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Nagy az igény a lomtalanításra

Több tíz teherautónyi szemetet visznek el Marosszentgyörgyön

Előfizetőink
figyelmébe!

A húsvéti ünnepek
miatt áprilisban
kevesebb
A munkAnAp,
ne feledjék
időben megújítani
az előfizetést!
Telefon:
0742-828-647.

Ördögi terv a magyar
nyelvű oktatás
ellehetetlenítésére

A világon mintegy 200 állam és több
mint 2.000 nép létezik. És a 200 államalkotó többségnek a felelőssége
az, hogy a többi 1.800 nép megőrizhesse a kultúráját, és jól érezze magát
a saját országában – idézte a kölni
egyetem kurd nemzetiségű professzorát Kincses Előd ügyvéd az Európai
Parlament Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek
Frakcióközi Munkacsoportja minapi
strasbourgi záróülésén, amelynek napirendjén a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem megszüntetésének ügye is szerepelt.

Nagy az igény a község lakóinak körében az önkormányzat
által immár három éve minden tavasszal megszervezett lomtalanításra. Ottjártunkkor a munkacsapatok javában dolgoztak, a kapuk elé kihelyezett, főként növényi, illetve
építkezésből származó hulladékot gyűjtötték össze. Tavaly
több mint ötven teherautónyi hulladékot szállítottak el a
házak elől.

Menyhárt Borbála

– Három évvel ezelőtt szerveztük meg először a lomtalanítást. Tudjuk,
hogy községekben nem szokás, mivel sok pénzbe kerül, és bonyolult a

Fotó: Nagy Tibor

megszervezése, viszont igazából prevenciós hatása is lehet egy ilyen akciónak, hiszen minthogy az emberek kivigyék a mezőre és otthagyják a
hulladékot, amitől meg szeretnének szabadulni, úgy gondoltuk, inkább
összegyűjtjük szervezetten. A község járműveket bérelt erre a célra, munkásokat fizetünk, illetve bevontuk a munkába a szociális segélyre jogosultakat is – fejtette ki a község polgármestere. A tavaszi lomtalanítás
március közepétől április 4-ig zajlik Marosszentgyörgyön, és néhány kivétellel szinte minden típusú hulladéktól lehetőségük adódott megszabadulni a község lakóinak. – A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon
várják a marosszentgyörgyiek, szinte annyira, mint a községi napokat.
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

____________4.
PontKom

Hatodik alkalommal rendezték meg a
PontKom kommunikációs konferenciát
március 28–29-én a harmadéves
kommunikáció és közkapcsolatok szakos diákok a Sapientia marosvásárhelyi campusában. A rendezvény témája
a mediatizáció volt, vagyis a hagyományos média online térbe kerülése.

____________5.

Pápalátogatás

Az utóbbi időben állandó egyházi és közéleti téma Ferenc pápa
romániai látogatása. Nem csoda, hiszen nem mindennapi esemény. Az apostoli látogatásra Románia elnökének, az állami hatóságoknak és a romániai katolikus egyháznak a meghívására
kerül sor, a szentatya ellátogat Bukarestbe, Jászvásárra és Balázsfalvára, valamint a csíksomlyói Szűz Mária-kegyhelyre. A csíksomlyói látogatásra június 1-jén kerül sor. Ezt a napot – amelyet
százezrek várnak – Jakubinyi György gyulafehérvári érsek fogadalmi búcsúnak nyilvánította, hogy a pápalátogatás zarándokai
is eleget tehessenek az ősök fogadalmának.
Vannak azonban, akik nem apostoli küldetést látnak a pápalátogatásban. A híres volt kolozsvári polgármester, aki még a kukákat is piros-sárga-kékre festette annak idején, és novemberben
indul az elnökválasztáson, azt állítja, hogy mindez a magyar hatóságok diverziója, akik arra készülnek, hogy „a június 1-jén Csíkszeredába szervezett irredentista zarándoklat” alkalmával, Ferenc
pápa jelenlétében és jóváhagyásával, kikiáltsák Erdély területi autonómiáját, majd Magyarországhoz csatolását. Azt is tudni véli –
hiába, a vaslogika az vaslogika –, hogy azért kerül sor a pápalátogatásra egy héttel a katolikusok szokásos „irredenta zarándoklata” előtt, mert azt gondolják, hogy „sem az Isten, sem a
Szűzanya nem látja őket”. Mármint június 1-jén.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 órakor,
lenyugszik
19 óra 51 perckor.
Az év 92. napja,
hátravan 273 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ÁROn,
holnap budA, RiCHÁRd
napja.
budA: régi magyar személynévből lett utónév. Eredete és jelentése vitatott: lehet a gót
követ, a szláv kunyhó, a török
bot is.
VALUTAÁRFOLYAM

