkés Attila református lelkész
viszont, aki fordított nekünk, beszéli a holland nyelvet.
„Játszom két színes szememmel,/ a két
kedves, pici kézzel,/ játszom játszó önmagammal,/ a kisgyermek is játékszer./ Játszom én
és táncolok, /látszom én, mint sok dolog./ Látszom fénybe és tükörbe,/ játszom egyre,
körbe-körbe.”
Truida Verbaan azért választotta a Kosztolányi-verset, mert éppen annál a leckénél tart,
amelyre példaként ez a költemény szerepel –
magyarázza. Amikor szülőhelyéről kérdem,
elmondja, hogy Urknak 20.000 lakója van,
ott minden családban sok a gyermek, akár 18
vagy 20 is, és a fiatalok otthon maradnak.
A versdélutánt gyönyörűnek érezte, és
meggyőződött arról, hogy mennyire szép a
magyar nyelv hangzása – mondja, és három
fából kivágott halból álló falidísszel ajándékoz meg.
„Játszom én és néha este/ fölkelek/ s játszom, hogy akik alusznak,/ gyerekek.”
(bodolai)
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Az asztrológus gondolatai

Mottó: „A fény mindig utat mutat,
annak ki a mélyben kutat.”
Kedves Olvasók!
Idén április 20-ától május 21-éig tartózkodik
a Nap a Bika jegyében. Mifelénk ez a tavasz
közepe, az újjászületett élet stabilizálódásának,
gyarapodásának ideje. A természet virágos ruhában pompázik, kihívóan tárja elénk szépségét. A színek harmóniája a lelkünket simogatja.
A Bika a fizikai világ, a Föld gyermeke.
Gyakorlatias, jól elboldogul a hétköznapok
szintjén. Cselekedeteire nem a gyorsaság jellemző, mielőtt bármibe belekezd, rá kell készülnie. Ha a tettek mezejére lépett, kitartása,
munkabírása kiemelkedő. Amit rábíznak, azt
igyekszik maradéktalanul elvégezni. Makacs,
amit a fejébe vesz, mindenáron meg akarja valósítani. Nehezen változtatja meg a véleményét,
ragaszkodik az igazához. Teljesen fölösleges vitatkozni vele, meggyőződése szent és sérthetetlen. Érzékszervei: látása, hallása, szaglása,
ízlelése, tapintása a testi örömök, a kényelem és
a jóérzés felkutatására predesztinálják. Két alapmotivációja van: a szerzés és a birtoklás. Az emberiség problémái ott kezdődtek valamikor
réges-régen, amikor elkezdett többre vágyni,
mint amennyivel rendelkezett. Amikor a közösből többet veszek ki, mint amennyi nekem jár,
akkor valakinek kevesebb jut belőle. Manapság
sincs ez másképp. Felkeltik a vágyunkat, hogy
többet birtokoljunk, jobb minőséget, modernebbet, kényelmesebbet, szebbet válasszunk az élet
minden területén. És ki mondja meg, hogy mire
van tulajdonképpen szükségünk? Bizony a reklámok, a tévé, az internet, a közízlés, a vásárlók
verbális tapasztalata. Aztán vagy beválik, vagy
nem. A fontos úgyis a szerzés, a birtoklás, a halmozás. Lomtalanításkor persze kiderül, hogy
mennyi fölösleges dolgot gyűjtünk össze az
évek során, és talán ilyenkor szembesülhetnénk
ezzel a közös problémánkkal. De nem ezt teszszük. A kiürített polcokat, szekrényeket, raktárakat újratöltjük mindenfélével, ami majd évek
múlva a világ szeméttelepeinek sokasodását
okozza. Az élelmiszerekkel is hasonlóan járunk
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Már a Vártemplom alatt ott a nagy lehetőség, a csendesen eltűnt Carpatica bank helyén
működő Dabo döner, török ételek illatával.
Nekem itt azonnal eszembe is jutott 1661.
szeptember 14-e, amikor Marosvásárhelytől
nem messze, a Libáncs-mezőn a török fővezér,
Ali pasa rendeletére az ott lévő rendek I. Apafi
Mihályt Erdély fejedelmévé választották. A
szemközti sarkon álló Haller-ház udvarán már
napi menüvel hívogat egy modern udvari vendéglő, és az úton túl a mindnyájunk által kedvelt étterem, a Deus Providebit alagsorában.
Majd azután a főtéren lefelé menet elég sok
olyan étterem működik, ahol gyorsan és olcsón ebédelhetnek a turisták. Főleg ha idesoroljuk a főtérről nyíló utcákból az Emma
vendéglőt, a Színház téri bisztrót vagy a Kossuth Lajos utca elején megnyílt Green Bistrót.
Jóleső érzés volt megállapítani, hogy egy ekkora város és ennyi látnivalót mutató főtér az
idelátogató külföldi vagy belföldi turisták számára könnyű ebédhez is kínál lehetőséget.
E megnyugtató helyzetjelentés végén hadd
említsem meg egy szép „könnyű ebéd történetét”. Pár évvel ezelőtt egy nyár eleji napon a
Zürichi Magyar Református Egyházközség
egy csoportja látogatta meg a moldvai csángókat és a híres kolostorokat. Levélben jelezték, útjuk alkalmával egyórás marosvásárhelyi
főtéri sétát szeretnének tenni, utána pedig egy
rövid, alig félórás étkezést is beiktatnának az
útitervbe. A ma már nem működő Maros vendéglő melletti – és ma már szintén nem ott
működő – kétszintes étteremben foglaltam
nekik délelőtt 11 órára helyet. Az akkori református résztulajdonos, Orbán József ingyen felajánlotta a svájci magyar – és néhány német
– gyülekezeti tag számára a könnyű egyfogásos ebédet. Bármennyire próbáltam némettumegmagyarázni
ezt
a
dásommal
marosvásárhelyi gesztust, a svájciak sehogy
sem értették meg, mert ez náluk ismeretlen.
Aztán karácsony előtt fölhívtak telefonon,
adjam át köszöntésüket és ünnepi üdvözletüket annak a férfiúnak, akinek a „marosvásárhelyi könnyű ebéd ajándékát” Zürichben
sosem felejtik el.
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Könnyű ebéd a főtéren

