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Négyszáz tojás után kutattak

Húsvét előtt is ki a természetbe

Ferenc pápa:
mindenkinek el kell
ítélnie a soha nem
igazolható terrorcselekményeket
Ismételten elítélte a Srí Lanka-i robbantásos merényleteket Ferenc pápa
a Szent Péter téren húsvéthétfőn délben mondott beszédében, amelyben
kijelentette, hogy az embertelen terrorista támadások soha sem igazolhatók.

____________3.
Folkfórum
a várban

Négy etnikum táncát, viseletét, ősi
mesterségeit sorakoztatja fel a marosvásárhelyi várban Folkfórum néven
első alkalommal megrendezésre kerülő Maros megyei hagyományőrző
fesztivál.

____________4.
Továbbra is megbíznak bennük
A gyermekek izgatottan keresték az elrejtett tojásokat

Fotó: Gligor Róbert László

Húsvéti tojásvadászatra hívták múlt szombaton a gyerekeket a városÚj, ünnepre hangoló programot szervezett a gyerekeknek a
múlt hét végére Nyárádszeredában az Erdélyi Magyar Ifjak központi játszótérre, de a játékot legalább annyira élvezték az őket elkí(EMI) helyi szervezete: a kicsik tojásokat, a nagyok kreatív sérő szülők is, mint az izgalommal keresgélő gyerekek. Az apróságoknak
fehér hungarocell tojásokat kellett megkeresniük a játszótéren, ki ahányat
megoldásokat kerestek a természetben.
Gligor Róbert László

(Folytatás a 4. oldalon)

Mozgalmas és eredményes négy évről
számolt be a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének újraválasztott
elnöke, Burus-Siklódi Botond a szovátai Teleki Oktatási Központban április
11-én tartott tisztújító közgyűlésen,
amelyen az elnök mellett megerősítették tisztségükben az operatív elnökség tagjait is.

____________5.

Hantázni csak keményen

Benedek István

Újfent felfedezte a pénzügyminiszter, hogy krónikus munkaerőhiánnyal küszködik a gazdaság, és ismét leleplezte, hogy a kormányzatnak egy szál épkézláb ötlete sincs rá, hogy miként kezelje
ezt a problémát. Mert a nyilatkozgatás, amihez ő meg a kormányaink általában remekül értenek, önmagában semmire sem elég
a gazdaságot illető kérdésekben.
Emberünk arról írt a világhálón, hogy a hét végén Jászvásáron
jelezték neki a vállalkozók: lassan már nagyítóval is nehéz épkézláb munkavállalót találni. És megígérte, hogy kormányszinten tárgyalni fognak az európai országokkal a dologról.
Az már előrelépés, hogy ezúttal nem mondta, hogy majd keményen megleckézteti a nyugatiakat, mint a hónap elején az uniós
országok pénzügyi és gazdasági minisztereinek tanácskozása
után, mert így nem az egész földrész neveti ki, hanem csak ennek
a jobb sorsra érdemes országnak az adófizetői. Mert pont azon a
bizonyos tanácskozáson kellett volna valami konkrétumot letenni
az asztalra.
Ha csak az utóbbi időben lettek volna értelmes kormányai az
országnak, akkor az éppen most zajló féléves román uniós elnökség alatt kiváló lehetőség kínálkozott rá, hogy a keletről nyugatra
vándorló munkaerő kérdéskörében, ami szép hazánkon kívül a
volt szocialista barakk többi országában is komoly gondot jelent,
megpróbáljanak tenni valamit. De az ország terjedelmes, jól fizetett intézményrendszerében vélhetően senkinek nincs bár egy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 20 perckor,
lenyugszik
20 óra 21 perckor.
Az év 114. napja,
hátravan 251 nap.

Ma GYÖRGY,
holnap MÁRK napja.
GYÖRGY: görög eredetű
név, amely latin közvetítéssel
érkezett hozzánk, jelentése:
földműves.

IDŐJÁRÁS

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 200C
min. 80C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. április 23.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7581
4,2268
1,4831

173,0752

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.

A rejtélyes Idegen Marosvásárhelyre érkezik

A Nagyvárad Táncegyüttes tavaszi székelyföldi turnéja
során Marosvásárhelyre látogat április 29-én az Idegen
című kortárs táncszínházi passióval.
A mű Jorge Luis Borges Máté evangéliuma c. novellája
alapján lett színpadra álmodva. A tánc, a mozgás szerelmesei, valamint a filozófiai és teológiai témakörök iránt fogékonyak minden bizonnyal sok elmélkedésre való
gondolatot találnak az előadásban.
A Györfi Csaba által rendezett táncszínházi passió –
habár Krisztus korában játszódik – túlmutat az egyértelmű
vallási vonatkozásokon, és fényt vet az emberi esendőségre
és befolyásolhatóságra. Egy diszfunkcionálisan működő
család történetén keresztül egy megváltás történetét helyezi
az előtérbe, aminek a végkimenetelét, pontosabban annak
olvasatát, a nézőre bízza.
A történet középpontjában álló család tagjainak mindennapjait a kicsinyesség határozza meg, a céltalan bolyongás.
Azonban gyönge jellemvonásaikon és banális életükön túl
mindannyian egy célkitűzésre, útra, megváltásra vágynak.

Csakhogy képtelenek maguktól megtalálni a saját emberi
mivoltuk értelmét, szükségük van egy megváltóra. A táncszínházi passió azt a sajátos élethelyzetet vizsgálja, amikor
ez valóban megtörténik. Az evilági és a szent találkozása
elkerülhetetlen összeütközést eredményez a „mester” és
„tanítványok” között.
Ezen a ponton mi, nézők érezzük, hogy a szereplők között lévő függőségi viszony mennyire érzékeny és sebezhető. Vajon képesek lesznek valaha felülemelkedni
kétségeiken, esendőségeiken, és az értelem és hit egészséges párosításában megtalálni a választ arra, hogy milyen
elveket, meggyőződéseket érdemes követni, mi a valódi
megváltás?
Talányos cselekmény és kreatív megoldások várják azokat a nézőket, akik megismerkednek az Idegennel április
29-én, hétfőn 19 órakor a marosvásárhelyi Stúdió Színházban. Jegyek előzetesen foglalhatók a Stúdiószínház weboldalán, az előadás napján pedig a helyszínen is
megvásárolhatók.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Hazatérés Dániába
– bemutató a Nemzetiben

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, a Nagyteremben
április 26-án, pénteken 19 órakor Kiss Csaba – marosvásárhelyi születésű szerző, rendező, egyetemi oktató – Hazatérés Dániába című királydrámáját mutatják be. A 14
éven felüli nézőknek ajánlott előadás premierjére a Bernády György-mecénás- és a Kemény János-bemutatóbérletek érvényesek. Az előadást 27-én, szombaton 19 órakor
megismétlik.

Sára asszony a Spectrum
Színházban

Április 24-én, ma és 25-én, csütörtökön 19 órakor, 26-án,
pénteken pedig 15 és 19 órakor a Sára asszony című előadásra várják a marosvásárhelyi Spectrum Színház közönségét.

Több mint ezer alkalmazás

Az első negyedévben a Maros Megyei Munkaközvetítő Hivatal révén 1019 személyt alkalmaztak. A munkát vállalók
közül 408-an 45 év fölöttiek, 213-an 35 és 45 év közöttiek,
a többiek 35 évnél fiatalabbak voltak. Egyenlő arányban
vannak a középiskolai és a szakiskolai végzettségűek, kevesebben az általános iskolai végzettségűek és az elemi
iskolát végzettek. A munkaerőpiacon ez időszakban 113
főiskolát végzett is állást talált. A regisztrált munkakeresők
száma 4.578 személy volt.

Május elsején nyitva lesznek
a marosvásárhelyi piacok

A marosvásárhelyi piacigazgatóság közölte, hogy május
elsején nyitva tartanak az élelmiszer- és zöldségpiacok, illetve a Hadsereg téri piac is.

Az engedélykibocsátó irodák
programja

Április 26-án, pénteken és 30-án, kedden a rendőrség marosvásárhelyi, Mihail Kogălniceanu utca 14. szám alatti,
hajtási jogosítványt és forgalmi engedélyt kibocsátó irodái
a megszokott program szerint fogadják az ügyfeleket, naponta 8-12 óra között. 29-én, hétfőn és május elsején,
szerdán az ügyfélfogadó kapuk zárva lesznek. A gépjárművezetői engedély visszaszerzéséhez szükséges vizsgát
május 2-án 10 órától tartják Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 105. szám alatti sofőriskolában.

Hajtási nélkül a volánnál

A szászrégeni közúti rendőrök április 22-én 19 óra körül az
Állomás utcában egy olyan gépkocsit állítottak le, amelynek 40 éves vezetőjétől egy korábbi kihágás miatt bevonták a hajtási engedélyt. A szabálysértőt 24 órára
előzetesen fogva tartották, majd eljárást indítanak ellene
hajtási jogosítvány nélküli gépkocsivezetés bűncselekménye vádjával.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Kérjük vissza a Hír Tv-t

Az Echo TV és a Hír TV hírtelevíziók 2019. április 1-jei
összeolvadásának következtében a két csatorna a Hír TV
neve alatt folytatja tevékenységét. Ez azonban sajnos nem
része Marosvásárhelyen az RDS programkínálatának. Az
Echo TV eltűnésével egy magyar közéleti csatornával kevesebb van a kínálatban.
Ezek a csatornák a hírek mellett olyan közéleti műsorokat közvetítettek, és Hír TV néven közvetítenek most is,
amelyeket nagy érdeklődéssel követett Marosvásárhely
magyar lakossága.
„Többen jelezték, hogy hiányolják a tévécsatornát a
programkínálatból, ezért április 7-én levelet írtam az RDSRCS kábeltévé-szolgáltatónak. Többszöri levélváltást kö-

vetően az az álláspont körvonalazódott, hogy amennyiben
nincsenek technikai akadályai, és van rá valós lakossági
igény, akkor a szolgáltató újra beemelheti a programok
közé a Hír Tv-t” – mondta Kali István, a marosvásárhelyi
RMDSZ ügyvezető elnöke.
Ezért arra kérünk minden érdekeltet, hogy hétköznaponként 9-16 óra között térjenek be a marosvásárhelyi RMDSZ
székházába (Dózsa György út 9. szám, földszint), és írják
alá azt a lakossági kezdeményezést, amelyben kérjük a
szolgáltatót, hogy legyen a programkínálat része a Hír TV.
Az így összegyűlt aláírásokat iktatni fogjuk a szolgáltató
marosvásárhelyi székhelyén, igazolva, hogy az adóra van
valós lakossági igény.

Sorsolás 29-én, hétfőn 13 órakor!

A Népújság április 29-én 13 órától tartja a szerkesztőségben (Dózsa György u. 9. sz.) a
Hűséges előfizető – ÁPRILIS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

RENDEZVÉNYEK

Rendkívüli húsvéti hangverseny

Rendkívüli vokálszimfonikus húsvéti hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit április 24-én, ma 19 órakor a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermébe.
Vezényel Gheorghe Costin, zongorán játszik Horia
Maxim, énekelnek: Borsos Edith szoprán, Iulia Merca alt,
Cosmin Ifrim tenor, Cristian Hodrea basszus. Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és
szimfonikus zenekara. Műsoron: Beethoven-, Mozartművek. A hangversenyre a 26-os számú hangversenybérletek érvényesek.

Föld napja
a szeméthegyek árnyékában

Április 24-én 17.30 órakor a Bernády Házban (Horea utca
6. szám) a Föld napja a szeméthegyek árnyékában. Mit
tehetek ez ellen? című panelbeszélgetés lesz Balázs

Pannával, a Greenmade – környezettudatos háztartás –
vállalkozás létrehozójával, Tóth Andreával, az ADI Ecolect
társulás ügyvezető igazgatójával és Szász Attilával, a Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztő-helyettesével. Szervező
a marosvásárhelyi Női Akadémia. A belépés ingyenes, a
szervezők további rendezvények szervezése érdekében
adományt elfogadnak.

Templombúcsú és plébániaünnep

Április 24-én, ma 11 órakor tartják a marosszentgyörgyi
római katolikus templom Szent György vértanú búcsúünnepét. A szentmisét a jelen lévő papokkal együtt Oláh
Dénes főesperes celebrálja, a szentbeszédet Tánczos
Levente dicsőszentmártoni plébános tartja. Délután 5
órától a tanácsteremben Nemes Gyula helytörténész
Feltámadás után (300 éves az újraalakult plébánia) címmel tart előadást. Közreműködik a Jubilate, a Jubilate
Deo, a Kolping Család énekkara, a Szent György egyházközségi kórus, valamint Pataki Ágnes és Szántó
Árpád.
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A vásárhelyi tanács megszavazta az idei költségvetést

A marosvásárhelyi tanács tegnapi
ülésén a testület megszavazta az
idei költségvetést. A POL tanácsosai bojkottálták az ülést. Marosvásárhely idén mintegy 323 millió lej
bevételre számít, ebből megközelítőleg 220 millió a polgármesteri
hivatal és a hozzá tartozó intézmények működési költségeire szükséges. A plénumban tételenként
vitatták meg a büdzsét, amelyből
kikerült a főtéri mélygarázs építése, de bekerült egy városi kórház
megépítéséhez szükséges megvalósíthatósági előtanulmány finanszírozásának támogatása.