Változó égbolt,
eső lehetséges
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a népújság szerkesztőségében:
marosvásárhely, dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. borbély ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Két új utcanév Marosvásárhelyen

A városi tanács múlt heti ülésén a képviselő-testület megszavazta két utca elnevezését Marosvásárhelyen. Dr.
Czakó József és Luther után ezúttal is két fontos személyiségről neveztek el utcát: az RMDSZ kezdeményezésére
a Kárpátok sétányon levő Friedrich Schiller iskolához vezető kis utcát Friedrich Schiller költőről nevezték el, az egykori Bürger-palota, közismertebb nevén Aranykakas épület
és a turbinaárok közötti utcát pedig Bürger Albertről, a
város egykori sörgyárosáról. A fent említett utcáknak eddig
nem volt nevük.

Lakástámogatási pályázat

A Studium Prospero Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával pályázatot hirdet marosvásárhelyi
felsőoktatási intézményben oktató fiatal tanároknak, doktoranduszoknak és rezidens orvosoknak egy szoba elfoglalására a Trébely utcai Tanári Lakások Szakkollégiumban
(TLSZK), ahová májusban lehet beköltözni. A szabad
szoba egy háromszobás lakrész egyik szobája. A sikeres
pályázó önköltségi áron (rezsiköltségek fizetésével) veheti
igénybe a TLSZK szobáját. Pályázati határidő: április 15.
A pályázati iratcsomót személyesen lehet benyújtani munkanapokon 15.30 óráig az alapítvány központi hivatalába
(Marosvásárhely, Gen. Gheorghe Avramescu utca 11.
szám). Bővebb tájékoztatás a studium.ro honlapon található, illetve az office@studium.ro e-mail-címen kérhető.

XI. országos regemondó vetélkedő

A hét végén, április 5–6-án tizenegyedik alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a harmadik osztályosok országos regemondó vetélkedőjét. A megnyitóünnepséget
április 5-én, pénteken 19 órai kezdettel a Nyomda utcai
Ariel Színházban tartják. Ugyanitt április 6-án, szombaton
délelőtt 9 órakor kezdődik az országos döntő, a záróünnepségre aznap 16.30 órakor kerül sor.

Föld-napi foglalkozások az állatkertben

Április 22-e a Föld napja. A marosvásárhelyi állatkert ez alkalomból 5–8.-os diákok számára szervez foglalkozásokat.
A tevékenységek április 8–20. között zajlanak, a csoportok
jelentkezését április 5-ig fogadják. Bővebb tájékoztatás és
jelentkezés Halmágyi Ildikónál a 0746-799057-es telefonszámon.

Jogi tanácsadás

Április 3-án, szerdán délután 4 órától jogi tanácsadást tart
előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Erdélyi sajtmustra

A Petry Látványműhely és Múzeum erdélyi sajtmustrát
szervez április 5-én, pénteken 9-19 óra között a marosvásárhelyi Rákóczi lépcső alatti kis utcában. Az eseményen
számos sajtkülönlegesség közül lehet majd válogatni,
ugyanakkor ismét lesz sajtverseny.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Használatba adták a játszótereket

Három játszótér került használatba a napokban Nyárádszereda körzetében. Ezek iskolai
létesítmények, de idén közterületen is épül egy újabb.