Ötvös József
A turistaszezon kezdetével kitágul a főtér,
sűrűbb lesz a sétálók sora, gyakoribb a kíváncsi bámészkodók látványa, zajosabb a délelőtti
kavargás a járdán, színesebbek a határon túlról érkezett csoportok, és egy kicsit nemzetközivé válik a nyelvhasználat: holland, német,
lengyel és fel nem ismert szavak vegyülnek a
magyar–román párbeszédek dallamába. A
Marosvásárhelyen először sétálók elismerően
szemlélik az erdélyi szecesszió két remekét, a
Kultúrpalotát és a tornyos városházát, de legtöbbjük számára érdekes a főtéri ortodox
templom is, mert látványában nyugatabbra kúszott Kelet küldöttje – Bizánc. Ha egy igazán jó
és hozzáértő, a város értékeit ismerő idegenvezető megy velük, akkor a Bolyai utcán föl a Teleki Tékáig, onnan a református temető néhány
fontos sírjának megtekintése után a vár következik, és a Vártemplom körbejárása után visszaérkeznek a főtérre. Ez eddig éppen négy óra.
Ennyi idő alatt egy tisztességes turista meg is
éhezik, és boldog szusszanással ül be egy főtéri
étterembe egy könnyű és egyszerű erdélyi, marosvásárhelyi ebédet elfogyasztani.
Két évvel ezelőtt egy lengyelországi (Wroczlav) konferencia meghívottjaként megálltunk
egy napra Krakkóban. Megérkezésünk és elszállásolásunk után, a központ felé tartva valami egyszerű étkezőhelyet kerestünk, ahol
gyorsan kiszolgálnak, hogy legyen elég időnk
a várost, a várat, II. János Pál pápa egykori
templomát és a felejthetetlen hintókat megnézni. A főtér szélén pár asztal és szék várt
a járdán, ahol igazi lengyel ételeket kínáltak
egyszerű és tiszta tálalásban. Éppen nekünk,
átutazó turistáknak valót. Nem vagyok
nyelvtehetség, a lengyel étel nevét elfelejtettem azóta, de a hely, a hangulat, az ízek és
színek emlékét két év múlva is hordozom magamban.
Ezekkel az emlékekkel és gondolatokkal a
tarsolyomban jártam be a város főterét, hadd
lássam, hol ültethetem le csoportosan érkező
lengyel barátaimat, és rendelhetek nekik igazi
erdélyi, marosvásárhelyi ínyencségeket.
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el. Megtöltjük a mélyhűtőt mindenfélével, aminek egy részét idővel kidobhatjuk, pedig tudjuk,
hogy a friss ételeknek más a hatása, mint a fogyasztott, konzervált, tartósított műanyagokkal
– ízfokozókkal, mesterséges színezékekkel –
„feljavított” élelmiszereknek. És csodálkozunk,
amikor az emésztőrendszerünk megbetegszik, és
különféle allergiás tünetekkel bír rá arra, hogy
jobban figyeljünk, mire is van szükségünk tulajdonképpen.
A birtoklás kérdése összefügg a biztonsággal.
Azért tartalékolunk, mert tudattalanunk azt feltételezi, hogy majd olyan is lesz, amikor nem
lesz. Akik végiggondolták az emberi élet eseményeit, jó, ha tudják, hogy a Sors bármikor
bármit, bárhol bárkit elvehet. Egy pillanat alatt
földönfutóvá, áldozattá, kiszolgáltatottá, döntés- és cselekvésképtelenné tehet. Semmire
sincs biztosíték. Nincs életbiztosítás. Az élet
mulandó, és ez bizonyosság. Ha Senecát idézzük: „Az élet nem más, mint utazás a halál
felé.” Hiába tudjuk mindezt, az emberi én, az
ego ezzel sosem fog tudni azonosulni. Úgy él,
úgy küzd, úgy kapaszkodik, mintha örök életű
lenne. Ez a nagy illúzió, és ez a szenvedések
kútja, amiből gyakran vizet merítünk. Ez nem
az élet vize, hanem a halálé. A jó hír az, hogy a
mulandóságra ítélt ember mögött áll egy örök
utazó. Egyesek léleknek, mások szellemnek nevezik, de tulajdonképpen ugyanarra gondolnak.
Ez az „isteni szikra” életeken át vándorol, fejlődik, alakul, míg megtapasztalja a teljességet.
Neki rengeteg ideje van. A testünknek nincs. Az
élet csupán néhány évtizedes „földön futás”,
kinek több adatik, kinek kevesebb. Senki sem
tudja, hogy meddig tart. Ezért kellene minden
napot, minden percet megbecsülni. Ezért kellene hozzátenni a világ építéséhez. Ezért kellene jót tenni egymással, mert sosem tudhatjuk,
hogy lesz-e még rá alkalmunk. Talán e néhány
utolsó gondolatomhoz érdemes lenne ragaszkodni, és megvalósítani, mert hozzájárulhat a
lelki üdvösségünkhöz. Nevezhetjük sorsjavító
intézkedésnek is, ha ez bárkinek jobban tetszik.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Véleményüket, gondolataikat megírhatják
az asztros@yahoo.com címre.