Antalfi Imola

A testület a POL-tanácsosok nélkül is
döntőképes volt, és közel négyórás tárgyalás után sikerült elfogadni az idei
költségvetést. Nemcsak a költségvetési
tételeken vitatkoztak a tanácsosok,
hanem időnként az eljárásmódon is. Elsőként dr. Benedek Theodora liberális
párti képviselő jelentette be három módosító javaslatát. Arra hivatkozva, hogy
Marosvásárhelyen 30 éve nem építettek
kórházat, illetve, hogy a lakosság részéről igény van egy korszerűen felszerelt
kórházra, színvonalas egészségügyi ellátásra, a testület támogassa egy megvalósíthatósági előtanulmány elkészítését
egy municípiumi kórház megépítésére,
ami adott esetben a regionális kórház minősítést is megkaphatja. Javasolta továbbá,
hogy
megvalósíthatósági
előtanulmányt készítsenek egy vállalkozásfejlesztő központ létrehozása céljából, és végül azt, hogy a Science City
elnevezés helyett A sürgősségi kórház
mellett felépülő multifunkcionális, parkolóházas központ szerepeljen abban a
megvalósíthatósági előtanulmányban,
amit a testület korábban jóváhagyott. Az
első két javaslatához szükséges mintegy
331 ezer lejt a kulturális tevékenységek-

től vonták volna el. A testület végül a
kórházépítésre vonatkozó javaslatát szavazta meg, de kisebb arányban – 0,5%kal, azaz 66.500 lejjel – csökkentette a
kulturális tevékenységekre előirányzott
költségeket.
Peti András RMDSZ-es képviselő
módosító javaslatott tett, hogy a Friedrich Schiller általános iskola melletti tornaterem építési költségeit egészítsék ki
100 ezer lejjel, ezt is elfogadta a testület,
ezenkívül visszavonta a főtéri mélygarázs megépítésére vonatkozó döntését.
Peti András, a költségvetési bizottság
tagja szerint az idei költségvetés relatív
rosszabbul néz ki, mint a tavalyi, hiszen
a közszférában bevezetett egységes bérezési rendszer oda vezetett, hogy jelentősen megnövekedtek a közalkalmazotti
bérek, és emiatt a beruházásokra és javításokra fordítható összegek csökkentek.
A Népújság kérdésére elmondta: a rendelkezésre álló mintegy 40 millió lej új
beruházásokra és 40 millió lej javításokra nagyon kevés, ebből kell jól gazdálkodni. A múlt évi büdzsé végrehajtása
280 millió lej körül volt, az idénre 320
millió lej a tervezett bevétel.
– Mennyi pénzt fordíthat a városvezetés oktatásra, beruházásokra, sportra,
stb., mik a prioritások?
– Nagyon fontosnak tartottuk az iskolahálózat bővítését, gyakorlatilag az
egyik ok volt, amiért a frakció részt vett
a költségvetési vitán. Tavaly 27 millió
lejt költöttünk el, az idén szeretnénk 32
milliót elkölteni az oktatási infrastruktúra bővítésére. Belefoglaltuk a költségvetésbe például a Dr. Bernády György
iskola teljes homlokzatának a felújítását
és manzárdosítását, új termek kialakítását, ez körülbelül 4,5 millió lejt jelent.
Ugyancsak fontosnak tartottuk a Kárpátok sétányon található Friedrich Schiller
általános iskolához tervezett tornaterem
építésének az elkezdését is, erre is külön
összeget irányoztunk elő, illetve az ok-

Több mint háromszáz áldozat

Robbantások Srí Lankán

Már negyven gyanúsítottat vettek
őrizetbe a Srí Lanka-i hatóságok a
húsvétvasárnapi robbantássorozattal összefüggésben – közölték
hivatalos források kedden. A robbantásokat egy időben követték
el három katolikus templomnál,
és három, főleg külföldiek által látogatott luxusszállodánál. Az áldozatok száma meghaladta a
300-at, a sebesülteké az 500-at. A
letartóztatottak között van az öngyilkos merénylőket szállító teherautó sofőrje és annak a háznak
a tulajdonosa, amelyben néhány
terrorista lakott. A merényletekkel kapcsolatban őrizetbe vettek
egy szíriai állampolgárt is.

A nyomozás felgyorsítása érdekében
Maitripala Sziriszena elnök különleges
jogkörrel ruházta fel az ország hatóságait
– először a 2009-ben véget ért polgárháború óta –, és elrendelte egy háromtagú
bizottság felállítását, amely várhatóan
két héten belül hozza nyilvánosságra a
nyomozási eredményeket. A rendőrség
és a katonaság a szükségállapot idején
előzetes bírósági felhatalmazás nélkül
őrizetbe vehet embereket, és házkutatásokat is tarthat. Radzsita Szenaratne kormányszóvivő és egészségügyi miniszter

szerint április elejétől több ország hírszerzése figyelmeztette az ország hatóságait, hogy egy viszonylag ismeretlen
helyi iszlamista szervezet, a Nemzeti Tauhít Dzsamaat támadásokra készül. Szenaratne szerint a védelmi minisztérium
ekkor értesítette a rendőrséget, amely továbbította az értesüléseket a biztonsági
erőknek. A tájékoztatót több rendőri egység megkapta, de az információ nem jutott el időben Ranil Vikremeszinghe
kormányfőhöz és minisztereihez, így
semmilyen óvintézkedésre nem került
sor. Egyelőre nem világos, hogy emiatt
indult-e vizsgálat.
Az ország kormánya és hatóságai a
korábbi figyelmeztetések alapján most
azt gyanítják, hogy a terrortámadásokhoz köze lehetett a Nemzeti Tauhít Dzsamaatnak, és egyelőre nem zárják ki azt
sem, hogy a terroristák más, külföldi
csoportokkal is kapcsolatban álltak.
Amerikai és indiai műholdas adatok
segíthetik az elkövetők felderítését
Az Amerikai Egyesült Államok és
India műholdas hírszerzése segítheti
majd a Srí Lanka-i terrortámadás elkövetőinek felderítését – mondta Nógrádi
György biztonságpolitikai szakértő az
M1 Aktuális műsorában kedden. A szakértő hozzátette, ugyan különböző hírfor-

tatási intézmények hálózatának a bővítésére is elkülönítettünk összegeket, a bérleti díjakra a tavalyi 600 ezer lej helyett
idén 1,2 millió lejt irányoztunk elő. A második sarkalatos pontja a mai költségvetés
elfogadásának az volt, hogy figyelembe
véve a lakossági jelzéseket, átgondoltuk
a főtér alá tervezett föld alatti parkolónak
a kérdését, és arra a döntésre jutottunk,
hogy ezt a beruházást nem támogatjuk.
Kivettük ezt a költségvetési tételt, ami azt
jelenti, ez nem fog megvalósulni. Tekintettel a zsúfolt gépkocsiforgalomra, a buszpark felújítására fordítanánk a mélygarázsra
előirányzott 42 millió lejt. Természetesen
elsősorban azt támogatnánk, hogy a város
európai uniós vissza nem térítendő forrásokra pályázzon.
– Ehhez a Siletinával való társulási
szerződés felbontása szükséges. Mikor
kerül erre sor?
– Ezt a város számára nem előnyös
partnerséget akkor állíthatjuk le, amikor
a közszállítási vállalat kellőképpen el
tudja látni a feladatát, és ennek alapfeltétele, hogy megfelelő számú autóbusszal
rendelkezzék. Fontosnak tartom, hogy a
Bethlen Gábor-szobor felállítása elől is elhárultak az akadályok, hiszen erre előirányoztuk a teljes összeget, vagyis 1 millió
lejt. A Sütő András-szoborra is van költségvetési forrás, a kétnyelvű utcanévtáblákról sem mondunk le, ezeket is
belefoglaltuk a költségvetésbe félmillió lej
értékben. A román mellett a magyar jellegű kulturális rendezvényekre – Vásárhelyi Forgatag, Vibe fesztivál, nemzetközi
könyvvásár, Múzeumok éjszakája, a marosvásárhelyi magyar diákszövetség fesztiválja stb. – is jelentős összegeket
különítettünk el, illetve 1,9 millió lejt
sportpályázatokra, 1,8 milliót ifjúsági
szervezetek pályázataira. Az RMDSZ által
kezdeményezett tanulmányi ösztöndíjra és
az érdemösztöndíjakra, teljesítmény-ösztöndíjakra is előirányoztuk az első félévre
szükséges pénzösszeget, kétmillió lejt.

rások szerint a külföldi titkosszolgálatok
jelezték, hogy egy iszlamista szervezet
támadásra készül az országban, de a naponta beérkező több ezer jelentésből
rendkívül nehéz kiszűrni, hogy mit érdemes továbbadni. Hangsúlyozta: Srí
Lanka kis ország, rengeteg problémával.
A térségben tíz éve ért véget egy véres
polgárháború a szingaléz buddhisták és
a tamil hinduk között, azóta nem voltak
merényletek, de a konfliktus megmaradt.
Hozzátette: a politikai felső vezetők között is feszültség van.
Hazahozták a romániai gyerekcsoportot
Biztonságban az országba érkezett
kedden az a iaşi-i iskoláscsoport, amelynek tagjai a robbantásos merényletsorozat sújtotta Srí Lankán tartózkodtak az
elmúlt napokban.
A külügyminisztérium keddi tájékoztatása szerint a nemzetközi iskolai csereprogram révén Srí Lankára látogatott
tanulók ott-tartózkodásuk alatt Románia
colombói nagykövetsége, illetve a kandyi konzulátus képviselőinek támogatását
élvezték.
A
nagykövetség
folyamatosan tartotta a kapcsolatot mind
az ottani hatóságokkal, mind a román állampolgárokkal. A gyerekeket a colombói rendőrök kísérték el a helyi reptérig,
ahonnan felszállt a gépük.
A külügyminisztérium által a Srí
Lanka-i robbantásos merényletek után
létesített válságstáb folytatja a tevékenységet – közölte még a szaktárca.
(hírösszefoglaló)

Ferenc pápa: mindenkinek el kell ítélnie
a soha nem igazolható terrorcselekményeket

Ismételten elítélte a Srí Lanka-i robbantásos merényleteket Ferenc pápa a Szent Péter téren húsvét
hétfőn délben mondott beszédében, amelyben kijelentette, hogy az embertelen terrorista támadások
sohasem igazolhatók.

Ferenc pápa olasz nyelvű beszédében ismételten „lelki és
atyai közelségét” fejezte ki Srí Lanka népének.
Kijelentette, gondolatban közel van a szigetország katolikus
egyházát vezető Malcolm Ranjith Patabendige Don bíboroshoz, valamint a terrorista támadások sújtotta Colombo város
egyházmegyéjéhez. A pápa azt mondta, imádkozik a számos
áldozatért és sebesültért.
„Arra kérek mindenkit, ítélje el ezeket a terrorista támadásokat, amelyek embertelenek, és soha nem igazolhatók” –
hangsúlyozta Ferenc pápa, aki már húsvétvasárnapi beszédé-

ben is kegyetlen erőszaknak nevezte a Srí Lanka-i robbantásos
merényleteket.
A húsvéthétfőn délben, a pápai lakosztály Szent Péter térre
néző ablakából mondott beszédében a katolikus egyházfő arra
emlékeztetett, hogy Krisztus feltámadásának örömhírét elsőként a nők vitték hírül a félelmükben bezárkózott férfiak helyett.
Ferenc pápa hangoztatta: a húsvét azt üzeni, hogy a remény
fényének el kell oszlatnia a félelmet és a gyászt.
A pápa beszédét az ilyenkor szokásos Mennyek királynőjeimádság (Regina coeli) követte, amely húsvéttól pünkösdig az
Úrangyala-imádságot (Angelus) helyettesíti.
Ferenc pápa lezárta a húsvéti szertartásokat, amelyeket virágvasárnaptól több százezer hívő és turista követett a Vatikánban. (MTI)

Ország – világ
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Óvodák és bölcsődék épülnek

Országszerte összesen 2.300 óvoda és bölcsőde
épül, amelyek 2020-ra készen lesznek, jelentette ki
Ecaterina Andronescu oktatási miniszter. „Épülőben
van 2.300 óvoda és bölcsőde; egyesek már majdnem elkészültek, mások a tervezési szakaszban
vannak, de mind szerepelnek a regionális fejlesztési
és közigazgatási tárca programjában. (…) Úgy gondolom, hogy 2020-ban ezek mind készen lesznek”
– mondta a miniszter a Realitatea TV hétfő esti műsorában. Andronescu szerint ugyanakkor egy másik
projekt is létezik, amit visszatérítendő kölcsönből valósít meg a közigazgatási minisztérium, ez 380 óvodára vonatkozik. A közigazgatási minisztérium
programjában összesen 5.095 tanügyi intézet építése vagy felújítása szerepel az oktatási miniszter
szerint. (Agerpres)

Havazott Hargita megyében

Havazott hétfőn Hargita megye hegyvidékén, ahol a
nap folyamán jelentős hóréteg rakódott le – írja az
Agerpres hírügynökség. A hírügynökség jelentése
szerint a friss hóréteg vastagsága mind a Madarasi
Hargitán, mind pedig Hargitafürdőn elérte a tíz centimétert. A Bucsin-tetőn áthaladó 13B országutat és
a Gyilkos-tó felé vezető 12C országutat is szórniuk
kellett az útfenntartóknak. (MTI)

Fölényesen nyert Zelenszkij
az ukrán elnökválasztáson

Az ukrán elnökválasztás vasárnap megtartott második fordulójában leadott szavazatok 97,84 százalékának összeszámlálása után Volodimir Zelenszkij
humorista-producer jelölt vezetett 73,15 százalékkal,
míg Petro Porosenko hivatalban lévő államfő 24,53
százalékon állt – tájékoztatott hétfőn a Központi Választási Bizottság (CVK) a honlapján. A részeredmények szerint az országban egyedül a nyugat-ukrajnai
Lviv megyében, ezenkívül külföldön kapott több szavazatot a leköszönő elnök kihívójánál. Zelenszkij
győzelmét a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) is üdvözölte kedden Ungváron kiadott nyilatkozatában, egyben annak a reményének adott
hangot, hogy az új államfő megválasztása után Kijev
felhagy a magyarellenes politikával. (MTI)

Londonba látogat
az amerikai elnök

Londonba látogat június elején Donald Trump. Az
amerikai elnök állami látogatásra, vagyis hivatalosan
II. Erzsébet királynő vendégeként érkezik június 3án háromnapos látogatásra a brit fővárosba. A
Buckingham-palota – a brit királyi család első számú
londoni rezidenciája és hivatala – kedd délután bejelentette, hogy Trump látogatásának időzítése a
nyugati szövetségesek normandiai partraszállásának 75. évfordulójához kötődik. A meghívást Theresa May brit miniszterelnök adta át az uralkodó
nevében 2017. januári washingtoni látogatásán, alig
hét nappal Trump beiktatása után. A nagy-britanniai
állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan az uralkodó vendégei, és a királynő valamelyik rezidenciáján, a Buckingham-palotában vagy a
windsori kastélyban szállásolják el őket. Az udvar
évente csak egy-két alkalommal hív meg külföldi államfőket, és a brit diplomáciai gyakorlatban komoly
megtiszteltetésnek számít egy ilyen meghívás. (MTI)

Hantázni
csak keményen

(Folytatás az 1. oldalról)
pontos adathalmaza, hogy hány állampolgáruk dolgozik
külföldön, azok milyen képzettségűek, hol és milyen
munkát végeznek. Ha ezt tudnák, és a szakmájukhoz is
legalább annyira értenének, mint a hantázáshoz, akkor
le lehetett volna tenni az asztalra egy konkrét gazdaságpolitikai intézkedéscsomagot, amelyet valószínűleg
lelkesen támogatott volna a munkaerő elvándorlásának
káros hatásaival szembesülő többi keleti ország is. Az
már más kérdés, hogy milyen eredményt értek volna el
vele, mert az erős nyugati országok politikai és gazdasági döntéshozói már akkor is tisztában voltak az unió
bővítésének ezzel a számukra hasznos vonzatával, amikor itt keleten, a barakkban mi még csak ábrándoztunk
az integráció előnyeiről, és nem biztos, hogy könnyen
lemondanának a keletről érkező olcsó munkaerőben
rejlő haszonról.
Ha meg még régebben is lettek volna értelmes kormányai az országnak, akkor már az integrációs folyamat során olyan gazdaságpolitikát kellett volna
csinálni, ami az életszínvonal fenntartható emelésével
elejét veszi ennek a kivándorlásnak. Így azt tudjuk, hogy
több millióan dolgoznak nyugaton, évente milliárdokat
küldenek haza euróban, és ha van képük az utcán is tiltakozni a kormány hazugságai ellen, akkor csendőrattak és könnygáz a jussuk. Azt még nem tudjuk, de jó
volna elkezdeni kideríteni, hogy mikor tudunk olyan
kormányt hatalomba ültetni, amelyik inkább dolgozik a
hantázás helyett.
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Négyszáz tojás után kutattak