Gligor Róbert László

A Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének (RMPSZ) köszönhetően Nyárádszerda három új játszótérrel gazdagodott: a nyárádszeredai
főtéri, a székelytompai és a demeterfalvi iskolaegységek udvarára készültek el február végén az új
létesítmények, és a közelmúltban meg
is nyitották ezeket.
Tóth Sándor polgármester örömét
fejezte ki, amiért a várost is kiválasztotta a pedagógusszövetség. Mind a hét
iskolai egységben „elfért volna” egyegy ilyen játszótér, de az iskolavezetés
most ezeket a helyszíneket választotta,
a városvezetés pedig igyekszik majd
önerőből kialakítani a többi helyszínen
a játéktereket. Az elöljáró megjegyezte, hogy nem arról a játszótérépítési tervről van szó, amelyről már
tájékoztatták a lakosságot: a LEADER
programon nyertek pályázati támogatást, amelynek felhasználásával egy
közjátszótér épül idén a főtéri övezetben, a tömbházak és a sportcsarnok között, illetve megújul a művelődési ház
mögött meglévő játszótér is. Ugyanakkor a városvezető rámutatott, hogy az
iskolák udvarán megépült új játszóterek óvodás gyerekek testi adottságaihoz igazítottak, ezért felhívta a
figyelmet arra, hogy nagyobb gyerekek számára tilos azok használata.
A pályázatokat az RMPSZ hirdette
meg, a Deák Farkas Általános Iskola a
főtéri és a tompai óvodák felszerelésére pályázott, mivel ezek udvarának
naprakész telekkönyve volt. Hamarosan telekeltették a demeterfalvit is, így
sikerült azt is belefoglalni a programba. A játszótereken elhelyezett hinták, mászókák, csúszdák, lipinkák,
lengőkosarak, homokozók öt évig az
RMPSZ tulajdonát képezik, majd a he-

Nagy az öröm az új, tágas, biztonságos játszótéren

lyieké lesz. A főtéri udvaron 116 óvodás és napközis, Tompán 25, Demeterfalván 12 kisgyerek veheti használatba
a teret. Trufán József iskolaigazgató
megjegyezte: valamilyen módon korlátozásra van szükség, mert a játszóteret már az elemisek nem használhatják.
Szép dolog, hogy ilyen segítséget kaptak, ezért a helyieknek is vigyázniuk
kell az eszközökre, meg kell óvniuk a
rongálástól, hogy minél hosszabb ideig
működőképesek legyenek – hangsúlyozta az intézményvezető.
A főtéri udvaron is nagy örömmel
vették birtokba az új játszóteret a gyerekek, többen a homokozót, még többen a hintakosarat foglalták el. Kádár
Ilona óvónő is elégedetten nyugtázta
nem csak a gyerekek boldogságát,
hanem főkent az eszközök biztonságosságát, összehasonlítva az eddig egy
kis területen használt két fémállványos
hintával. Az új játszótér változatos,
tágas, így jól megoszlanak rajta az
apróságok, és mindenki elégedetten,
kedvére használhatja. Az óvónő
nagyra értékeli az adományba kapott
játszóteret. Más iskolaegységeknek is

Fotó: Gligor Róbert László

szüksége volna hasonlókra, de ahol
már van, ott mindenképp hálás kell
lenni érte, és állapotát meg kell őrizni
a lehető leghosszabb ideig – mondta.
A játszóterek a magyar kormány határon túli óvodák fejlesztését célzó
programja keretében valósulnak meg,
Erdélyben 197 új játszótér épül. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által irányított
programban (C2.1 – Játszótéri elemek
beszerzése és telepítése – szerző megjegyzése) csak helyrajzzal rendelkező,
kataszteri számmal ellátott telekkönyv
tulajdonosai pályázhatnak. A kistelepüléseken a telekkönyvek állapota
rendszerint nem felel meg építési engedély kiváltására, így ezek rendezése
jelentős idő- és energiabefektetést igényel. Két tervező folyamatosan dolgozik az építési engedélyek kiváltásához
szükséges dokumentációk összeállításán, egyik Csíkszereda központtal lefedi Erdély keleti részét, a másik
kolozsvári központtal a nyugati részt.
Az első játszóterek telepítése szeptember közepén kezdődött el – olvasható
az RMPSZ internetes oldalán.