Kilencvennyolcadik nyelvlecke

PÁRT!

u
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BL: Az Ajax a Juventust is kiejtette, akárcsak
a Barca a Manchester Unitedot

Az Ajax a Juventus elleni idegenbeli bravúrral, az FC Barcelona
pedig a Manchester Uniteddel
szembeni fölényes hazai sikerrel jutott tovább a labdarúgó Bajnokok
Ligája negyeddöntőjéből kedden.
Torinóban az első negyedórában
a hazai csapat uralta a meccset, beszorította ellenfelét, ám igazi helyzetet nem tudott kialakítani, majd
visszavett a tempóból. Az Ajax ezek
után nagyobb területhez jutott, ám
a félidő közepén egy szögletet követően Cristiano Ronaldo a Juventust juttatta vezetéshez. A portugál
csatár a 126. találatával megerősítette helyét a BL örökranglistájának
élén.
Az olasz drukkerek még javában
a gólt ünnepelték – amelyet végül
videózás után ítéltek meg csapatuknak –, amikor egy amszterdami támadást záró gyenge átlövést Donny
van de Beek vett át üresen a tizenhatoson belül, és a jobb alsó sarokba lőtt.
A félidő hajrájában a Juve játékosain érezni lehetett a feszültséget.
Próbáltak kezdeményezni, ám sok
hibával szőtték támadásaikat, így
lehetőséghez sem nagyon jutottak,
s az Ajax szórványos kontrái sem
jártak eredménnyel.
A második játékrészben a holland együttes nagy lendülettel kezdett, gyorsan fölénybe került, s
egyre gyakrabban hozta zavarba a
torinói védőket. Az Ajax uralta a
középpályát, játékosai lényegesen
frissebben mozogtak, és sorra
dolgozták ki helyzeteiket. A nagy
Eredményjelző

A holland csapat a második félidő közepén egy szöglet után Matthijs de Ligt góljával vette át
a vezetést – ezzel a találattal végül meg is nyerték a torinói mérkőzést. Fotó: AP

ziccereket viszont nem tudta gólra
váltani a vendégcsapat, a félidő közepén azonban egy szöglet után
Matthijs de Ligt mégis megszerezte
a vezetést.
A Juventus a gólig gyengén futballozott, de hátrányban sem tudott váltani. A lefújásig az Ajax
növelhette volna előnyét, a hazaiaknak gólhelyzetük sem volt, így
kiestek. Az Ajax pedig a címvédő
Real Madrid után az olasz bajnokot is elbúcsúztatta, a négy között
pedig a Manchester Cityvel vagy
a Tottenham Hotspurrel találkozik.
A Barcelona már az idegenben 10-ra megnyert első mérkőzésen
megalapozta továbbjutását a Man-

Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók:
* Juventus (olasz) – AFC Ajax (holland)
1-2 (1-1), továbbjutott: az Ajax, 3-2-es összesítéssel.
Gólszerzők: Ronaldo (28.), illetve Van
de Beek (34.), De Ligt (67.).
* FC Barcelona (spanyol) – Manchester
United (angol) 3-0 (2-0), továbbjutott: a
Barcelona, kettős győzelemmel, 4-0-s öszszesítéssel.
Gólszerzők: Messi (16., 20.), Coutinho
(61.).