(Folytatás az 1. oldalról)
talált, cserébe annyi csokitojást kapott jutalmul a szervezőktől. Eközben egy másik csoport a
művelődési ház előterében kézműves-foglalkozáson vett részt. Kátai
Judit és Balogh Judit pedagógusoktól megtudtuk, mintegy hatvanan
fordultak
meg
a
foglalkozásokon, a kisebbek húsvéti képeket, mintákat színeztek
előszeretettel, a nagyobbak szalvétanyuszit hajtogattak, tojásdíszeket
készítettek, színeztek, tojástartó
csibét és kosarat készítettek. Miután a téren elfogyott a tojás, a „vadászok” betértek kézműveskedni,
míg a bentlévők újabb tojásokat
zsákmányolni vonultak ki.
Volt mit gyűjteni
A szervező EMI helyi elnökétől
megtudtuk: a fiatalok mindenképpen húsvéti tevékenységet akartak
szervezni a gyerekeknek, így esett
a választásuk az amerikai játékra,
hiszen a helyszín adott volt, és erőforrásaik megengedték az ötlet véghezvitelét. A gyerekek feladata az
volt, hogy legtöbb tíz tojást gyűjtsenek, ami nem is volt nehéz, hiszen a kisebbeknek csupán a fűbe,
virágok közé rejtették el a szervezők, a nagyobbaknak már a játszótéri mászókáknál is keresgélniük
kellett. Volt mit gyűjtögetni, hiszen
a szervezet négyszáz tojást szórt el
a téren. A részvétel a vártnál magasabb volt, mintegy hetven gyerek
érkezett a játékra, akiket két korcsoportban foglalkoztattak, és akiknek
egy-egy óra állt a rendelkezésükre,
végül pedig – hogy senki ne távozhasson csalódottan – ismét visszatérhettek a játszótérre azok, akik
egyáltalán nem találtak tojást, vagy
ötnél kevesebbet gyűjtöttek. A rendezvényt a Centrum üzlet és Bíró
József Attila támogatta, a szervezet

biztosította a hangulathoz szükséges apróságokat – mondta el Kátai
Fanni elnök.
Igény volna rá
Nemcsak a szervezők voltak elégedettek az eredménnyel, hanem a
résztvevők is. A negyedik osztályos
László Boglárka első alkalommal
vett részt ilyen játékon, a kíváncsiság hozta el, kipróbálta, és nem csalódott. A kézműves-foglalkozásokon
is részt vett, de jobban élvezte a tojásvadászatot, főleg, hogy számára
könnyen megtalálható, elérhető helyekre voltak elrejtve a fehér bogyók. Iszlai József Zsolt a kislányát
vitte el a tevékenységre, de szülőként is nagyon érdekesnek találta. A
környező települések iskoláiban is
rendezni kellene hasonlót – vélte,
hozzátéve, hogy nemcsak húsvétkor, hanem egyéb alkalmakkor is
szívesen vennék az ilyen vagy hasonló programokat.
A nagyokról sem feledkeztek meg
Míg a délelőtti foglalatosságon
negyedik osztályos korig vehettek
részt a gyerekek, a nagyobbaknak
délutáni elfoglaltságot szervezett az
EMI. A húsvéti harácsolásra 3-4 fős
csapatok jelentkezhettek a rendezvény előtt egy héttel, itt a vártnál
nagyobb volt az érdeklődés, tizenegy csapat nevezett be. Minden csapat kapott egy negyven fogalmat
tartalmazó listát, majd a város területén olyan dolgokat kellett keresniük, gyűjteniük vagy alkotniuk,
amelyekkel az illető fogalom – mint
például húsvéti nyuszifül vagy csibecsőr – megjeleníthető volt. A feladatokra
négy
óra
állt
rendelkezésükre, az alkotásokat
pontozták a szervezők, mindenki
részvételi díjat kapott, a nyertes csapat pedig húsvéti asztaldíszt vihetett
haza.

Jogerősen felmentették
a szenátus elnökét

A legfelsőbb bíróság öttagú bírói tanácsa hétfőn elutasította a korrupcióellenes ügyészség (DNA) fellebbezését, és szavazattöbbséggel helybenhagyta a
háromtagú bírói tanács tavaly májusában alapfokon kimondott felmentő ítéletét.
A szenátus elnökét tanúként hallgatta ki 2016-ban a
DNA egy feltehetően illegális ingatlan-visszaszolgáltatás ügyében. Az ügyészség szerint a házelnök eskü
alatt hazudott, amikor azt állította, hogy nem tudott a
korrupciós ügy részleteiről, és nincs közeli kapcsolatban a vádlottakkal.

Tăriceanu ártatlanságát hangoztatta a bíróság előtt.
Azt állította, hogy a visszaszolgáltatási ügyben már
véget ért a nyomozás, amikor őt tanúként kihallgatták,
és az ügyészek csak ürügyet kerestek meghurcolásához, amiért rendszeresen túlkapásokkal és titkosszolgálati összefonódással vádolja a DNA-t.
Tăriceanu ellen egy másik ügyben is bűnvádi eljárást kezdeményezett tavaly a DNA, amely szerint
2007-2008-ban Románia miniszterelnökeként közvetítőkön keresztül mintegy 800 ezer dollárnyi kenőpénzt
fogadott el egy osztrák cégtől.
Bár a vádhatóság már tavaly novemberben kérte a
szenátustól Tăriceanu „kiadatását”, az eltelt csaknem
fél évben még a felsőház jogi bizottságának véleményezése sem született meg arról, hogy hozzájáruljon-e
a szenátus a házelnök elleni bűnvádi eljárás lefolytatásához, amiről aztán a szenátus plenáris ülése fog titkos szavazással dönteni. (MTI)

Maros megyei körútja során múlt szerdán Nyárádszeredában találkozott a kerületi RMDSZ polgármestereivel és a szervezet tagjaival Hegedüs Csilla, az
RMDSZ EP-képviselőjelöltje. A májusi európai parlamenti választások elsősorban rólunk szólnak – hangsúlyozta a jelölt, beszélt az európai agrár- és közösségi
támogatásokról, de arról is, hogy a „ki kiben nem
bízik” történet miatt hazánkban rendkívül bürokratikus
a pályázati rendszer. Ugyanakkor rámutatott arra a kettős mércére, amelyet a román állam a magyar nemzetiségűekkel szemben alkalmaz: százezer eurós büntetés
jár egy községháza feliratért, húszezer a székely zászló
használatáért, de az egyházi ingatlanok visszaállamosítása is nyilvánvaló törekvés. Ennek megakadályozására jelenthet megoldást a Minority SafePack, amely
európai törvénnyé válhat, ha lesz erős képviseletünk
az EP-ben. Az unió védje meg határait és tartsa tiszteletben állampolgárai jogait – ezt szeretnénk elérni
Brüsszelben, amihez ugyan 2-3 romániai magyar képviselő kevés, de már valóság a Kárpát-medencei magyar összefogás, és „ezt a csapatot nem lehet leverni,
mi leszünk a második legerősebb csoportosulás az Eu-

rópai Néppártban”. A tét óriási – jelentette ki a képviselőjelölt, aláhúzva: minden fórumon hallatni kell a
hangunkat, minél erősebben.
Az elhangzottakat megerősítette a jelöltet elkísérő
Kovács Mihály Levente, az RMDSZ Maros megyei
ügyvezető elnöke is, majd Tóth Sándor nyárádszeredai
polgármester, az RMDSZ kerületi elnöke arra hívta fel
a jelenlevők figyelmét, hogy május 26-án szavazatainkkal meghálálhatjuk az anyaországnak mindazt a támogatást, amit nyolc éve kapunk tőle. Az is elhangzott:
a kettős állampolgárok nem szavazhatnak májusban a
magyarországi listákra, de ha az RMDSZ-re szavaznak, azzal a Fideszt is támogatni fogják.
Felszólalásaikban a vidéki polgármesterek a közbeszerzési törvény hibáira és a pályázati rendszer nehézkességére hívták fel a jelölt figyelmét, illetve kifejezték
óhajukat, hogy a megválasztandó EP-képviselők rendszeresebben legyenek jelen a választók között.
A Bocskai István középiskolában tartott beszélgetést
megelőzően a képviselőjelölt a tanintézmény azon diákjaival és tanáraival is találkozott, akik részt vettek az
Örökségünk őrei verseny legutóbbi kiírásán. (GRL)

Felmentette a legfelsőbb bíróság hétfőn Călin
Popescu Tăriceanu szenátusi elnököt, a kormányban részt vevő Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) elnökét, akit
2016-ban hamis tanúzás és bűnpártolás vádjával állított bíróság elé a korrupcióellenes
ügyészség. Az ítélet jogerős.

Hegedüs Csilla: Most mi döntünk!

Interetnikai fesztivál első alkalommal Marosvásárhelyen

Folkfórum a várban

Négy etnikum táncát, viseletét, ősi mesterségeit sorakoztatja fel a marosvásárhelyi
várban Folkfórum néven első
alkalommal megrendezésre
kerülő Maros megyei hagyományőrző fesztivál. A május
17–19-én zajló színes seregszemlén a magyar, a
román, a cigány és a szász hagyományvilág is megmutatkozik. A részletekről a keddi
sajtótájékoztatón számoltak
be az illetékesek.

Nagy Székely Ildikó

A helyi média képviselői már
megszokhatták, hogy a Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén tartott sajtótájékoztatókon nem
egyszerű információátadásra kerül
sor, hanem a közelgő rendezvények
hangulata is előrevetítődik. Így volt
ez tegnap is, a nagyterem színpadán
ugyanis a szervezők mellett a művészegyüttes magyar és román tagozatának táncosai várták pompázatos
viseletben a vendégeket.
Barabási Attila, a Maros Művészegyüttes igazgatója kiemelte,
hogy a megyénkben élő etnikumok
eddig rendszerint külön szervezték
meg a maguk fesztiváljait, ez az
első alkalom, hogy egy interetnikai
rendezvény keretében egymás mellett, egymásnak is megmutatkoznak. A fesztivál gondolatát Török
Istvánnal, a budapesti Hagyományok Háza erdélyi hálózatának felelősével ötölték ki, és egy
magyarországi projekt keretében
valósítják meg. A várbeli helyszínt

a polgármesteri hivatal bocsátotta a
szervezők rendelkezésére. A Folkfórum a Marosvásárhelyi Napok és
a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatával is egybeesik, Barabási
Attila azt reméli, így még több lesz
a látogató a fesztivál napjain a várban.
Török István hangsúlyozta, hogy
a fesztiválon jelen lévő kultúrák
nem egymástól elszigetelődve,
hanem egymással kölcsönhatásban
fejlődtek az évszázadok során.
– Az egyik etnikumtól elindult
egy dallam, egy tárgyi motívum,
egy másik pedig átvette, megőrizte
– mondta a Hagyományok Háza erdélyi hálózatának felelőse, aki példaként a román és a magyar népi
kincsek elemeit konzerváló cigány
kultúrát emelte ki.
– Egy olyan folyamat indult el
Erdély-szerte, amelynek eredményeként ma már több ezer gyermek
tanulja a néptáncot. Ez egy valódi
érték, amelyet reményeink szerint
ezzel a fesztivállal is felmutatunk,
őrzünk – tette hozzá Török István.
Szerbiai és budapesti román
hagyományőrzők
A Folkfórum kínálatában a Nyárád-, a Küküllő- és a Felső-Maros
mente, valamint a Mezőség gyermek és felnőtt táncosai is helyet
kaptak. Jobbágytelkéről, Mezőbándról, Panitból, Mezőmadarasról
is lesznek néptánccsoportok, eljön
a szászcsávási cigányzenekar, Magyaróról pedig a néptánccsoport
mellett egy tájház kincsei is Marosvásárhelyre érkeznek. Természetesen a megye települései mellett

távolabbi vidékekről, mi több, a határon túlról is jönnek együttesek.
Két magyarországi román csoport,
a méhkeréki és az eleki román hagyományőrzők is jelen lesznek,
ugyanakkor a fellépők sorát a szabadkai (Szerbia) Róna néptáncegyüttes színesíti. Barabási Attila
megjegyezte, hogy a szász kultúra
sajnálatos módon eltűnőben van térségünkben, a fesztiválon azonban
két szász együttes is fellép. Az előadások a terv szerint két színpadon
zajlanak, emellett a vár három bástyájában kiállításokat szerveznek.

Az érdeklődők ez alkalommal a
Kallós-gyűjteményt is megtekinthetik.
Kovács és furulyafaragó
A fesztivál fontos részét képezik
a népi mesterségek bemutatói, a
várudvaron kovács, szövő, nemezelő, szalmafonó, bőrdíszműves,
furulyakészítő és faragó is várja az
érdeklődőket. Természetesen a legkisebb látogatók sem unatkoznak
majd, számukra a szervezők gyermekjátékokkal, népdal- és néptáncoktatással készülnek, ugyanakkor
kicsik és nagyok íjászbemutatót is
láthatnak.
Barabási Attila arra is kitért,
hogy mivel a vár területén nem
lehet kereskedelmi tevékenységet

folytatni, a bemutatásra kerülő kézművestermékek nem vásárolhatók
meg, a gasztrosátrakat pedig a Vár
sétányon állítják fel, a bor- és pálinkakóstolóra viszont a várban kerül
sor.
A szervezőcsapat nevében két
koreográfus, néptáncoktató, Varró
Huba, a Boróka néptáncegyüttes és
Füzesi Albert, a Napsugár, a Maros
Művészegyüttes utánpótlás-csoportjának vezetője is felszólalt. A
sajtótájékoztatót stílusosan a Maros
Művészegyüttes fergeteges produkciója zárta. A pompázatos viseletek
forgatagában örömmel fedeztük fel
a két tagozat táncosaiból rögtönzött
párt, akik magyar, majd román népzenére ropták együtt.

Fotó: Nagy Tibor
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Újraválasztották a pedagógusok szövetségének vezetőségét

Továbbra is megbíznak bennük

Mozgalmas és eredményes négy
évről számolt be a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének újraválasztott elnöke, Burus-Siklódi Botond a
szovátai Teleki Oktatási Központban
április 11-én tartott tisztújító közgyűlésen, amelyen az elnök mellett
megerősítették tisztségükben az
operatív elnökség tagjait is.

Alelnökként továbbra is maradt Halász
Ferenc (Temes, Arad, Bihar, Szatmár és
Máramaros megyék), Virág Erzsébet (Szilágy, Kolozs, Fehér, Hunyad, Szeben,
Beszterce-Naszód megyék) és Kiss Imre
(Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Bákó
megyék és Bukarest). Az országos elnökség egy negyedik taggal bővült, a kapcsolatokért, szervezeti és tagsági ügyekért
felelős szakmai alelnöknek Ferencz Salamon Alpárt választották, aki a közgyűlést
levezette. Az országos elnökség tagjaihoz
tartoznak a választott megyei elnökök, valamint a magyar egyházak képviselői. A
katolikus, református és az unitárius egyház mellett a küldöttgyűlésen az evangélikus egyház képviselőjét is közéjük
választották.
A küldöttgyűlést köszöntötte Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke, aki a szövetség
megvalósításai közül a legfontosabbként
emelte ki annak törvénybe iktatását, hogy
kisebbségi iskolákat és osztályokat az
RMDSZ beleegyezése nélkül nem lehet
megszüntetni. A demográfiai kihívásokról
szólva elmonta: „Be kell látnunk, hogy
lesznek olyan települések, ahol nem tudjuk
megtartani iskoláinkat, és olyanok is (…),
ahol új osztályokat kell indítani a mobilitás
miatt… Mindvégig azt kell szem előtt tartanunk, hogy ne legyen olyan hely, olyan település, ahol a magyar szülők nem tudják
bejárható távolságon belül magyar iskolába
adni gyermekeiket”.