Kék léggömbök, kék megvilágítás

Ma van az autizmus világnapja, amelynek az a célja,
hogy ráirányítsa a figyelmet a világviszonylatban több tízmillió autizmussal élő személyre. Romániában 30.000
gyermeket érint a változatos formában megjelenő betegség,
amelyben a társas kapcsolatok, a gondolkodás sérül valamilyen szinten. Ezen belül vannak súlyosan fogyatékos és
nagyon intelligens személyek, ezért is nevezik autista
spektrumzavarnak a tünetegyüttest, amely hosszú éveken
át tartó kezelést, törődést igényel.
A HELP Autism Egyesület által megfogalmazott közleményben a továbbiakban arról számolnak be, hogy a kezdeményezésükre létrehozott RO-TSA Hálózatban részt
vevő 52 egyesület, alapítvány és 26 közintézmény különböző rendezvényekkel köszönti az autizmus világnapját. A
hálózat részét képező marosvásárhelyi Alpha Transilvană

Alapítvány is nyílt napot szervez ma délelőtt. Kitartás elnevezésű nappali központjában 10.30-tól az érdeklődők
megtekinthetik a 22 autista gyermekkel való pszichopedagógiai, logopédiai, mozgásterápiai és hidroterápiai foglalkozásokat. 11 órára a hivatalosságokat várják, akik sokat
tehetnek a központ zavartalan működtetése érdekében. A
központban fogadják a Romulus Guga iskola hatodikos diákjait olyan tevékenységekre, amelyek lehetővé teszik,
hogy jobban megértsék autista társaikat.
Mivel az autizmus színe a kék, 12 órától a résztvevők a
központ előtt kék léggömböket engednek a magasba. Este
9 órakor a szülőkkel és szimpatizánsaikkal együtt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal előtt gyülekeznek, ahol
kék fénnyel világítják meg az épületet – nyilatkozta Gianina Şerban, a központ irányítója. (b.)

Kirándulás nyugdíjasoknak
Besztercére

Zongoraest Segesváron…

RENDEZVÉNYEK

A szászrégeni RMDSZ április 6-án, szombaton tematikus kirándulást szervez nyugdíjasoknak Beszterce vidékére, ahol a magyar vonatkozású emlékeket tekintik
meg. Indulás reggel 8 órakor Szászrégenből, a Lidl parkolójából. Visszaérkezés este 8 órakor. Feliratkozni csütörtökig lehet az RMDSZ szászrégeni székházában.

Filmzene – rendkívüli szimfonikus
hangverseny

Ismert filmzenék szerepelnek a Kultúrpalota nagytermében április 4-én, csütörtökön 19 órakor kezdődő rendkívüli szimfonikus hangverseny repertoárjában. Vezényel
Shinya Ozaki, közreműködik Péter Béla – hegedűszóló,
Iordache Beatrice – szopránszóló, László Cristina – zon-

goraszóló. A koncertet április 5-én, pénteken 19 órakor
megismétlik.

A segesvári Gaudeamus Alapítvány szervezésében
zongoraestet tartanak április 3-án, szerdán 18 órakor a
polgármesteri hivatal dísztermében. Viniciu Moroianu,
nemzetközi hírű bukaresti zongoraművész Liszt Ferenc
kilenc művét adja elő. A belépés díjtalan.

… és Marosvásárhelyen

Április 2-án, ma 19 órakor Marosvásárhelyen, a Kultúrpalota nagytermében lesz hangverseny. A nagyérdemű Dinu
Mihai Ştefan zongoraművész játékát hallgathatja. Műsoron: Schubert-, Beethoven-, Mozart-művek.

A vásárhelyi híres promenádon

A marosvásárhelyi székely néptáncosok, nótaénekesek
zenés-táncos operettgálájára április 7-én, vasárnap este
7 órától kerül sor a Kultúrpalotában. A jegyek elővételben a Palota jegypénztáránál vásárolhatók meg.
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Az államfő a sürgősségi kormányrendeletekre
is kiterjesztené a május 26-i népszavazást

A büntetőjogot és az igazságszolgáltatást érintő
sürgősségi kormányrendeletek tilalmára is kiterjesztené Klaus Iohannis államfő annak a népszavazásnak a témáját, amelyet május 26-ára, az európai
parlamenti (EP-) választások napjára szándékozik
kiírni.