Ma az Európa-ligában

A negyeddöntő visszavágó mérkőzéseit
rendezik ma a labdarúgó-Európa-ligában. A
program: Valencia – Villarreal (az első találkozón: 3-1, TV: DigiSport 3, Telekom Sport
3), Napoli – Arsenal (0-2, TV: DigiSport 1,
Telekom Sport 1, Look Plus), Eintracht
Frankfurt – Benfica (2-4, TV: DigiSport 4,
Telekom Sport 4), Chelsea – Prágai Slavia
(1-0, TV: DigiSport 2, Telekom Sport 2,
Look Sport).

chester Uniteddel szemben. Lionel
Messi a visszavágó 16. és 20. percében is betalált, ám a második alkalommal David de Gea hibája is
kellett a gólhoz, ugyanis a labda a
vendégek spanyol kapusának hóna
alatt jutott a hálóba. A katalánok a
folytatásban is fölényben voltak, és
bár a Manchester is eljutott lövésekig, szépítenie nem sikerült.
A második félidőben sem változott a játék képe, a mérkőzés – és a
meglehetősen egyoldalú párharc –
végeredményét Philippe Coutinho
állította be. A Barcelona immár 31
meccs óta veretlen hazai pályán a
BL-ben, az elődöntőben pedig a Liverpoollal vagy az FC Portóval játszik.

Farczádi Attila

Az eAd társaságnak adta el az 1.
ligás labdarúgó-bajnokság televíziós közvetítési jogát a következő
öt évre a pontvadászatot szervező
Hivatásos Labdarúgóliga (LPF). A
megállapodás értelmében a vállalkozó évi 28 millió euró (+héa)
díjat fizet, ugyanannyit, amennyit
a folyó idényben is inkasszált a
liga.
Gino Iorgulescu LPF-elnök sajtótájékoztatón jelentette be a megállapodás létrejöttének hírét. Azt
mondta, gyakorlatilag folytatják az
együttműködést, hiszen ugyanezzel a céggel állnak szerződéses
megállapodásban most is. Az első
ligás mérkőzéseket közvetítő televízióadók sem változnak – vagyis
a DigiSporton, a Telekom Sporton
és a Look Sport/Plus adókon biztosan láthatunk majd élvonalbeli

futballmeccseket. Vannak ugyanakkor kisebb érdeklődő társaságok, és külföldről is érkezett
közvetítési igénylés, ezekkel kapcsolatos részletekbe azonban egyelőre nem kívánt bocsátkozni az
elnök.
Az LPF közgyűlésén jóváhagyták a szerződést, mondta még Gino
Iorgulescu, aki szerint azért nem
írtak ki tendert a közvetítési jog
odaítélésére, mert tartottak tőle,
hogy a mostaninál kisebb összegért értékesítenék azt. A ligaelnök
szerint sok kiscsapatnak a léte függ
a televíziós pénzektől, egyes klubok költségvetésében akár a 80
százalékot is kiteheti az egyéni részesedés mértéke, ezért nagyon
nagy várakozás előzte meg a megállapodás létrejöttét. „Többen attól
tartottak, hogy nem tudunk egyezségre jutni, ami további működésüket veszélyeztette volna” –
mondta.

Marad a helyén a Juventus edzője

A következő idényben is Massimiliano Allegri irányítja a
torinói gárdát – ezt az Ajax elleni vesztes mérkőzést követő
sajtótájékoztatón maga a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője mondta el. „Már beszéltem Andrea Agnelli elnök
úrral, akivel a következő szezont tervezzük” – mondta a hollandokkal szembeni meglepő negyeddöntős kiesést követően
az olasz tréner, aki ötödik éve edzi a Juvét, és sorozatban
ötödik bajnoki címe előtt áll a gárdával. Allegri nem bocsátkozott hosszú elemzésbe, elismerte, hogy a jobban játszó
együttes jutott tovább. „Az Ajax nagyszerű csapat, ezt mondtam a játékosaimnak is. Remek játékosai vannak, és kiváló
futballt produkál, nem gondolnám, hogy esélytelennek lehetett volna nevezni őket, különösen azok után, hogy öt gólt
rúgtak a Real Madridnak.”
A Juventus trénere kitért Cristiano Ronaldóra is, akit a
nyáron éppen a Bajnokok Ligája megnyerésének céljával
szerződtettek. Első szezonjában nem járt sikerrel, és 2010
óta először fordul vele elő, hogy nem léphet pályára a BL
elődöntőjében. A portugál sztár a BL csoportkörében csupán
egy gólt szerzett, a kieséses szakaszban viszont mind az öt
Juve-gól az ő nevéhez fűződik. „Ronaldo nagyban növelte
az esélyünket a végső sikerre, és rengeteget jelentett nekünk
a szezonban, különösen a BL-ben, ám a futball nem matematika. Az egy meg egy nem mindig kettő” – jegyezte meg
az edző.