H

Köszöntőjében elhangzott, hogy a szövetség nagy hangsúlyt fektetett az anyanyelvű oktatás biztosítására, ami az
identitás megőrzésének az alapfeltéte Erdélyben, a Kárpát-medencében. „Magyar
oktatás nélkül az identitás is csorbul, de jó
minőségi oktatás nélkül nincs versenyképes
nemzedék” – hangsúlyozta
Kelemen
Hunor. Beszédében kitért a folyamatos akadályoztatásra (a katolikus iskola, a tankönyvtörvény esetében), továbbá arra, hogy
a román politikában szinte lehetetlen valamiben is konszenzust teremteni.
A rendezvényt köszöntötte Tóth László,
Magyarország csíkszeredai főkonzulja és Kovács Irén Erzsébet, az oktatási minisztérium
kisebbségi oktatásért felelős államtitkára.
Az elmúlt négy évre visszatekintő beszámolójában Siklódi-Burus Botond a feladatok,
megbízások,
programok
elképzelhetetlen növekedéséről számolt be.
Továbbra is működtek a szakmai testületek:
az Erdélyi Tankönyvtanács, a Tudományos
Tanács, a Tehetséggondozó Tanács, és minden évben kiosztották az RMPSZ diákoknak és pedagógusoknak járó díjait, amelyek
2016 óta a nyugdíjba vonuló romániai magyar tanítóknak, tanároknak adományozott
Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel bővültek.
Beszámolt a szórványvidékek magyar
oktatásának támogatása érdekében szervezett rendezvényekről, Áder János köztársasági elnök látogatásáról a Moldvai
Csángómagyar Oktatási Program lészpedi
helyszínén, a 2014 óta megtartott országos
tanévnyitó ünnepségekről, az évfordulós redezvényekről, a magyar kormány által meghirdetett szakképzés évének máig ható
eredményeiről, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program megvalósításairól (19
újonnan épített és megújult óvoda, 60 játszótér, 2000 óvodapedagógus akkreditált

a futárszolgálatról van szó, rendszerint autóval furikázó ételkihordókra vagy a csomagküldő
szolgálatok furgonos alkalmazottjaira gondolunk. A szinte észrevétlenül száguldó, naponta
sok tíz rendelésnek eleget tevő biciklis futárokról kevesen tudnak, talán azért is, mert
látszatra épp olyanok, mint bármelyik más,
járgányára, felszerelésére odafigyelő, tudatos kerékpáros. Molnár Sebestyén egyike
azoknak a küldeményeket továbbító fiataloknak, akik számára a sport életforma, a két
keréken végzett munka nemcsak megélhetőségi lehetőség, hanem örömforrás is egyben.
– Hogyan lettél biciklis futár? – kérdeztem
a 29 éves, borszéki származású fiatalembert
a két csomag kihordása közé beszorított beszélgetés elején.
– Másodéves voltam a marosvásárhelyi
Petru Maior Egyetem elektromérnöki szakán, amikor egy ismerősöm szólt, hogy egy
biciklisüzlet kerékpáros futárszolgálatot működtet, és biztatott, hogy próbáljam meg. Az
egyetem alatt és utána is még két évet dolgoztam annál a cégnél. Azután két év szünet
következett, más területek felé irányultam.
Fél éve tértem vissza, és miután a szóban
forgó biciklisüzlet lemondott a szolgáltatásról, egy kollégával úgy döntöttünk, megpró-

szakmai továbbképzése), amelyeket a program második üteme követ.
Beszámolt a Szülőföldön magyarul program keretében végzett munkáról, a Bolyai
Nyári Akadémia tevékenységéről, a magyarországi továbbképzéseken való részvételről, a szakmai konferenciákról, a Szakma
– Sztár vetélkedő, a Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan verseny erdélyi forSzólt
a
Babeş–Bolyai
dulójáról.
Tudományegyetemmel közösen szervezett
pedagógus-állásbörzéről, a Pedagógusok a
romániai magyar oktatásban című kutatási
programról. Említést tett az elmúlt időben
szüségessé vált állásfoglalásokról, a kerettanterv-változatok és a tankönyvtörvény-javaslat kapcsán benyújtott beadványokról.
Végül köszönetet mondott valamennyi támogatónak, akik a RMPSZ munkáját eredményessé tették.
A továbbiakban oktatási és módszertani
központok vezetőinek és programkoordinátoroknak a beszámolója hangzott el, a
pénzügyi jelentés és a cenzorbizottság jelentése, amit a hozzászólások követtek,
majd elfogadták az előterjesztett beszámolókat.
Az alapszabály- és programmódosító javaslatok vitája és a módosított változat elfogadását követően került sor a tisztújításra
Lászlófy Pál tiszteletbeli elnök vezetésével,
aminek eredményeiről már beszámoltunk.
A cenzorbizottság és az etikai bizottság tagjainak megválasztása után az előterjesztett
költségvetésnek és a tagsági díj összegének
az elfogadásával zárult a rendezvény.
A küldöttgyűlésen fellépett Nagy Csaba
tárogatóművész – számolt be érdeklődésünkre az eseményről Horváth Gabriella, a
Maros megyei szervezet elnöke.
A részletekről az RMPSZ-nek az eseményre kiadott 2018/19-es évkönyvében
olvashatnak az érdeklődők. (bodolai)

A biciklis futár nyomában

báljuk a magunk erejéből működtetni. Ez
idén márciusban történt, tehát még egészen
friss, úgy is mondhatnánk, hogy próbaidős a
kezdeményezés.
– Milyen küldeményeket továbbítotok?
– Nagyrészt fogtechnikai munkát szállítunk a rendelőkből a laborokba és vissza, valamint
optikai
és
autoelektronikai
szaküzletekkel
is
együttműködünk. Kilencven százalékban
állandó a klienskörünk. Igény szerint magánhívásoknak
is
eleget teszünk, előfordul, hogy valaki ételt
vagy éppen egy kulcsot szeretne A pontból
B-be eljuttatni, de ezek ritka esetek.
– Milyen feltételeknek kell megfelelnie egy
kerékpáros futárnak?
– A saját bicikli és a megfelelő fizikai kondíció a legfontosabb. Emellett lényeges,
hogy a futár jól tudjon tájékozódni az adott
városban. Ez kezdetben számomra is kihívást
jelentett, ugyanis amikor erre a munkára jelentkeztem, csak nagyvonalakban ismertem

Erről jut eszembe
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Szent György napja van. Városok, falvak, férfiak, nők ünnepelnek ilyenkor. A Sárkányölő
pedig aprítja a gonoszt ezredévek óta. Kitartóan,
mégsem eléggé eredményesen. Rosszból, gonoszból mindig több van a kelleténél. Íme, most is, Srí
Lankán, Maliban aratott kegyetlenül a halál. És
mire ezeket a sorokat leírom, lehet, hogy újabb
helyekről érkeznek hasonlóan lesújtó hírek. Az
ember manapság már nem is igen mer kijelentő
mondatokban fogalmazni. Valószerűbb, ha a pont
helyett kérdőjelet használ. Megfigyeltem, a költészet napjain erre bőven volt lehetőség, a versmondásban is érvényesül ez a tendencia. Sok
versmondó a költők üzenetét megkérdőjelezve ad
a költeménynek új, mai értelmezést. Megteheti?
Szíve rajta. Ezért őt senki meg nem kövezi. Különben is megszokhattuk, régóta megrendült a kimondott vagy leírt szó becsülete. Minden
kijelentés, bármilyen nyilatkozat esetén keressük
a mögöttes szándékot. Sokszor nem is indokolatlanul. De sajnos olyankor is, amikor valaki a legjobb, a legártalmatlanabb szándékkal mond
valamit. Láthattuk az egymással ütköző internetes kommentek áradatából is, milyen elképesztő
magyarázatokat és ellenvéleményeket váltott ki a
Notre-Dame tragédiája például. Nehéz lesz ezt a
megkergült, megbuggyant világot valaha is lecsendesíteni. A jelek szerint ilyesmire nem is nagyon van próbálkozás. De sajnos most már
semmit és senkit nem is vesznek komolyan. A humoristákat sem. Vagy mégis? Vasárnap elnökválasztás volt Ukrajnában. A végső szakaszba jutott
két jelölt közül nem a politikust választotta a nép,
hanem ellenlábasát, a humorban utazó producert, Volodimir Zelenszkijt. Showmanként anynyira népszerűvé vált, hogy politikai vezetőként
is megbíznak benne? Na tessék: megint ráállt a
kérdőjelre a kezem! Vajon arra számítanak, hogy
ezután csupa nevetés, kacaj lesz az életük? Olvasom, hogy a komédiás korábban már játszott államfőt egy közkedvelt tévésorozatban, és abban
is lentről küzdötte fel magát a csúcsra. Gyakran
hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a tévé nem
a valóság. Vagy mégis? Nálunk a napokban vált
bizonyossá, hogy a televízióval és más ilyen médiumokkal úgy meg lehet téveszteni a közvéleményt, hogy az emberek elhiszik, az a realitás,
amit a képernyő sugall. Lásd az 1989-es forradalmat és az Iliescu-ügyet. Az ukrajnaihoz fogható hivatásos nevettető, illetve akkora bizalmi
garanciával rendelkező potenciális elnökjelölt
színművész jelenleg nincs Romániában, de ami
itt van, az kész röhej. A tévécsatornákat azért továbbra is kézben akarná tartani a hatalom. Itt és
mindenütt. És még mi lehet! Rengeteg meglepetést tartogathat számunkra a jövő. Ami biztos, az
inkább csak legendaként, mendemondaként öröklődik át egyik nemzedékről a másikra, de nem árt
tudni: április 24-én, vagyis ma különösen nagy a
boszorkányok hatalma. Sárkányölőnek alaposan
fel kell kötnie tehát azt a bizonyos alsóneműt. És
soha nem is szabad meglazítania. Akármilyen
más, kisebb feladatokkal akarnák az erejét felaprózni hatalomra törő, nagy ambíciójú házisárkányok. (N.M.K.)

Marosvásárhelyt. De pár hét múlva már ez
sem jelentett gondot.
– A városi forgalom mennyire nehezíti
meg egy biciklis futár dolgát?
– Hétfőtől péntekig dolgozunk, és mindennap 8 órakor kezdünk, így az iskolába, munkába igyekvők tömegét, a reggeli
csúcsforgalmat nem kapjuk el. Rendszerint
délután 3 és 5 óra között
sűrűsödik be újra a forgalom, a főutakon
olyankor nagyon nehéz
haladni. A fogtechnikai
munkákat és a hasonló
küldeményeket viszont főként kisebb mellékutcákba kell eljuttatni.
– Mikor okoz gondot az időjárás?
– Nyáron nincs baj, olyankor kellemes biciklivel róni az utat. A nagy hideg sem jelent
különösebb gondot. A mínusz fokoknál sokkal rosszabb, ha pár fokkal fagypont fölött
van a hőmérséklet, és szitál az eső. A csúszós, havas út is komoly akadályt jelent. De
amikor nehezebben lehet közlekedni, a kliensek is elnézőbbek.

– Megfelelő körülmények között mennyi
időbe telik egy csomag kivitele?
– A hívás után legtöbb egy órán belül kivisszük a küldeményt. Persze, ha sok a rendelés, nem férünk bele ebbe az időkeretbe.
Egy futár naponta maximum ötven küldeményt tud továbbítani.
– Mire kell leginkább odafigyelnie egy biciklis futárnak a felszerelést illetően?
– A sisak viselete kötelező. Emellett jó,
ha minél egyszerűbb felépítésű és strapabíró a kerékpár, a futármunka során
ugyanis esőnek, homoknak, pornak lesz kitéve, és az állandó karbantartás, javítás
sokba kerül.
– Volt-e eddigi futárkodásod során kisebbnagyobb baleseted?
– Csak egyszer, de szerencsére megúsztam
egy horzsolással. Egy taxis nem adott elsőbbséget. A közúti forgalomban sajnos ez
gyakori szabálysértés. De, tudomásom szerint, az utóbbi időben egy biciklis futár sem
sérült meg komolyabban.
– Melyek a legnagyobb előnyei ennek a
munkának?
– Egyrészt egyetem mellett is végezhető,
sok fiatal épp ezért vállalja el. Másrészt állandó mozgásban tart, a sportos életforma
híveinek pedig ez a legfontosabb.
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Potyát is kaptak – de ez csak egy volt az öt közül

Bálint Zsombor

Szerkeszti: Farczádi Attila

Nem született meglepetés

Nem született meglepetés a labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 19.
fordulójában sem. A mérkőzéseket
kivétel nélkül a tabellán jobban helyezett csapatok nyerték, ami azt jelenti, hogy marad a status quo a
rangsorban. Az első helyen változatlanul a százszázalékos Marosvásárhelyi CSM áll, mögötte pedig
Marosludas és a Nyárádtői Unirea
5, illetve 15 ponttal, ugyanannyival, mint a forduló előtt. Noha még
hét forduló hátravan a bajnokságból, talán a tévedés lehetősége nélkül állíthatjuk, hogy eldőlt a
bajnokság. A tabella másik végén
1. CSM
2. Marosludas
3. Unirea
4. Ákosfalva
5. Marosoroszf.
6. Atletic
7. Szováta
8. Segesvár
9. Kutyfalva
10. Náznánfalva
11. Nyárádsz.
12. Nagysármás
13. Viitorul
14. Dános

19
19
18
19
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19

19
17
13
8
8
7
7
7
6
6
5
5
5
0

Dánosnak továbbra sincs egyetlen
pontja sem. Feltűnő, hogy nagyon
sok gól esett, a favoritok nagy különbséggel nyertek, a legkisebb
eredmény 3-0 volt.
A labdarúgó 4. liga elitcsoportjának 19. fordulójában a következő
eredmények születtek: Nyárádtői
Viitorul – Ákosfalva 0-3, Marosludas – Nagysármás 7-0, Dános –
Marosvásárhelyi Atletic 2-9, Segesvári CSM – Nyárádszereda 5-0,
Kutyfalva – Marosvásárhelyi CSM
1-6, Náznánfalva-Marosszentkirály
– Marosoroszfalu 2-8, Nyárádtői
Unirea – Szováta 6-0. (bálint)

Ranglista
0
1
3
4
3
6
5
4
3
2
3
3
1
0

A szezon ötödik erdélyi rangadója is kolozsvári sikerrel zárult a
labdarúgó 1. ligában, a listavezető
CFR kevesebb mint két hónap alatt
immár negyedszer nyert a Sepsi
OSK ellen.
A szombat esti szentgyörgyi találkozó elsősorban a góllövőlistát
vezető kolozsvári csatár, George
Ţucudean és a hazai kapus, Fejér
Béla párharcáról szólt – utóbbi
bravúrjainak sorozata ellenére a
válogatott csatár döntötte el a
meccset.
Amíg a hazaiaknál öt alapember (Viera, Sato, Rus, Vasvari,