Iohannis hétfői sajtónyilatkozatában jelezte: a referendum
eredeti témájának kibővítése miatt nem támaszkodhat arra,
hogy a parlament két éve már pozitívan véleményezte a népszavazás kiírására vonatkozó kezdeményezését, ezért újból
konzultálni fog a törvényhozással.
Az elnök szerint a kormányon lévő szociáldemokraták
(PSD) két éve folyamatosan támadják az igazságszolgáltatást,
ehhez pedig sürgősségi kormányrendeleteket használnak. Iohannis azt szeretné egyértelművé tenni, hogy a PSD-nek erre
nincs választói felhatalmazása.
A hetek óta lebegtetett népszavazás kiírását múlt csütörtökön jelentette be „eldöntött tényként” az államfő arra hivatkozva, hogy a népnek joga van eldönteni: hagyja-e az
állampolitika szintjére emelni a korrupciót. Iohannis sem múlt
heti, sem hétfői sajtónyilatkozata alkalmával nem pontosította,
milyen kérdésre vár választ a választóktól, viszont minden
nyilvános megszólalása alkalmával élesen bírálta a PSD-t.
Az államfő szerint a PSD több mint két éve ügyködik azon,

hogy korrupt politikusai számára amnesztiarendeletet fogadjon el, hogy eltörölje priuszukat, és ez a veszély nem múlt el.
Szerinte szabályozni kellene, milyen esetben folyamodhat a
kormány – azonnal hatályba lépő, a parlament által később
megvitatandó – sürgősségi rendeletek kibocsátásához, és lehetővé kellene tenni előzetes alkotmányossági kontrolljukat
is.
Iohannis felszólította a kormányt, hogy ne próbálja sürgősségi rendelettel módosítani a büntetőjogot vagy az igazságszolgáltatás működését, amíg a választók ki nem fejezik ezzel
kapcsolatos álláspontjukat a május 26-i népszavazáson.
Az államfő két éve, 2017 februárjában jelentette be népszavazási kezdeményezését, azt követően, hogy Romániában
több százezer ember vonult utcára tüntetni a kormány közkegyelmi és a büntetőjog módosítását célzó tervezete ellen, amelyet a demonstrálók a korrupt politikusoknak szánt
mentőövként értékeltek. A parlament akkor kedvezően véleményezte az elnök kezdeményezését, aki eredetileg a korrupcióellenes harc folytatásáról és a köztisztviselők
feddhetetlenségi követelményéről akart kiírni referendumot.
Romániában az államfő országos jelentőségű kérdésekben
írhat ki véleménynyilvánító népszavazást, amelynek érvényességéhez a választói névjegyzékben szereplő polgárok több
mint 30 százalékának részvételére van szükség. (MTI)

Zeman: az Európai Bizottság ne viselkedjen úgy,
mint az EU kormánya!

A cseh államfő szerint az Európai Bizottságnak nem szabad úgy viselkednie,
mintha az Európai Unió kormánya lenne,
hanem vissza kell térnie eredeti küldetéséhez.