Európai focikörkép

* Angol Premier Liga, 34. forduló: Brighton & Hove Albion –
Bournemouth 0-5, Burnley – Cardiff 2-0, Crystal Palace – Manchester City 1-3, Fulham – Everton 2-0,
Leicester – Newcastle United 0-1,
Liverpool – Chelsea 2-0, Manchester United – West Ham United 2-1,
Southampton – Wolverhampton 31, Tottenham – Huddersfield 4-0,
Watford – Arsenal 0-1. Az élcsoport: 1. Liverpool 85 pont, 2. Manchester City 83, 3. Tottenham 67.
* Spanyol La Liga, 32. forduló:
Athletic Bilbao – Rayo Vallecano 32, Atlético Madrid – Celta Vigo 2-0,
Girona – Villarreal 0-1, Leganés –
Real Madrid 1-1, Espanyol – Alavés
2-1, Huesca – FC Barcelona 0-0, Se-

Megállapodás az 1. ligás
tévéközvetítési jogról

villa – Betis 3-2, Real Sociedad –
Eibar 1-1, Valladolid – Getafe 2-2,
Valencia – Levante 3-1. Az élcsoport: 1. FC Barcelona 74 pont, 2. Atlético Madrid 65, 3. Real Madrid 61.
* Olasz Serie A, 32. forduló: Fiorentina – Bologna 0-0, Torino –
Cagliari 1-1, Atalanta – Empoli 00, Sampdoria – Genoa 2-0, Frosinone – Inter 1-3, SPAL – Juventus
2-1, AC Milan – Lazio 1-0, Chievo
– Napoli 1-3, Sassuolo – Parma 00. Az élcsoport: 1. Juventus 84 pont,
2. Napoli 67, 3. Inter 60.
* Német Bundesliga, 29. forduló:
Fortuna Düsseldorf – Bayern München 1-4, FC Nürnberg – Schalke
04 1-1, VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen 0-1, Hannover 96 – Mön-

chengladbach 0-1, Hoffenheim –
Hertha BSC 2-0, Eintracht Frankfurt – Augsburg 1-3, Brémai Werder
– Freiburg 2-1, Borussia Dortmund
– Mainz 2-1, Lipcsei RB – Wolfsburg 2-0. Az élcsoport: 1. Bayern
München 67 pont, 2. Borussia Dortmund 66, 3. Lipcsei RB 58.
* Francia Ligue 1, 32. forduló:
Caen – Angers 0-1, Dijon – Amiens
SC 0-0, Lille – Paris St. Germain 51, Olympique Marseille – Nimes 21, AS Monaco – Reims 0-0,
Montpellier HSC – Toulouse 2-1,
Nantes – Lyon 2-1, Stade Rennes –
Nice 0-0, St. Etienne – Bordeaux 30, Strasbourg – Guingamp 3-3. Az
élcsoport: 1. Paris St. Germain 81
pont, 2. Lille 64, 3. Lyon 56.
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Saját stadion, videóbíró, az alsóházból
az Európa-ligába: ezek a tervek

Fotó: LPF

Nem indulhatna a jövőben az 1. ligában az a futballklub, amelynek
nincs megfelelő stadionja azon a településen, ahol működik, jelentette
be Gino Iorgulescu ligaelnök. Ezzel kapcsolatosan tárgyalást kezdeményeztek a labdarúgó-szövetséggel, hogy a továbbiakban ne adjanak
versenyengedélyt az ilyen szervezeteknek. Példaként a Nagyszebeni
Hermannstadt esetét említette a sportvezető, amelynek majdnem egyéves haladékot adtak, de a csapat mindmáig másutt fogadja ellenfeleit
– eleinte Marosvásárhelyen, most Piteşti-en rendezi hazai mérkőzéseit.
„Azt fontolgatjuk, hogy az a csapat, amelynek nincs megfelelő stadionja, ne juthasson fel a 2. ligából” – mondta Iorgulescu.
Arról is beszélt a ligaelnök, hogy vizsgálják a videóbíró bevezetésének lehetőségét, de az újítás költségeinek fedezését egyelőre nem
tudják megoldani, arra ugyanis nem kívánnak a közvetítési jogdíjból
áldozni.
Gino Iorgulescu kívánatosnak nevezte ugyanakkor egy döntő mérkőzés bevezetését a Romániának járó egyik Európa-ligás helyért egy
felsőházi csapat és az alsóház győztese részvételével. Úgy vélte, ezzel
megnőne az érdeklődés az alsóházi mérkőzések iránt.