0
1
2
7
7
6
7
8
10
11
11
11
13
19

124-12
84-19
92-24
35-42
56-40
55-47
31-46
55-46
39-63
37-62
31-49
30-80
35-76
15-113

57
52
42
28
27
27
26
25
21
20
18
18
16
0

Nem volt gyakorlatilag semmi
esélye a feljutásra pályázó FK Csíkszereda otthonában a Marosvásárhelyi MSE-nek a labdarúgó 3. liga 24.
fordulójában játszott mérkőzésen. A
találkozót végig a házigazda csapat
uralta, több helyzetet alakított ki, és
ötször betalált.
A mérkőzés elég lagymatagon indult, az első negyedórában nem közelítették meg egymás kapuját a
csapatok. Az első helyzet azonban
máris gólt ért. Bajkó ugrott ki a lesvonalról, megpróbálta átemelni a kimozduló Molnáron, utóbbi azonban
még belepiszkált a labdába, amely
ismét Bajkó elé pattant, ő lövésre kitette Jebarinak, és az FK csatára laposan a kapuba küldte. A következő
percekben újabb lehetőségek maradtak ki a marosvásárhelyi kapunál, Jebari teljesen üresen az ötös sarkán
nem találta el a célt, majd Majzik
szabadrúgását szögletre tolta Molnár. Az MSE első alkalommal a 38.
percben közelítette meg Papp kapuját, de Dudást az ötös sarkán blokkolták.
A félidő hatalmas potyagóllal ért
véget. A marosvásárhelyiek kirúgták
a labdát az ellenfél tizenhatosa tájékán, hogy ápolni lehessen Papp Norbertet, aki az ősszel még az MSE
játékosa volt. Berde vissza akarta
adni a játékszert, és saját tizenhatosa
előttről hosszan előre rúgta, az ellenfél kapusáig. Molnár azonban a
labda alá futott, amely így a hálóban
kötött ki: 2-0.
A második félidőben is folytatódott a csíkszeredaiak gólgyártása.
Az 55. percben Veres rácsapott a középpályán eladott labdára, akadálytalanul betört a tizenhatosba, és
laposan kilőtte a hosszú sarkot: 3-0.
Miután Györgyi színegyedül az ötös
vonalán „megborotválta” a labdát, a
75. percben megszületett a negyedik
csíkszeredai gól. Magyari elpöckölte Molnár mellett, a védők pedig

szögletre mentettek. A beívelést Csűrös a hálóba fejelte: 4-0. Az ötödik
gólig ezt követően már csak négy
percig kellett várni, ezt Magyari
szerezte úgy, hogy üresen kapta a
labdát az ötösön, és a hosszú sarokba gurította: 5-0. Az utolsó percekben az MSE szépítéssel
próbálkozott, de Ungur 35 méteres
szabadrúgását Papp üggyel-bajjal
szögletre tolta a hosszabbítás második percében.
Az eredményt követően Csíkszereda továbbra is a 2. helyen áll a lis-

tavezető Lénárdfavával azonos pontszámmal, míg az MSE már tizenegy
ponttal van leszakadva az utolsó
bennmaradó helytől, ami hat fordulóval a zárás előtt gyakorlatilag azt
jelenti, hogy nem tud már feljebb
lépni. Pontokat azonban még szerezhet, hiszen az új idény előtt, amikor
a betöltetlen helyeket feltöltik, minden egyes pont fontos lehet. A következő fordulóban Hajnal Gyula
csapata Besztercére látogat, a találkozót április 26-án 17 órától rendezik.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 24. forduló: FK Csíkszereda – Marosvásárhelyi MSE 5-0 (2-0)
Csíkszeredai Márton Áron stadion, 200 néző. Vezette: Rareş Moca (Kolozsvár) – Alin Mureşan (Szászfenes), Recsenédy Hunor (Sepsiszentgyörgy).
Ellenőr: Mihail Ionescu (Ploieşti), Mihail Băcescu (Brassó).
Gólszerzők: Jebari (17.), Berde (45.), Veres (55.), Csűrös (75.), Magyari (79.).
Sárga lap: Csűrös (20.), Antal (59.), Nemes (86.), illetve Velichea (45.).
FK Csíkszereda: Papp Zsombor – Majzik, Berde, Csűrös, Papp Norbert
(53. Nemes), Eder, Veres, Antal, Jebari (53. Nagy Zsolt), Magyari (81. Csegöldi), Bajkó (72. Györgyi).
MSE: Molnár (84. Rigmányi) – Balázs Szabolcs, Bucur, Ungur, Ruja, Hasirov, Török Dávid, Petriş, Sánta (75. Balla), Dudás (75. Deteşan), Velichea
(63. Moldován).

Eredményjelző
A labdarúgó 3. liga V. csoportja 24. fordulójában: Csíkszeredai FK –
Marosvásárhelyi MSE 5-0, Tordai Sticla Arieşul – Besztercei Gloria 1-1,
Kolozsvári Sănătatea – Nagybányai Minaur 0-1, Szászrégeni Avântul –
Dési Unirea 1-0, Barcarozsnyói Olimpic Cetate – Székelyudvarhelyi FC
0-1, Tasnádi Unirea – Radnóti SK 6-1, Szászhermányi AFC – Kolozsvári
CFR II 1-3, Medgyesi Gaz Metan II – Lénárdfalvi Comunal 0-2.
1. Lénárdfalva
2. Csíkszereda
3. Nagybánya
4. Barcarozsnyó
5. CFR II
6. Sănătatea
7. Torda
8. Avântul
9. Beszterce
10. Székelyudv.
11. Tasnád
12. Dés
13. Szászhermány
14. MSE
15. Medgyes II
16. Radnót

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

1. Kolozsv. CFR
2. FCSB
3. Craiova
4. Viitorul
5. Astra
6. Sepsi OSK

6
6
6
6
6
6

1. Medgyes
2. Dinamo
3. Jászvásár
4. Voluntari
5. Botoşani
6. Nagyszeben
7. Călăraşi
8. Chiajna

6
6
6
6
6
6
6
6

19
18
14
13
12
12
10
10
9
8
7
6
6
4
3
3

Ranglista
1
4
7
4
6
4
6
6
6
4
6
8
7
3
3
1

73-23
65-16
41-15
27-21
51-34
34-22
34-28
32-26
30-32
28-36
40-45
31-33
30-34
18-69
24-57
23-90

58
58
49
43
42
40
36
36
33
28
27
26
25
15
12
10

A felsőház rangsora
4
2
0
3
2
1
3
1
2
3
2
1
1
0
5
0
1
5

6-1
9-5
6-5
9-5
2-9
1-8

41
36
33
30
24
20

Az alsóház állása
5
1
5
0
2
1
3
2
1
1
0
2
1
2
1
3

10-3
10-4
5-7
9-6
3-7
3-9
4-9
9-8

32
31
24
22
22
18
17
15

Az ötödik erdélyi rangadón is kolozsvári siker

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

Szimonovszki) is sérült, Bryan
Nouvier pedig a kölcsönszerződése miatt nem léphetett pályára a
CFR ellen, addig a kolozsváriaknál felépült a másfél hónapot kihagyó Ţucudean, így a vendégek
hiányzók nélkül várták a mérkőzést, mutatott rá beszámolójában
az NSO.
A paprikás hangulatú, sok összerúgással tarkított első félidőt a kolozsváriak uralták, folyamatos
rohamokkal cáfolva a rájuk aggatott „focigyilkos” jelzőt. Omrani
lapos lövése és Ţucudean erőtlen
ollózása után Fejér el tudta csípni a

labdát, a 24. percben azonban már
esélye sem volt a Sepsi kapusának:
a hazai térfélen labdát szerző CFR
megindult a jobb szélen, Manea középre adott, a teljesen szabadon hagyott Ţucudean pedig 11 méterről,
becsúszva a jobb felső sarokba lőtt.
A Sepsi csak a 40. perc után jött ki
a szorításból, de a Rudolra kijátszó
akció végén a lengyel védő közelről fölévágta a labdát. A másik oldalon Culio 20 méterről célozta
meg a jobb felsőt, ám Fejér látványos mozdulattal a lécre tolta a labdát.
A második félidő még töredezettebb focit hozott, a CFR előnye
tudatában visszaállt saját térfelére, és várta a Sepsi támadásait.
A szentgyörgyiek pedig mentek
előre, de rést nem nagyon találtak
a kolozsvári védőfalon, Tandia
balról alig fölétekert lövése volt
az egyetlen tudatos akcióból született helyzetük. Flores beadása
után Culio térdéról pattant alig
fölé a labda, a CFR pedig vette a
jelzést, és elkezdett támadni az
újabb gólért. Ţucudean azonban
hiába próbálkozott három perc
alatt négyszer is, többé nem tudott
kifogni Fejéren, aki Omrani ravasz lövésénél szintén menteni tudott. A végén a Sepsi ugyan
minden pontrúgását felívelte a kolozsvári kapu elé, ám Arlauskisnak csak egy gyenge fejes után
kellett védenie – a CFR magabiztosan hozta szokásos egygólos sikerét, a szezon során immár
tizenharmadszor.

4
2
3
7
6
8
8
8
9
12
11
10
11
17
18
20

0
1
3
1
4
4
3
2

Eredményjelző
* 1. liga, rájátszás, 6. forduló: felsőház: Gyurgyevói Astra – CSU
Craiova 0-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Kolozsvári CFR 0-1,
Konstancai Viitorul – Bukaresti FCSB 1-1; alsóház: Nagyszebeni
Hermannstadt – FC Voluntari 1-1, Medgyesi Gaz Metan – Dunărea Călăraşi 0-0, Jászvásári CSM Politehnica – Concordia Chiajna
1-1, Bukaresti Dinamo – FC Botoşani 1-0.
* 2. liga, 31. forduló: CS Baloteşti – Nagyváradi Luceafărul 0-0,
Sportul Snagov – Zsilvásárhelyi Pandurii 3-2, Academica Clinceni
– Bukaresti Metaloglobus 1-0, Temesvári ACS Poli – Energeticianul Şirineasa 1-1, Konstancai SSC Farul – Bákói Aerostar 2-1, Bukaresti Daco-Getica – FC Argeş Piteşti 1-0, Aradi UTA – Chindia
Târgovişte 2-2, Temesvári Ripensia – Temesvári ASU Politehnica
0-1, Dacia Unirea Brăila – Kolozsvári Universitatea 0-8. Az élcsoport: 1. Academica Clinceni 73 pont, 2. Chindia Târgovişte 67,
3. Kolozsvári Universitatea 66.
* 3. liga, I. csoport, 24. forduló: CSM Paşcani – Şomuz Fălticeni
2-2, CSM Râmnicu Sărat – Bodzavásári SCM Gloria 1-1, Karácsonkői Ceahlăul – Radóci Bucovina 0-1, Sănătatea Darabani –
FC Botoşani II 1-4, Ştiinţa Miroslava – CSM Focşani 0-1, Galaci
Suporter Club Oţelul – Foresta Suceava 1-3, Bodzavásári Metalul
– Kézdivásárhelyi KSE 4-1. Az állás: 1. Bodzavásári Gloria 63
pont, 2. Radóci Bucovina 47, 3. Galaci Oţelul 46, …10. Kézdivásárhelyi KSE 23.
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BL: Könnyed Liverpool-siker,
drámai Tottenham-továbbjutás

A Liverpool kettős győzelemmel búcsúztatta az FC Portót, a Tottenham ugyanakkor
drámai mérkőzésen jutott tovább a Manchester
Cityvel szemben a labdarúgó Bajnokok Ligája
negyeddöntőjében, múlt szerdán.
Manchesterben villámrajtot vett a City, a negyedik percben Raheem Sterling góljával megszerezte a vezetést. Josep Guardiola
vezetőedző csapata azonban nem sokáig örülhetett: Szon Hung-min három perc alatt két védelmi megingást kihasználva duplázott, így
hamar fordított az 1-0-s előnnyel érkező Tottenham Hotspur. A gyors gólváltásnak még
nem volt vége: Bernardo Silva egy perccel később kiegyenlítette az állást egy Danny Rose
lábán megpattanó lövéssel. A Bajnokok Ligája
történetében korábban még soha nem esett 11
perc alatt négy találat. A viharos kezdés után
tíz percet kellett várni az újabb gólra, ekkor
Sterling ismét Kevin De Bruyne passzából volt
eredményes. A folytatásban mindkét csapat
jobban összpontosított a védekezésre, így az
első félidőben több találat már nem esett.
A fordulás után Hugo Llorisnak, a vendégek
világbajnok kapusának tíz perc alatt két nagy
bravúrt is be kellett mutatnia, de az 59. percben
Sergio Agüero nyolc méterről, kisodródott
helyzetből a rövid sarokra leadott lövésénél
már ő is tehetetlen volt, így a párharc során
először állt továbbjutásra a manchesteri gárda.
Ezzel azonban még mindig nem volt vége a
fordulatoknak: negyedórával a mérkőzés vége
előtt a Tottenham a csereként beállt Fernando
Llorente szöglet utáni közeli fejesével szépített, és bár Sterling az ötperces hosszabbításban újabb gólt ért el, Cüneyt Cakir játékvezető
les miatt érvénytelenítette a találatot.
A manchesteriek sorozatban öt vereség után

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő,
visszavágó mérkőzések:
* FC Porto – Liverpool 1-4 (0-1), továbbjutott a Liverpool kettős győzelemmel, 6-1-es
összesítéssel.
Gólszerzők: Militao (69.), illetve Mané
(26.), Salah (65.), Firmino (77.), van Dijk
(84.).
* Manchester City – Tottenham 4-3 (3-2),
továbbjutott a Tottenham 4-4-es összesítéssel,
idegenben lőtt több góllal.
Gólszerzők: Sterling (4., 21.), Bernardo
Silva (11.), Agüero (59.), illetve Szon (7., 10.),

Llorente (73.).

tudtak legyőzni angol csapatot az európai kupaporondon, de ennek aligha örültek, ugyanis
búcsúztak a Bajnokok Ligájától. A Tottenham
1962 után másodszor jutott elődöntőbe a legrangosabb klubsorozatban.
A másik mérkőzésen a kétgólos előnnyel
Portóba utazó, tavaly döntős Liverpool a 28.
percben Sadio Mané révén és a portugál védelem asszisztálásával megszerezte a vezetést,
annak ellenére, hogy a hazaiak sokkal többször
találták el riválisuk kapuját (6-1). A gyakorlatilag tét nélkülivé vált második felvonásban
előbb Mohamed Szalah volt eredményes, majd
Éder Militao szépítése után Firmino és Virgil
van Dijk következett. Az angol csapat végül
összesen ötször találta el a hazai kaput, így
szerzett négy gólt.
Az elődöntőben a Liverpool a Barcelonával,
a Tottenham pedig az Ajaxszal találkozik április 30-án és május 1-jén, valamint május 7-8án.
A finálét a madridi Wanda Metropolitano
stadionban játsszák június elsején.

A londoniakkal pár perc alatt nagyot fordult a világ.