„Az Európai Unió kormányának szerepét az
állam- és kormányfőkből álló Európai Tanács tölti
be. Az Európai Bizottságnak normális adminisztratív szervvé kell válnia, valamiféle hivatalos szolgáltatóvá. Az, ahogy az Európai Bizottságot ma
kezeljük, hiba” – jelentette ki Milos Zeman cseh
államfő a közszolgálati Cseh Televízióban vasárnap késő este sugárzott interjúban.
Zeman szerint az Európai Unió működésében
szükséges változásokat az európai parlamenti választások eredményétől függően lehet majd megvalósítani. A cseh vezető úgy véli, hogy az EP-nek
jogot kell kapnia új törvények kezdeményezésére.
Az Európai Uniónak a külügyminiszteren kívül
Fotó: Reuters
közös védelmi miniszterre és pénzügyminiszterre Zuzana Caputová
is szüksége van. A közös védelmi miniszterre azért,
Szerinte a brit parlamentnek most már meg kell szavaznia az
mert „még nem múlt el az iszlám terrorizmus veszélye”, pénz- ország távozását az EU-ból, és új népszavazást a témában csak
ügyminiszterre pedig azért, hogy megakadályozhassa például tíz év múlva szabadna kiírni.
azt, hogy a nagy cégek a számukra kedvezőbb adózási feltéZuzana Caputová szlovák elnökjelölt győzelméről Milos
teleket biztosító uniós tagországba viszik át vállalkozásaikat Zeman azt mondta: érti, hogy az emberek új arcokat szeretné– közölte.
nek látni a politika színpadán, de meggyőződése, hogy az álA Brexit nem más, mint szervezett káosz, és miután senki lamfői funkció nagyon komoly munka, amely felkészült és
nem tudja, mit kellene csinálni, mindenki aktivitást színlel – profi politikusokat igényel.
fogalmazott Milos Zeman.
Zeman ezzel magyarázta, hogy miért támogatta a választá„A britek teljes mértékben nevetségessé teszik magukat. sok előtt Maros Sefcovicot, aki végül alulmaradt Caputovával
Ideje befejezni ezt a szenvedést” – jelentette ki a politikus. szemben. (MTI)

Ukrán elnökválasztás

Már biztos, hogy lesz második forduló

A szavazatok több mint hatvan százalékának feldolgozása után biztossá vált, hogy egyik jelölt sem szerezte meg a voksok több mint felét az ukrajnai
elnökválasztás vasárnapi első fordulójában, így biztosan második fordulót kell tartani – jelentette be
hétfői sajtótájékoztatóján Jevhen
Radcsenko,
a Központi Választási Bizottság (CVK) helyettes vezetője.

Tetjana Szlipacsuk, a CVK elnöke hozzáfűzte, hogy a bizottság a lehető legrövidebb időn belül kihirdeti az első forduló hivatalos végeredményét, és kiírja a második fordulót
április 21-re.
Radcsenko elmondta még, hogy a második fordulóra új területi, illetve helyi választási bizottságokat kell alakítani. A
második fordulóba bejutott két jelöltnek joga van egyenlő arányú képviseletre valamennyi testületben – hangsúlyozta.
A szavazatok több mint 70 százalékának összeszámlálása
után továbbra is Volodimir Zelenszkij humorista vezet 30,45
százalékos eredménnyel, a második helyen Petro Porosenko
jelenlegi államfő áll 16,19 százalékkal. Julija Timosenko, a
Haza (Batykivscsina) párt jelöltje a részeredmény szerint a
szavazatok 13,15 százalékát szerezte meg.
A Donyec-medencei hadműveleti övezetben összesen 79
szavazókört hoztak létre, ahol a fegyveres erőknek a térségben
szolgáló tagjai adhatták le a voksukat. Ezek közül 60 részeredményeit tette közzé a CVK honlapján, amelyekből az látszik,
hogy Zelenszkijre többen szavaztak, mint Porosenkóra – írta
az UNIAN ukrán hírügynökség.
Az Ukrajinszka Pravda hírportál által közölt térképen az látható, hogy az eddigi részeredmények alapján regionális bon-

tásban Porosenko három szomszédos nyugat-ukrajnai megyében áll az első helyen: Ivano-Frankivszkban, Lvivben és Ternopilban. Az elsőben Zelenszkij csak harmadik Timosenko
mögött, míg a másik kettőben mindössze negyedik, Anatolij
Hricenko volt védelmi miniszter is megelőzi őt. A kelet-ukrajnai Donyeck és Luhanszk megyében a Moszkva-barát Jurij
Bojkóra szavaztak a legtöbben, Zelenszkij pedig a második
helyen végzett. Az összes többi megyében viszont, beleértve
Kárpátalját, Zelenszkij szerezte meg a legtöbb szavazatot.
Megfigyelők Zelenszkij győzelmét elsősorban azzal magyarázzák, hogy az ukrán társadalom a végletekig kiábrándult
a politikai elitből. Másfelől viszont hatékonynak bizonyult újszerű kampánya is, amelyben nem a hagyományos televíziós,
óriásplakátos információhordozókra építettek elsősorban,
hanem az internetre, jól kihasználva a közösségi és megosztó
portálok nyújtotta lehetőségeket. Weboldalának látogatottsága
például meghaladta a 2,3 milliót, amivel nagyjából elérték azt
a szintet, amelyet Barack Obama amerikai elnök a 2008-as elnökválasztási kampányakor arányosan elért.
Olekszandr Donyij politikai elemző azzal magyarázta Porosenko bejutását a második fordulóba, hogy a várakozások
ellenére az államfő presztízsének mégsem ártott annyira az állami hadiipari vállalatnál kipattant korrupciós botrány. Másfelől bevált az a választási retorika, amellyel maga mellé tudta
állítani a hazafias érzelmű választókat. Sokakkal sikerült elhitetnie, hogy csak ő képes megvédeni Ukrajna érdekeit, így
mindenki, aki ellene van, az orosz érdekeket képvisel. „Azzal
a tézissel, hogy aki Porosenko ellen van, az Putyin mellett áll,
sikerült csapást mérnie Julija Timosenko választói táborára”
– konstatálta a szakértő. (MTI)