Megyei labdarúgó-bajnoki
eredmények

* 4. liga klasszikus csoportja,
14. forduló: Mezőrücs – Küküllődombó 2-1, Marosvásárhelyi MSE
II – Görgénysóakna 1-3, Gernyeszeg – Mezőzáh 1-3, Radnót II –
Magyaró 5-2, Mezőceked – Kerelőszentpál 5-1. Az élcsoport: 1.
Magyaró 30 pont, 2. Radnót II 29,
3. Mezőrücs 25.
* 5. liga, Északi csoport, 11. forduló: Marosfelfalu – Alsóidecs 34, Nyárádremete – Szászrégeni
Înfrăţirea 3-2, Köhér – Galambod
4-4, Mezőkirályfalva – Tuson 3-0.
Az élcsoport: 1. Alsóidecs 20 pont,
2.
Nyárádremete
19,

3. Szászrégeni Înfrăţirea 16.
* 5. liga, Déli csoport, 11. forduló: Mezőgerebenes – Marosludas II 4-2, Hadrév – Harasztkerék
1-6, Mezőtóhát – Magyarsáros 22. Az élcsoport: 1. Harasztkerék 27
pont, 2. Balavásár 21, 3. Magyarsáros 19.
* 6. liga, 14. forduló: Kibéd –
Nyárádgálfalva 1-5, Csittszentiván
– Hármasfalu 6-0, Csíkfalva – Egrestő 12-2, Mezőpanit – Sáromberke 5-1, Székelybere –
Küküllőszéplak 1-2. Az élcsoport:
1. Csíkfalva 36 pont, 2. Nyárádgálfalva 33, 3. Somosd 31.
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Rovarirtás

MAROS MEGYEI TANÁCS
Műszaki Igazgatóság

HIRDETÉS

A MAROS MEGYEI TANÁCS Műszaki Igazgatósága értesíti az érdekelteket, hogy a Maros

Megyei Környezetvédelmi Ügynökség döntése értelmében a Maros megyében, Sóvára-

don, a Marosvásárhely–Nyárádszereda–Sóvárad és Hargita megye határa között haladó

135-ös megyei úton kivitelezésre javasolt „A 135-ös megyei úton, a 43+500 km-nél,

Sóváradon álló megrongálódott fahíd helyreállítása” elnevezésű beruházás megvalósításához nem szükséges környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni.

A hatóság döntése és a döntés indoklása tanulmányozható a Maros Megyei Környezet-

védelmi Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám) hétfőnként 9-

15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra között, valamint a következő weboldalon:

http://apmms.anpm.ro.

Az érdekeltek a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökségen nyújthatják be észrevételeiket a hatóság honlapján közölt döntés megjelenésétől számított 10 napon belül.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán Tibor

Ovidiu Dancu
ALELNÖK

Paul Cosma
JEGYZŐ

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex
Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy április 22-26. között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, köz- és magánterületen. Rossz
idő esetén a határidő módosulhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a deltametrin és az s-metopren, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés
szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősül.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel.
0745-793-465,
0740-570-753.
(12/2249)
HÉJAS dió eladó. Tel. 0740-707-347.
(1/2314)
VÁSÁROLOK régi, működőképes
autót (pl. Solenzát). Tel. 0774-559754. (5/2334-I)
SÜRGŐSEN eladó 3 szobás tömbházlakás a Rozmarinului utcában.
Bővebb információ a 0751-684-604es telefonszámon. (11/2287-I)
JÓ MINŐSÉGŰ gyümölcspálinka
eladó. Ára: 25 lej litere. Tel. 0740-334468. (6/2344)