Vb-főtáblán
a marosvásárhelyi
Fehér Orsolya
Feljutott a főtáblára a selejtezőben indult Fehér

Orsolya a főtáblára női egyesben a budapesti Hungexpón zajló asztalitenisz-világbajnokságon. A 19
esztendős marosvásárhelyi játékos (224. a világranglistán) előbb négy szettben verte a világranglistás helyezés nélküli elefántcsontparti Christina
Kamenant (10, 4, 2, 3), majd az ausztrál Melissa
Tapperrel (160.) került szembe, aki már nagy küzdelemre kényszerítette. Fehér előbb 2-0-ra, majd
3-1-re vezetett, s bár a riválisnak mindkétszer sikerült szépítenie, végül hat szettben győzött. Az eredmény: Fehér Orsolya – Melissa Tapper (ausztrál)
4:2 (8, 7, -11, 3, -5, 7).
„Nagyon örülök, hogy sikerült győznöm, hiszen
ellenfelem előttem van a világranglistán. Amikor
megláttam a sorsolást, reménykedtem abban, hogy
fel tudok jutni a főtáblára, és nagyon boldog vagyok, hogy összejött. Köszönöm a nézőknek a szurkolást, rengeteget segítettek” – örvendezett Fehér.

Fehér Orsolya az ausztrál Melissa Tapper elleni mérkőzésen.
MTI/Illyés Tibor

Fotó: TASR

Európa-liga: Hét gól Londonban,
az Arsenal Nápolyban is győzött

Az Arsenal kettős győzelemmel
búcsúztatta a Napolit a labdarúgóEurópa-liga
negyeddöntőjében, miután a
csütörtöki visszavágón 1-0-ra nyert
vendégként.
Az olasz együttes Insigne vezérletével hiába
irányított és alakított ki lehetőségeket, a 36. percben
Lacazette szabadrúgásból bevette a
nápolyiak kapuját.
A házigazda a második félidőben is
fölényben volt, de
a vendégvédelem
jól zárt.
A Chelsea az 5.
percben megsze- Fotó: TASR
rezte a vezetést, majd a 17. percre háromgólosra növelte előnyét. A Slavia Prága
szépített ugyan, de egy perccel később
Pedro már másodszor volt eredményes a
találkozón. A második félidőben négy perc
alatt két gólt szereztek a vendégek – Sevcik
duplázott –, de az egyenlítés és a meglepetés elmaradt.
A Frankfurt tíz perc után vette át a kezdeményezést a Benficától, és a 37. percben
megérdemelten szerzett vezetést, igaz, a
gólszerző Kostic lesgyanús pozícióból indult a találata előtt. A szünet után bátrabb
támadójátékot vállalt fel a portugál együttes, de gólt a 67. percben mégis a hazaiak
szereztek. A hajrában fölénybe került a lépéskényszerben lévő Benfica, de csak kapufáig jutott, így búcsúzott. A Valencia
lendületesen kezdett, a kapujához szegezett
Villarreal a szakadó esőben csak 13 percig
úszta meg gól nélkül. Ezt követően kiegyenlített mezőnyjátékkal folytatódott a
mérkőzés, a kapuk nem forogtak veszélyben. Az 54. percben Parejo szabadrúgása
után megduplázódott a hazaiak előnye, az
eredmény pedig már nem változott a lefújásig.

Az elődöntőben Eintracht Frankfurt –
Chelsea és Arsenal – Valencia párosítás
lesz, az első mérkőzéseket május 2-án,
a visszavágókat egy héttel később rendezik.
Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, negyeddöntő, visszavágók:
* SSC Napoli (olasz) – Arsenal (angol)
0-1 (0-1), továbbjutott: az Arsenal kettős
győzelemmel, 3-0-s összesítéssel.
Gólszerző: Lacazette (36.).
* Chelsea (angol) – Slavia Prága (cseh)
4-3 (4-1), továbbjutott: a Chelsea kettős
győzelemmel, 5-3-as összesítéssel.
Gólszerzők: Pedro (5., 27.), Deli (10 –
öngól), Giroud (17.), illetve Soucek (26.),
Sevcik (51., 55.).
* Eintracht Frankfurt (német) – Benfica (portugál) 2-0 (1-0), továbbjutott: a
Frankfurt 4-4-es összesítéssel, idegenben
szerzett gólokkal.
Gólszerző: Kostic (37.), Rode (67.).
* Valencia (spanyol) – Villarreal (spanyol) 2-0 (1-0), továbbjutott: a Valencia
kettős győzelemmel, 5-1-es összesítéssel.
Gólszerzők: Lato (13.), Parejo (54.).

A Ferencváros nyerte a rangadót, egy lépésre
a bajnoki címtől

A Ferencváros otthon úgy győzte le 4-1re a MOL Vidit a labdarúgó OTP Bank Liga
29. fordulójának rangadóján szombaton,
hogy a második félidőben emberelőnyben
játszott, így a listavezető négy fordulóval a
zárás előtt 11 pontra növelte előnyét a második helyezett címvédővel szemben.
Nguen nagyszerű egyéni megmozdulásával – a hátráló Vinícius mellett 18 méterről
tekert higgadtan a kapu bal oldalába – a 7.
percben vezetést szerzett a Ferencváros,
amely ettől fellelkesülve támadásban maradt. Gyorsan felvette azonban a ritmust a
Vidi, így kapura egyik csapat sem jelentett
veszélyt, viszont mezőnyben nagy volt a
küzdelem, sok volt a kontaktus. A 21. percben egyenlített a vendégcsapat – Huszti kapufáról kipattanó lövését Nego helyezte a
Még kiadó a harmadik hely
Nagy versenyfutás lesz a még hátralevő
mérkőzéseken a dobogó alsó fokáért a
labdarúgó NB I-ben, ugyanis a 29. fordulóban a Debrecen a sereghajtó Haladás
felett aratott sikerével pontszámban utolérte, s több győzelmének köszönhetően
helyezésben meg is előzte az Újpestet. A
kiesés ellen harcoló csapatok közül a Kisvárda és a Diósgyőr is nyert, míg a bajnoki hajrára a Paks is veszélybe került
azt követően, hogy immár hét találkozó
óta nem tud győzni, ráadásul egymás
után ötödik mérkőzésén volt gólképtelen.
Az OTP Bank Liga 29. fordulójának
eredményei: Ferencváros – MOL Vidi FC
4-1, Puskás Akadémia FC – Mezőkövesd
Zsóry FC 1-0, Újpest FC – Budapest
Honvéd 0-0, MTK Budapest – Kisvárda
Master Good 0-1, Diósgyőri VTK – Paksi
FC 1-0, Debreceni VSC – Szombathelyi
Haladás 2-1.
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kapuba –, ami megfogta az addig magabiz- szakadt a 13 tétmérkőzés óta tartó veretlentos házigazdákat. A szünetig nagy iramú, ki- ségi sorozata, amely során egy döntetlen
egyenlített küzdelem zajlott, kevés mellett 12 győzelmet aratott. Utóbbi között
helyzettel és egy kiállítással: a fehérvári a Ferencváros elleni kettős siker a Magyar
Hadzic fölösleges becsúszása második sárga Kupa negyeddöntőjében. A fővárosiak velapot ért közvetlenül a félidő előtt.
zetőedzője, Szerhij Rebrov egy döntetlen és
Cserélt és szerkezetet is váltott a ven- három vereség után először kerekedett a fedégcsapat, amellyel ideig sikerült is eltüntet- hérváriakat irányító Marko Nikolic fölé.
nie emberhátrányát. A
Ferencváros azonban
rendezte sorait, és Haratin fejesével az 57. percben ismét előnyhöz
jutott. A csereként pályára lépő Lanzafame –
akinek a hét elején járt le
egyhetes felmentése az
edzések látogatása alól,
amit a klubvezetés szabott ki rá, sajtóértesülések szerint tiszteletlen
viselkedés miatt – a 68.
percben szabadrúgásból
tekert a bal felsőbe, el- A ferencvárosi Mikalaj Szihnevics (k), valamint a székesfehérvári Stopira (Iadöntve ezzel a rangadót. nique dos Santos Tavares) és Loic Nego (j) a labdarúgó OTP Bank Liga 29. forA hátralévő bő húsz perc- dulójában játszott Ferencváros – MOL Vidi FC mérkőzésen a Groupama
ben a hazaiak előtt adód- Arénában 2019. április 20-án. MTI/Kovács Tamás
tak újabb lehetőségek, a
A tabella
92. percben – Elek hibá- 1. Ferencváros
29
21
4
4
65-21
67
ját kihasználva – Lanza- 2. Vidi
29
17
5
7
46-31
56
fame lőtt újabb gólt.
3. Debrecen
29
13
8
8
37-32
47
A bajnokságban soro- 4. Újpest
29
12
11
6
36-21
47
zatban nyolcadik győ- 5. Honvéd
29
11
8
10
33-29
41
zelmét
aratta
a 6. Mezőkövesd
29
9
8
12
39-38
35
Ferencváros, házigazda- 7. MTK
29
10
4
15
39-46
34
ként már a kilencediket. 8. Puskás Akadémia 29
10
4
15
31-41
34
A fővárosi együttes pá- 9. Kisvárda
29
8
8
13
30-43
32
lyaválasztóként immár 10. Paks
29
7
11
11
29-41
32
35 találkozó óta nem ka- 11. Diósgyőr
29
8
7
14
27-49
31
pott ki a bajnokságban. 12. Szombathely
29
7
4
18
27-47
25
A Vidinek viszont meg-
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Pályaorientációs képzés

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Lépcsőházankénti lakóközösségek

Bonyolultabb ügyintézés

A lakónegyedekben lépcsőházanként alakuló kisebb lakóközösségek
működési
nehézségeire figyelmeztetett
a Tulajdonosi Társulások Szövetségének elnöke. Mivel sok
lakótársulás állítólag félreértelmezve alkalmazza a tulajdonosi
társulások
működését szabályozó új
törvényt, annak metodológiájáról kérdeztük a szövetség
Maros megyei elnökét, Rus
Dumitrut.

Pálosy Piroska

ház négy-öt lépcsőházában a felaprózott tulajdonosi társulásoknak
ugyanaz a személy az elnöke,
mivel csak azt lehet elnökként
megválasztani, aki az illető tulajdonosi társulás tagja is egyben. A
törvényesen megalakult tulajdonosi társulások esetében nem javasolják egy új statútum elfogadását,
azonban kibővíthető az új keretstatútummal, valamint a közgyűlésen
elfogadott
kiegészítő
javaslatokkal.
Az elnök szerint annak érdekében, hogy az új szabályozások előtt
megalakult tulajdonosi társulások
továbbra is gördülékenyen működjenek, az alábbi szervezési szempontokat érdemes betartani:
– A végrehajtó bizottság létszámát öt személyre csökkenteni, a
mandátumuk időtartamát pedig
négy évre korlátozni.
– Az alkalmazott cenzor nem
lehet a tulajdonosi társulás tagja,
ugyanakkor gazdasági vagy jogi
felsőfokú végzettséggel kell rendelkezzen.
– A közgyűlés összehívását az új
törvény szerint kell lebonyolítani.
– A közgyűlés határozatait bármikor meg lehet támadni, nem csupán az egykor alkalmazott 45
napon belül.
– Az ügyvezetőnek kötelessége a
kifizetésekre és bevételekre a tulajdonosi társulás folyószámláját
használni.
– Az elnökök feladata
a helyi közigazgatás elöljáróival közölni a tulajdonosi
társulások
azonosító adatait és a lakóközösséget képviselők
személyi adatait, elérhetőségét, ugyanakkor az
adatvédelemre vonatkozó szabályok betartását.
A tulajdonosi társulások működésére vonatkozó
bővebb
felvilágosításokat
továbbra is a Marosvásárhelyi
Polgármesteri
Hivatal szakosztályán és
a Tulajdonosi Társulások
Szövetségétől lehet igényelni – tájékoztatott Rus
Dumitru, a szövetség
megyei elnöke.
Fotó: Nagy Tibor

A Marosvásárhelyen működő
860 tulajdonosi társulás közül 660
kisebb tömbházakban vagy lépcsőházanként alakult csekély létszámú
tulajdonosi társulás, ezek többnyire
2000 után váltak ki a nagyobb lakótársulásokból. Mivel sokan állítólag
félreértelmezve kezdték alkalmazni
a tulajdonosi társulások működését
szabályozó új törvényt, az alkalmazás metodológiájáról érdeklődtünk.
A szövetség Maros megyei elnöke tájékoztatott: tévesek azok az
információk, amelyek szerint a
nagy tulajdonosi társulások kisebbekbe, tömbházak szintjén működőkbe kellene szerveződjenek. Ez a
kitétel azokra az új lakóközösségekre érvényes, amelyek a tavalyi,
a lakótársulások működését szabályozó törvény megjelenését köve-

tően alakítják meg az új tulajdonosi
társulást. A 2018. évi 196-os törvény megjelenése előtt megalakult
tulajdonosi társulások azonban
megőrizhetik a megalakulásuk időpontjában szerzett jogi státusukat,
de a szervezés és működés a tavaly
megjelent törvény értelmében történik. Ebből egyértelműen kiderül,
hogy a törvényesen megalakult és
jól működő tulajdonosi társulásokat
nem kell mindenáron újraszervezni.
Felvetésünkre a szövetség marosvásárhelyi elnöke hangsúlyozta
a kisebb társulásokra nehezedő kiadásokat, a javítások során pedig
azt a sok fölösleges papírmunkát,
ami ezzel jár, ezért sem tanácsolják
a lépcsőházak szintjén megalakuló
tulajdonosi társulásokat.
– Az „Oszd meg és uralkodj”
elve ez esetben nem érvényesül,
ezért inkább a lépcsőházankénti társulások összeolvadását szorgalmazzák. Példaként említhető az olyan
tömbház, amelynek négy-öt lépcsőháza külön-külön tulajdonosi társulásként
működik.
Hasonló
esetekben egy hőszigetelési program is sokkal több papírmunkát
igényel, ugyanis mindenik lépcsőház önálló tulajdonosi társulásként
be kell nyújtsa igénylését és össze
kell állítsa a szükséges dokumentációt – hangsúlyozta az elnök.
Ugyanakkor nem jogszerű az a
bevett gyakorlat, hogy egy tömb-

Pályázati felhívás

Fiatalok az önkéntességért

„Több leszel, ha teszel!” Fiatalok az
önkéntességért címmel írtak ki
pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából ifjúsági
közösségek és ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programjainak támogatására. A pályázatok
benyújtásának határideje: 2019.
május 6.