ELADÓK temetkezési autók Csíkszeredában: Opel Vivaro furgon, 2 db
Dacia Logan (dízel és benzines), Fiat
Dublo furgon. Tel. 0744-541-062.
(HN.-I)
TŰZIFA eladó: gyertyán és cserefa. Tel.
0754-899-512. (8/2363)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/1722)
VÁLLALOK vakolást, padlócsempelerakást, tetőjavítást (régi cseréppel). Tel.
0747-816-052, János. (4/2332)
TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tetőkészítést Lindab lemezből, cserépből,
szigetelést, ácsmunkát és bármilyen
más munkát 15% kedvezménnyel.
Tel. 0748-669-239. (1/2212-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759230-as telefonszámon. (63445-I)
ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és
a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63445-I)
NŐI ÉS FÉRFI ELADÓKAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenki betanításban
részesül. Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket, informálnád a termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésében. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro (sz.-I)
Az IMATEX RT. sürgősen alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket a következő szakmákba: PROGRAMOZÓMÉRNÖKÖT
számvezérlésű (CNC) gépekre, MARÓS OPERÁTOROKAT számvezérlésű (CNC) marógépekre; ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT számvezérlésű (CNC) gépekre. Amit ajánlunk: versenyképes
bérezés. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van); vagy
e-mailben a resurseumane@imatex.ro e-mail-címre; vagy faxon:
0265/269-302. Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon. (sz.)
Az IMATEX RT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket
(nyugdíjasokat is) a következő szakmákba: UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT; ESZTERGÁLYOST; MARÓST BOHRWERKRE; GÉPKARBANTARTÓ LAKATOST; SZERELŐLAKATOSOKAT;
LAKATOSOKAT; MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT;
MIG/MAG HEGESZTŐKET; IPARI FESTŐKET; TARGONCÁST;
BÁDOGOST. Amit ajánlunk: versenyképes bérezés. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna (Sântana de
Mureş), Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului
utca
meghosszabbításában
van);
vagy
e-mailben
a
resurseumane@imatex.ro e-mail-címre; vagy faxon: 0265/269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon. (sz.)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és CSOMAGOLÓT alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (21194)
SZENDVICSKÉSZÍTŐT ALKALMAZUNK. Tel. 0741-215-738.
(21194)
A MIALEV BUILDING SERVICES KFT. alkalmaz hosszú távra,
azonnali kezdéssel SZAKEMBEREKET BELSŐ ÉPÍTŐMUNKÁLATOKRA Marosvásárhelyre és környékére. Tel. 0740-044-709.
(21191-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG KŐMŰVESEKET, SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0745-439-433-as telefonszámon.
(63575-I)
SZAKÁCSOT/SZAKÁCSNŐT alkalmazunk a Sörházba, Marosvásárhelyen! Ha felelősségteljes személy vagy és jó csapatszellemű, várunk a Sörház csapatába, ahol családias környezetben, modern
munkakörülmények között dolgozhatsz. Díjazzuk a minőségi munkát
és a kiváló hozzáállást. Előnyben részesülsz, ha tapasztalattal is rendelkezel. Küldj nekünk önéletrajzot a jazzdome@gmail.com e-mailcímre vagy részletekért hívj a 0723-219-757-es telefonszámon. (sz.-I)

TETŐJAVÍTÁST, külső-belső munkát és
bármilyen kisebb javítást vállalunk. Tel.
0748-828-239. (7/2321)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást,
külső
és
belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel. 0747-634747, 0755-291-137. (12/2327-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Elmentél tőlünk egy csendes alkonyon,
Köszönni, búcsúzni nem volt alkalom.
Az idő nem gyógyítja sebeinket,
Mert te igazán szerettél bennünket.
Egy célod volt: a családért élni,
Ezt a halál tudta csak széttépni.
Fájó szívvel emlékezünk április
18-án a pókakeresztúri GÁBOR
MIKLÓSRA halálának 9. évfordulóján. Felesége, fia, lánya és családjuk. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (16/2293)

Szomorú szívvel emlékezünk április 18-án szeretett édesanyánkra,
özv.
ASZTALOS
ERZSÉBETRE (Buba néni) halálának
első
évfordulóján.
Szép emlékét és jóságos szívét
soha el nem múló szeretettel őrizzük egy életen át. Legyen csendes
pihenésed,
nyugodjál
békében, drága jó lélek! Bánatos
szívű leányod, vejed, unokáid és
dédunokáid. (15/2292-I)
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
április
18-án
ASZTALOS ERZSÉBETRE született Dicker halálának első évfordulóján.
Akik
ismerték,
emlékezzenek rá szeretettel. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Fiad és családja. (sz.-I)
Soha el nem múló szeretettel
gondolunk VINTILĂ CSABÁRA
halálának első évfordulóján. Áldott emlékét őrzi szerető felesége, fia és barátai. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
(12/2350)
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ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, após, test-

vér, nagytata, dédtata, rokon,
szomszéd, ismerős,

BÉRCZI ANTAL

életének 85. évében csendesen

megpihent. Temetése április 18án, csütörtökön 12 órától lesz a

vármezői családi háztól. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des!

A gyászoló család. (6/2335-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós,

nagymama, dédmama, anyatárs,

testvér, rokon, szomszéd, ismerős, a székelyabodi születésű
özv. BENEDEKFI ETELKA
szül. Ferenczi Etelka

a konzervgyár volt dolgozója

életének 77. évében, türelemmel

viselt szenvedés után, április 16án eltávozott szerettei köréből.

Temetése április 18-án, csütörtö-

kön 13 órától lesz a meggyesfalvi
református temetőben. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des!

A gyászoló család. (7/2337-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a bedei születésű

SZŐCS IRÉN
szül. Balogh

április 17-én, 62 éves korában
hirtelen elhunyt. Temetése április

Több mint egymillió adófizető csatlakozott
a magán virtuális térhez

Az áprilisi adatok szerint több mint egymillió adófizető csatlakozott a magán virtuális
tér (Spaţiul Privat Virtual – SPV) applikációhoz ennek elindítása, 2014 óta. A magán
virtuális tér szolgáltatás könnyen elérhető, ingyenes és 24-ből 24 órán keresztül a
magán, illetve jogi személyek, valamint a jogi személyiség nélküli entitások
rendelkezésére áll. A magán virtuális térnek köszönhetően elérhetőek az adóügyi
helyzettel kapcsolatos információk, lehetséges az adóbevallás elektronikus úton
történő benyújtása, illetve az adóügyi iratok elektronikus úton történő fogadása. A
magán virtuális térben megkapott iratok ugyanolyan érvényesek, mint a postán
vagy a hivatalban átvettek.
A magán virtuális térhez való csatlakozáshoz szükséges útmutató hozzáférhető a
www.anaf.ro honlapon az SPV-Instructiuni címszó alatt.
A Pénzügyminisztérium tisztességes együttműködés kialakítását tűzte ki célul az
Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal, valamint az adófizetők között, azáltal, hogy
teljes, korszerű és elérhető szolgáltatásokat biztosít számukra. Emiatt vezettek be
olyan elektronikus szolgáltatásokat, amelyek megkönnyítik az adóbevallást, illetve
a kifizetések lebonyolítását.
A kommunikációs és közkapcsolati osztály

új autóbuszok
Marosvásárhelyen!

Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala zöld
utat kapott az elektromos autóbuszok beszerzését célzó projektre. A Központi régió
fejlesztési egyesületén (ADR
Centru) keresztül zajló projekt
38 hibrid meghajtású autóbusz
beszerzésére vonatkozik, a dokumentáció műszaki és gazdasági kiértékelését követően.
Ugyanakkor a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak további két projektje van folyamatban, amelyek 47 elektromos meghajtású autóbusz vásárlását célozzák, a Regionális Fejlesztési
Minisztériummal együttműködésben. Ezek közül 32 darab 12
méter hosszú, a további 15 darab pedig 10 méter hosszú.
A három projektben közszállítási eszközökre lehívott európai
pénzalapok értéke 54 millió euró.
Ebben az évben Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala okosjelzőlámpa-rendszer és forgalomirányító központ létrehozását tervezi, valamint 137 megálló korszerűsítését, elektronikus
menetrendkijelzővel, GPS-rendszerrel, felszereltséggel fogyatékkal
élők számára, E-Ticketing-rendszerrel három végállomásnál: Unirii, Tudor és kombinát. A projekteket idén márciusban nyújtották
be finanszírozás végett, ezek elbírálása következik.
A bel- és külkapcsolati osztály

19-én, pénteken 13 órakor lesz a

nyárádszentlászlói családi ház-

tól. Részvétnyilvánítást a temetés napján 11 órától fogadunk.

Emlékét őrzi leánya és családja,

fia és családja, élettársa és test-

vérei. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, anyós,
nagymama,

anyatárs,

rokon,

szomszéd, ismerős, a marosvásárhelyi születésű

LÁSZLÓ MÁRIA

életének 76. évében türelemmel
viselt szenvedés után április 17-

én eltávozott szerettei köréből.

Temetése április 19-én, pénteken

13 órától lesz a marosvásárhelyi

református temetőben. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des!

A gyászoló család. (7/2362-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorú szívvel, de Isten aka-

ratában megnyugodva vettük

tudomásul GORBAI JÓZSEF

presbitertársunk

halálhírét.

Őszinte együttérzéssel kívá-

nunk gyászoló szeretteinek

vigasztalást drága Megváltónk szavaival:

„Én vagyok a feltámadás és

az élet, aki hisz énbennem, ha

meghal is, él.” (János 11:25)

A Marosvásárhely V. Felsővá-

rosi Református Egyházköz-

ség

presbitériuma

és

munkaközössége. (21203-I)
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