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram
„Több leszel, ha teszel!” Fiatalok az önkéntességért című pályázata révén az idei évben
azok a szervezetek igényelhetnek támogatást,
amelyek elkötelezettek az önkéntesség népszerűsítésében, az önkéntesség kultúrájának
elterjesztésében és az önkéntesek számának
növelésében, valamint olyan ifjúsági programokat, tevékenységeket valósítanak meg,
amelyek elősegítik e célok megvalósulását,
és fiatal önkéntesek aktív közreműködését és
társadalmi részvételét igénylik. A pályázat
keretében nincs lehetőség képzési progra-

mok, sporttáborok, edzőtáborok megvalósítására, továbbá a pályázat nem támogatja az
oktatási intézmények vagy diákönkormányzatok, hallgatói önkormányzatok által szervezett, az intézmény működésébe tartozó
rendezvényeket (diáknap, szalagavató, gólyatábor, szakkör stb.)
A pályázati program célkitűzései: Az önkéntesség sajátos értékeket hordoz magában,
hiszen a társadalom tagjai képessé tehetők általa arra, hogy aktív szerepet vállaljanak tágabb és szűkebb közösségeikben, mely
egyidejűleg hasznos a támogatásra szorulóknak és az önkéntes munkát végzőknek is.
A pályázatok támogatására rendelkezésre
álló keretösszeg 80.000.000 Ft, a pályázat keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 2.000.000 Ft. A
pályázott támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének maximum 95%a lehet. A pályázó által biztosítandó saját
forrás minimum a bekerülési költségek 5%-

Pályaorientációs
képzést
szerveznek Székelyudvarhelyen, a Gondűző Szálló konferenciatermében május két
hétvégéjén – május 3–4-én és
10–11-én – általános és középiskolai tanárok, iskolapszichológusok
számára.
Jelentkezési határidő: április
30.

A Korrekta Egyesület által szervezett képzés ingyenes, a projektet
a Bethlen Gábor Alap támogatja.
Helyek száma: 25. A képzés zárásakor a résztvevők tanúsítványt kapnak, amely portfóliójuk része lehet.
A dokumentumot az Apáczai Csere

János Pedagógusok Háza állítja ki.
A képzés célja, hogy a részt vevő
pedagógusok egy problémakezelési
folyamat alapelveit elsajátítva megismerkedjenek azokkal az alapdefiníciókkal,
amelyek
a
pályaorientációs folyamatban kiemelt jelentőséggel bírnak, mint:
életpálya-építés, pályaorientáció,
humánszolgáltatás, érdeklődés, képességek, munkamód, munkaértékek stb. További információ, illetve
jelentkezési űrlap a korrektamuhely@gmail.com címen igényelhető, a képzésről bővebben a
http://rmpsz.ro/ honlapon lehet tájékozódni. (sz.p.)

Tankönyv-, taneszköz- és hallgatói támogatás

Szülőföldön magyarul
program

Május 3-áig lehet pályázni a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
által meghirdetett Szülőföldön
magyarul programra. A nevelési,
oktatási, valamint tankönyv- és
taneszköz-, illetve hallgatói támogatási kérelem a 2018/2019-es tanévre vonatkozik, célja a romániai
magyar nyelvű oktatás és nevelés
támogatása.
A nevelési, oktatási, valamint
tankönyv- és taneszköz-támogatás
22.400 Ft-nak megfelelő lej. A hallgatói támogatás 2.800 Ft-nak megfelelő lej.
A támogatás a 2018/2019-es tanévre egy alkalommal igényelhető,
benyújtási határidő május 3. (postázási dátum). Ajánlott küldeményként egy eredeti példányban, zárt
borítékban az alábbi címre kell kül-

a. A saját forrásnak készpénzben kell rendelkezésre állnia, erről a pályázatban nyilatkozni
kell, és a saját forrás rendelkezésre állását a
támogatási szerződés megkötésekor igazolni
kell.
Támogatási időszak: A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. május 1. és 2020.
május 31. közé eső időszak, jelen pályázati
felhívásra pedig egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi
feltételeknek megfelelő közösségek vagy
szervezetek nyújthatnak be pályázatot: 1.
Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén egyházak, egyházi szervezetek. 2.
Határon túli közösségek vagy szervezetek
esetén – önálló jogi személyiséggel rendelkező határon túli ifjúsági és jellemzően az
ifjúsággal (15–29 év közötti korosztály tagjaival) foglalkozó közösségek vagy civil
szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődők).
A pályázatot kizárólag elektronikus úton
lehet benyújtani az elektronikus pályázatkezelési és együttműködési rendszerben
(EPER). Az internetes pályázati adatlapot a
pályázati felhívásban és útmutatóban közöl-

deni: U.C.D.M.R. – RMPSZ, „Szülőföldön magyarul” – Pályázati
Iroda, 530300 Miercurea Ciuc, Oficiul Postal nr. 1., C.P. nr. 19. Jud.
Harghita
Az adatlapot, válaszborítékot és
az útmutatót tartalmazó igénylési
csomagokat át lehet venni: a gyerek
által látogatott oktatási intézményben, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Területi
Oktatási Központjai irodáiban, az
RMPSZ megyei/területi/körzeti
képviselőinél, illetve letölthetők a
www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról. Az igényléssel kapcsolatos
kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetsége
tel.:
0266-244-450,
e-mail:
info@szulofoldonmagyarul.ro

teknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell
benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően
minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a https://eper.emet.hu/ paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az
EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy
érvényes e-mail-címmel. A benyújtott (véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval látja el.
A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra. A pályázatokkal
kapcsolatos
döntéseket
a
http://www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok-miniszteriuma
és
a
www.emet.gov.hu honlapokon teszik
közzé. Az eredményhirdetés várható időpontja: 2019. május 30.
A pályázati felhívás és a pályázati útmutató
letölthető a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
és
az
www.emet.gov.hu honlapokról, a pályázattal
kapcsolatos bővebb felvilágosítás a
gyia@emet.gov.hu e-mail-címen is kérhető.
(sz.)
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2019. április 23-i 1005. számú
UTASÍTÁS
a választási plakátok elhelyezésének kijelölésére vonatkozóan, Románia képviselőinek
az Európai Parlamentbe való beválasztása céljából, a 2019-es évben

Marosvásárhely municípium polgármestere, dr. Dorin Florea

Tekintve a Közterület-kezelő Igazgatóság által bemutatott 2019. április 23-i,
26582/2817-es számú referátumot a választási plakátok speciális helyeken való elhelyezésének kijelölésére vonatkozóan, Románia képviselőinek az Európai Parlamentbe való
beválasztása céljából a 2019-es évben,
Figyelembe véve a 2019. február 15-i 81-es számú kormányhatározatot a választási naptár jóváhagyására vonatkozóan, a szükséges intézkedéseket illetően, Románia képviselőinek az Európai Parlamentbe való beválasztása céljából a 2019-es évben,
Szem előtt tartva az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2007. január 16-i 33as törvény 40. cikkelyének előírásait az európai parlamenti választások megszervezésére
és lefolyására vonatkozóan,
A 2019. április 22-i 999-es számú polgármesteri utasítás gyakorlatba ültetéseként, egyes
intézkedések jóváhagyását illetően Románia képviselőinek az Európai Parlamentbe való
beválasztása céljából a 2019-es évben,
A 215/2001-es, újraközölt, utólag módosított és kiegészített helyi közigazgatási törvény
63. cikkelye (1) bekezdésének a pontja és (2) bekezdése, a 68. cikkely (1) bekezdése, továbbá a 115. cikkely (1) bekezdésének a pontja értelmében,

2. sz. melléklet

Elrendeli:

1. cikkely: Kijelölik Marosvásárhely területén a választási plakátok különleges helyszíneit, valamint a választási plakátok számát, a jelen rendelet részét képező 1. számú mellékletnek megfelelően.
2. cikkely: Megállapítják a választási plakátok méretét és a plakátolási helyek (A-E)
sorszámozását a jelen rendelet részét képező 2. számú mellékletnek megfelelően.

3. cikkely: A Közterület-kezelő Igazgatóság szükség esetén megteszi a szükséges intézkedéseket a megrongálódott pannók felleltározására, kijavítására vagy helyettesítésére,
más hirdetmények választási plakátok számára kijelölt különleges helyekről való eltávolítására oly módon, hogy 2019. április 27-én, az európai parlamenti jelöltek használatba vehessék a plakátolóhelyeket.

4. cikkely: A Közterület-kezelő Igazgatóság aligazgatója megteszi a szükséges intézkedéseket a személyzet kijelölésére, amely fogadja a választási plakátokat az igazgatóság
Kós Károly utca 1. szám alatti székhelyén, a 35-ös teremben, munkanapokon 8-14 óra között, és kihelyezi még aznap.

5. cikkely: Jelen rendelet 1. cikkelye értelmében a plakátolóhelyek elosztása sorshúzással történik április 25-én 12 órakor, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén,
a 45-ös teremben, a kidolgozott módszertan előírásai szerint, a jelen rendelet részét képező
3. mellékletnek megfelelően.

6. cikkely: A helyi közhatóság minden egyes kijelölt helyszín első pannójára kiplakátolja
a város szavazókörzeteinek elhatárolására és sorszámozására vonatkozó hirdetményt.

7. cikkely: A Helyi Rendőrség igazgatósága megteszi a szükséges intézkedéseket az
engedélyezett helyekre kihelyezett választási pannók és plakátok épségének biztosítása érdekében.

8. cikkely: Jelen rendelet végrehajtásáért a Közterület-kezelő Igazgatóság és a Helyi
Rendőrség igazgatósága felel.

9. cikkely: Jelen rendeletet kifüggesztik a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, közzéteszik az intézmény honlapján és közlik a Maros Megyei Választási Irodával,
a Helyi Rendőrség igazgatóságával és a Marosvásárhelyi Rendőrséggel.

10. cikkely: A prefektus intézményére vonatkozó, újraközölt 340/2004-es törvény 19.
cikkelye 1. bekezdésének e pontja előírásainak értelmében, valamint a közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében jelen rendeletet közlik a
Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.
A törvényességért láttamozta
Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében
Buculei Dianora Monica
1. számú melléklet

Sorsz.

Helyszín

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rózsák tere (virágóra)
1848 út (Maros Művészegyüttes – park)
Dózsa György utca (1-es járványkórház övezete)
Dózsa György u. (Record komplexumi park)
Szabadság u. (Oneşti téri útkereszteződés)
Kárpátok sétány 49. (kereskedelmi komplexum)
Szabadi út (park környéke)
Decebal u. (Al. I. Cuza Ált. Iskolával szemben)

10.
11.
12.

M.Viteazu u. (ortopédia)
Merészség (Cutezanţei) u. (Gyémánt park)
1918. December 1. út 210-212. (Corina üzlettel szemben)

9.

13.
14.

Köztársaság tér (park környéke)

Pandúrok sétány 94-96. (posta környéke)
Moldova u. (Super park)

Dr. Dorin Florea
polgármester

Pannók Pannók
száma száma a
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1
1
1

3
3
3

1
1
1

3

3
3

1

1
1

3. sz. melléklet

A plakátolóhelyek elosztásának METODOLÓGIÁJA

1. 2019. április 25-én 12 órakor a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, a
45-ös számú teremben a jelöltek képviselőinek jelenlétében nyilvános ülésen kerül sor a
plakátolási helyek kisorsolására.

2. A választáson részt vevő politikai pártok, politikai szövetségek, választási szövetségek,
a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok szervezetei, független jelöltek számára a választási plakátok pannóit valamennyi helyszínen a bal felső sarokban számozzák meg, minden egyes pannó 6 plakáthellyel rendelkezik (A, B, C, D, E, F), a rendelet 2-es számú
mellékletének megfelelően.
3. Tekintettel arra, hogy mind a 14 kijelölt helyen ugyanannyi pannót helyeznek ki, figyelembe véve a jelöltek számát, az eljárás a következő:
– sorsolással döntik el valamennyi európai parlamenti jelölt helyét a 2-es pannótól a 4es pannóig (a pannó száma és az elhelyezés: A, B, C, D, E vagy F), a jelöltek helye mind
a 14 plakátolási helyszínen ugyanaz lesz.
– figyelembe véve a jelöltek számát, a 4-es számú pannó E és F pozíciói szabadon maradnak.

4. Az átláthatóság biztosítása, a fegyelem és a megszerzett helyek maradéktalan betartása
érdekében a sorshúzás után minden jelölt képviselője kap egy jegyzőkönyvmásolatot.
5. A jelölteknek a választási plakátokat a marosvásárhelyi Közterület-kezelő Igazgatóságon – Kós Károly utca 1. szám, 35-ös terem – átadási jegyzőkönyv alapján kell átnyújtaniuk munkanapokon 8–14 óra között. Az igazgatóság köteles még aznap (14 óra után)
kihelyezni a választási plakátokat a sorsoláson elnyert helyre.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Centenáriumi „köntöst” ölt
az Al. Papiu Ilarian Főgimnázium

A vásárhelyi Al. Papiu Ilarian Főgimnázium műemlék épülete, amely a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal megrendelésére épült, idén ősszel ünnepli fennállásának századik
évfordulóját, hiszen 1919. október 3-án nyitotta meg kapuit a
Felső-Maros mente első román nyelvű középfokú oktatási intézménye.
– Helyhatóságként foglalkoztat, és támogatjuk a minőségi oktatást azáltal, hogy megteremtjük a lehető legjobb körülményeket, ahol a diákok elsajátíthatják az új ismereteket. Az
iskolaigazgatóság intézkedésének köszönhetően jelenleg javítási
és felújítási munkálatok zajlanak az intézmény belső bejáratainál, mindhárom emeleten újrafestettük a folyosókat, dolgoznak
a mellékhelyiségeknél, és tervben van az osztálytermek felújítása, ahol szükséges. Nem utolsósorban idén nyáron
folytatjuk a homlokzatok felújítását. Tavaly elkészült a létesítmény főhomlokzata, idén nyáron pedig az épület
oldalsó és hátsó, az udvarra néző rész felújításával folytatjuk. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki szerepet
vállalt ebben, az iskola vezetőségének a jó együttműködést, a tanároknak és nem utolsósorban a diákoknak, akik
valószínűleg a leginkább megérzik a munkálatok által okozott kényelmetlenségeket – mondta Claudiu Maior, a
polgármester tanácsadója.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának bel- és külkapcsolati osztálya

A Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság
versenyvizsgát hirdet

a következő végrehajtó köztisztviselői állások betöltésére:
– szakfelügyelő – I-es besorolás, fő szakmai fokozat – a humánerőforrás-, jogi és munkavédelmi szakosztályon
– szakfelügyelő – I-es besorolás, asszisztensi szakmai fokozat – a szociális védelmi hivatalnál
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2019.
május 21-én 10 órától – írásbeli vizsga.
Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 2019. április 19-étől május 8-án 12 óráig lehet benyújtani, és Románia
kormányának 2008. évi 611-es számú határozata 49. cikkelyének 1-es bekezdésénél előírt okiratokat
kell tartalmaznia.
A Hivatalos Közlönyben közzétett felhívás információi, a meghatározott bibliográfia és a munkaköri
leírásban megszabott feladatkörök jegyzékét az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás: Marosvásárhely, Dózsa György
út 9. szám, 0365/430-859, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó Vita Ibolya szakfelügyelő.
Maier Mihaela ügyvezető igazgató

Munkálatok
a marosvásárhelyi Mihai Viteazu
általános iskolánál

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, az iskolaigazgatóságon keresztül, több marosvásárhelyi
oktatási intézmény mellékhelyiségeiben végez felújítási és javítási munkálatokat. „A megnyitott munkatelepeken ellenőrzéseket végeztünk, és elmondhatom, hogy haladnak a munkával. A Mihai Viteazu
általános iskolában majdnem elkészültek a mellékhelyiségek, kicserélték a padló- és a falicsempét, új
higiéniai berendezéseket, termopán ajtókat szereltek fel, a bejáratokhoz antiszeptikus és antibakteriális
tarkettet fektettek le, és nem utolsósorban a falburkolatot is kicserélték. Munkálatokat végeztek az
iskola külső részén is, berendezték és felszerelték a sportpályát, az udvart pedig teljes egészében leaszfaltozták. Szeretnénk megköszönni a támogatást, a minden alkalommal tanúsított nyitottságot és
megértést Romana Fleşeru igazgatónőnek, valamint a tanári karnak és a diákoknak” – mondta
Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
Megjegyezzük, hogy ennél az oktatási intézménynél a munkálatokat szakaszonként végezték (földszint + 2 emelet), éppen azért, hogy minimális legyen az okozott kellemetlenség és ne sérüljön az oktatás
menete.
A bel- és külkapcsolati osztály
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU
profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG KŐMŰVEST alkalmaz gépesített vakoláshoz. Tel. 0742-659-999. (21183)
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG VÍZ-FŰTÉS SZERELŐKET alkalmaz; azonnali alkalmazás, kedvező bérezés. Érdeklődni a
0744-376-780-as vagy a 0744-420-152-es telefonszámon. (21183)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944.
Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban
jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az ipari
berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanyszerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az
önéletrajzokat a Dózsa György utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet
benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További
információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63586-I)
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)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz
ÁCSOKAT kitűnő bérezéssel. Tel. 0740-602-038. (21167-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program:
5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100 lej), vagy csak középen, 6-14
illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés 2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés
1800 lej), 3. fokozatú BETEGNYUGDÍJASOKAT (gradul 3) és SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63533-I)
AUTÓSZERVIZ TAPASZTALATTAL rendelkező AUTÓSZERELŐT alkalmaz Marosszentgyörgyön, napi 8 órával. Jelentkezni a követekző telefonszámon lehet: 0722-577-240. (sz-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állások betöltésére: REPÜLŐTÉRI
UTASTÁJÉKOZTATÓ (impiegat) (COR-kód 432305), két állás meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: május 14., 10 óra;
FÖLDI FORGALOMIRÁNYÍTÓ (dispecer sol) (COR-kód 315404),
egy állás meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: május 14.,
10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a
0265/328-888-as telefonszámon. (sz-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenyvizsgát szervez az alábbi állások betöltésére: GAZDASÁGIPÉNZÜGYI ELLENŐR (CFG, CFP) (COR-kód 241304), egy állás
meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: május 20., 10 óra;
SZAKMAI ELLENŐR a kereskedelmi és árrészlegre (COR-kód 215312)
– egy állás meghatározatlan időre. A versenyvizsga időpontja: május 16.,
10 óra; SZAKMAI ELLENŐR a pénzügy-könyvelési, kereskedelmi
elemzőrészlegre – (COR-kód 215312), egy állás meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: május 10., 10 óra; SZAKMAI ELLENŐR a
műszaki részlegre (COR-kód 215312) – egy állás meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: május 15., 10 óra; VILLANYSZERELŐ
(COR-kód 741307), négy állás meghatározatlan időre. A versenyvizsga
időpontja: május 15., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro
honlapon vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz-I)
MAROS MEGYEI TANÁCS

A Romániai Iskolákért program megvalósítását
szavatoló megyei bizottság közli, hogy április folyamán a Maros Megyei Tanács három szerződést
kötött annak érdekében, hogy a megyei tanintézetekben a gyermekek számára biztosított legyen a pék- és tejtermék, valamint a gyümölcs. A
szerződések két évre szólnak. A termékeket
58.621 Maros megyei gyermeknek osztják ki. Májustól a gyermekek a tanintézményekben heti
két nap tejet és kiflit, két nap almát és kekszet,
egy nap szánát és kiflit kapnak tízóraira.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
VÁRMEZŐBEN, A FŐÚT MELLETT
egy 28 áras és négy darab 5 áras
telek eladó kedvező áron. Tel. 00-3620-334-8629. (8/2033-I)
ELADÓ 2 szoba-konyhás családi ház
17 ár beltelekkel, rendezett telekkönyvvel. Gógánváralja 253. szám
(Bonyha község). Tel. 0744-325-970.
(sz.-I)
ELADÓ a Bözödi-tó partján 14 ár
(1400 m2) telek. Tel. 0741-394-699.
(9/2221-I)
ELADÓ tűzifa – komoly hozzáállás. Tel.
0747-566-430, 0758-206-683. (9/2172)
ELADÓK temetkezési autók Csíkszeredában: Opel Vivaro furgon, 2 db
Dacia Logan (dízel és benzines), Fiat
Dublo furgon. Tel. 0744-541-062.
(HN.-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (2/2330)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543104. (7/636-I)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)
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)
TETŐJAVÍTÁST, külső-belső munkát és
bármilyen kisebb javítást vállalunk. Tel.
0748-828-239. (7/2321)

Hét éve, hogy üres a családi házunk, nincs aki hazavárjon.
Április 24-én veszítettük el a legdrágább ékszerünket, az önfeláldozó, drága jó édesapát, kinek a
szívéből csak jóság és szeretet
áradt, aki mindig nagy szeretettel
várta haza a szülői háztól elszakadt gyermekeit. Súlyos betegségét méltósággal és türelemmel
viselte.
Isten akaratában megnyugodva
búcsúzott el szeretteitől a marosvásárhelyi id. BALOGH ELEMÉR,
reánk hagyva a legnagyobb örökséget, a hitet, alázatot, szeretetet.
Fájó szívvel emlékezünk április
24-én, hogy hét éve itthagyott
minket.
Megemlékezik róla drága felesége, négy gyermeke, öt unokája,
négy dédunokája. Emlékét őrizzük egy életen át. Nyugodjál békében,
drága
Édesapánk!
(15/2353)

Szomorúan emlékezünk április
24-én
NAGY
JÓZSEF
FRIGYESRE halálának 14. évfordulóján. Áldott, szép emlékét szeretettel őrizzük. Felesége, két fia
és menye. (3/2256)

Kegyelettel emlékezünk PÁPAI
ÉVA született Gámán tanárnőre
halálának 10. évfordulóján. Kedves, szép emlékét, szeretetét szívünkben megőrizzük. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Férje, Gyula, fia, László
Zsolt, menye, Elvira és három
unokája, Éva, Emma és Ádám.
(9/2375-I)

Fájdalommal emlékezünk a drága
édesapára és nagytatára, ISZLAI
JÓZSEFRE halálának 16. évfordulóján. Nyugodjon békében!
Lánya, Anikó, imádott unokái,
Mónika, Ildikó és Krisztián családjukkal. (sz-I)

ELHALÁLOZÁS
„Ha Jézus, mint ahogy hisszük,
meghalt és föltámadt, akkor Isten

VÁLLALOK vakolást, padlócsempelerakást, tetőjavítást (régi cseréppel). Tel.
0747-816-052, János. (4/2332)

azokat is, akik Jézusban hunytak

KERESEK EGY NŐT vagy CSALÁDOT két idős személy állandó gondozására Mezősályiba. Érdeklődni a
0741-365-957-es
telefonszámon.
(7/2373-I)

tában megnyugodva tudatjuk,

MEGEMLÉKEZÉS
Szomorú szívvel emlékeztünk április 22-én a drága jó édesanyára,
özv. GIDÓFALVI SÁNDORNÉRA
szül. Szilágyi Ilona halálának 7.
évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes a drága
jó TÁTI mellett. Szerető gyermekei, Ibi és Géza, valamint Ghiţă és
családja. (2409-I)

el, vele együtt föltámasztja.”

(1 Tessz 4,14)

Szomorú szívvel, de Isten akarahogy a szeretett fiú, férj, édesapa

és testvér,

CSIKI FERENC

2019. április 21-én, húsvétvasár-

napon csendesen megpihent.

Imáinkkal elbúcsúztunk Tőle áp-

rilis 23-án, kedden 19 órakor a

Vili Temetkezési Vállalkozás ravatalozótermében (1989. Decem-

ber 22. utca 57. szám).

Temetése április 24-én, szerdán
12 órától lesz a marosvásárhelyi

római katolikus temető felső ká-

polnájától, római katolikus szer-

tartás szerint. Örök világosság
fényeskedjék neki!

Gyászoló családja. (sz-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, anyatárs, rokon és szomszéd,
SIMONFI ERZSÉBET
szül. Miklós
április 22-én, életének 63. évében
hosszú szenvedés után eltávozott szerettei köréből. Utolsó útjára 2019. április 24-én, szerdán
13 órakor kísérjük a havadi ravatalozóháztól.
Fájó szívvel búcsúzik a gyászoló
család. (2395-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagymama, anyós,
testvér, ismerős és szomszéd, az
iszlói születésű
özv. RÁDULY JÁNOSNÉ
szül. Incze Irén
81. évében elhunyt. Temetése
2019. április 24-én, szerdán 13
órakor lesz a nagykórház mögötti temetőben.
Búcsúzik menye, Edith, unokái:
Zsolti és barátnője, Emese, Levente és felesége, Csilla. Isten
nyugtassa békében!
A gyászoló család. (2394-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagytata,
testvér, rokon, szomszéd, ismerős, a mezőgalambodi születésű
volt marosszentgyörgyi lakos,
JAKÓ FERENC
életének 61. évében, türelemmel
viselt szenvedés után, csendesen megpihent.
Temetése április 24-én, szerdán
14 órakor lesz a mezőgalambodi
családi háztól. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (2396-I)
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, testvér,
rokon és jó barát, a kissármási
születésű
GHELERT JÁNOS
az Azomureş volt dolgozója
életének 67. évében április 22-én
elhunyt.
Temetése április 24-én 14 órakor
lesz a székelyberei református
templomból. Nyugodjék békében!
A gyászoló család. (2397-I)
Elveszítettünk egy olyan embert,
akitől csak szeretetet, békességet, türelmet tanulhattunk. Fájó
szívvel búcsúzunk Karcsi tatától,
KISS KÁROLYTÓL
aki hosszú évekig volt a konzervgyár kőművese. 96 évesen, 2019.
április 19-én, pénteken este
23.30-kor rövid szenvedés után
elhunyt. Istennek adunk hálát
szeretetteljes, önzetlen, hittel teljes életéért.
Drága halottunk temetésére
2019. április 24-én, szerdán 15
órakor kerül sor a meggyesfalvi
sírkertben, Jehova tanúi szertartása szerint. Emlékét kegyelettel
megőrizzük!
Unokahúga, Rózsika és a gyerekek: Réka, Sára, Kinga, Tenzike,
Jancsika, családjukkal együtt.
(2399-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
id. PAP MIHÁLY
a volt Prodcomplex dolgozója,
2019. április 21-én életének 83.
évében távozott szerettei köréből. Református egyházi szertartás szerint kísérjük utolsó útjára
2019. április 24-én 13 órakor a református temetőben. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
A Pap család. (2405-I)
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Fojtogató csend, porrá zúzott könny-

csepp,

telehold fényénél üvöltő emlékek.

Kérlek, Édesapám, nyújtsd felém a kezed,
csak még egyszer halljam dobogó szí-

ved…

Csendes a temető, nem jön rá felelet,
arcomat mossák a keserű könnyek.

Hideg sírköveden kezemet pihentetem, itt

vagyok, Édesapám, Rád emlékezem!

Most felnézek, és kinyitom az eget még egy percre,

hogy elmondjam Neked, hogy mennyire szeretlek…

Hogy elmondjam, nem vagyok árva, mert itt vagy velem, a szívembe zárva. S mielőtt bezárulna az ég, még két szót felkiáltanék: apukám, szeretlek, és soha nem feledlek!

Fájó szívvel emlékezünk április 24-én a kibédi születésű ifj.
KOVÁCS FERENCZRE halálának 25. évfordulóján.

Felesége, Imola és lánya, Baba. Nyugodj békében, drága apukám! (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama, anyós, rokon és jó szomszéd, a székelykáli születésű
VERES JUDIT
szül. Benedek
életének 84. évében 2019. április
22-én csendesen megpihent.
Drága halottunkat 2019. április
25-én 14 órakor helyezzük örök
nyugalomra a székelykáli temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (2408-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan értesültünk volt
munkatársaink, Csiki Csilla
férje és Bölöni Domokos veje,
CSIKI FERENC elhunytáról.
Nyugodjék békében! A családnak vigasztalódást kívánunk, részvéttel osztozunk
gyászukban. A Népújság
munkaközössége. (sz-I)

Őszinte és mély együttérzésünket fejezzük ki Csiki Csilla
kolléganőnk férje, CSIKI
FERENC elhunyta miatt. Részvéttel: a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Teológiai Líceum közössége. (2401-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki kolléganőnk, Csiki Csilla
férje, CSIKI FERENC elhunyta
alkalmából. Vigasztalódást kívánunk! A Maros megyei katolikus hitoktatók. (2401-I)

Együttérzésünket fejezzük ki
a gyászoló családnak CSIKI
FERENC elhunyta alkalmával.
A Tamási család. (2401-I)

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva vettük
tudomásul szeretett szomszédasszonyunk,
TAKÁCS
ÁGNES halálhírét. Őszinte
együttérzéssel kívánunk gyászoló szeretteinek vigasztalást. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Az 1848.
sétány 11/B tömbházbeli
szomszédai. (2398-I)

A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház közössége megrendülten búcsúzik egykori munkatársától, CSIKI FERENC
kellékestől, aki 2007 és 2014
között volt a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház munkatársa.
Odaadó munkájával, ügyszeretetével évadokon át hozzájárult az intézmény jelentős
előadásainak színreviteléhez.
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki gyászoló szeretteinek.
Emlékét kegyelettel megőrizzük. (sz-I)

Megrendülten vettünk tudomást Sólyom János kollégánk
szeretett ANYÓSA haláláról.
Vigasztalódást kivánunk a
gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Az Aquaserv vezetősége.
(sz-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Sólyom János kollégánknak
szeretett ANYÓSA elvesztése
miatt érzett fájdalmában. Az
Aquaserv munkaközössége.
(sz-I)

Mély megrendüléssel vettünk
tudomást a Prodcomplex perzsaszövő részlegének munkatársa, a havadi születésű özv.
SIMONFI DOMOKOSNÉ szül.
Miklós Erzsébet haláláról.
Megpróbáltatott
lelkének
megnyugvást, békességet, fiának és családjának vigasztalódást kívánunk. Együttérzéssel: Mihály Irén és családja. (2412-I)

Őszinte együttérzéssel kívánunk vigasztalódást Sólyom
János kollégánknak és családjának ANYÓSA elhunyta alkalmából. Nyugalma legyen
csendes, emléke áldott! Az
Aquaserv beszerzési osztályának
munkaközössége.
(2413-I)
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A tanulók, egyetemisták
és 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás ismét

felhívja figyelmüket, hogy a régi bérletek április 30-ig érvényesek,
ezért felkér minden érdekeltet, hogy a hó végi és a húsvéti ünnepek

miatti zsúfoltság elkerülése érdekében mielőbb váltsa ki az új bér-

letet. Május elsejétől az, aki érvényes bérlet nélkül utazik, bírságra
számíthat.
Megértésüket köszönjük.

Az igazgatótanács