Ország – világ
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Nőtt a gyermeknevelési pótlék

Hétfőn érvénybe lépett a gyermeknevelési pótlék
összegét növelő rendelet, a megemelt összeget
azonban májusban kapják kézhez először a kedvezményezettek, nyilatkozta vasárnap este Marius Budăi
munkaügyi miniszter. A kormány februárban fogadta
el a sürgősségi rendeletet, amely szerint a 2019-es
állami költségvetés elfogadását követő hónaptól kezdődően a gyermeknevelési pótlék összege megnő. A
rendelet értelmében havi 300 lejes gyermeknevelési
pótlék jár 2 éves korig, és ugyanekkora összeget
kapnak 18 éves korukig a fogyatékkal élők is. 150
lejre nő a 2 és 18 év közötti gyermekeknek, illetve a
már nagykorú, de líceumi tanulmányaikat végző vagy
szakoktatásban részt vevő fiataloknak fizetendő havi
összeg. Klaus Iohannis államelnök március 15-én hirdette ki a 2019-es költségvetési törvényt. (Agerpres)

Április 15-ig kiadják a nyugdíjakat

A húsvéti ünnepre való tekintettel április 15-éig minden jogosult megkapja a nyugdíját, függetlenül attól,
hogy milyen formában jut hozzá – nyilatkozta vasárnap Marius Budăi munkaügyi miniszter. A miniszter
ugyanakkor elmondta, folyamatban van azon személyek nyugdíjának az újraszámolása, akik az egyes
vagy kettes munkacsoporthoz tartoztak, azaz nehéz
körülmények között dolgoztak, de nem a besorolásnak megfelelő összegeket ítélték meg nekik. Az ő
nyugdíjukat 2018. október 1-jétől kezdve számolják
újra, 33 ezer nyugdíj-megállapító határozatot már ki
is küldtek, és ezen érintettek többsége húsvétig megkapja a régi és az új juttatás közötti különbözetet is,
„amely esetenként igen nagy” – állítja Budăi. Hozzátette: a szeptember 1-jétől esedékes nyugdíjemelésre van pénz az állami költségvetésben ahhoz,
hogy 1100 lejről 1265 lejre növeljék a nyugdíjpont értékét. (Agerpres)

Csökkent a munkanélküliségi ráta

Februárban a szezonális hatásokkal kiegészített
munkanélküliségi ráta 0,1 százalékponttal 3,8 százalékra csökkent az egy hónappal korábbi adathoz képest (3,9 százalék) az országos statisztikai hivatal
szerint. A férfiak körében a munkanélküliek aránya
0,8 százalékkal nagyobb volt, mint a nőkében. A 15
és 74 év közötti lakosság körében a munkanélküliek
számát februárban 350.000 főre becsülték, ami mind
az előző hónaphoz (354.000 fő), mind az előző év
azonos hónapjához képest (398.000 fő) csökkenést
jelent. A férfiak körében a munkanélküliek aránya 4,2
százalék, míg a nőkében 3,4. A 25 és 74 év közötti
személyek körében a munkanélküliek arányát februárban 3,0 százalékra becsülték (3,4 százalék a férfiak
és 2,4 százalék a nők körében). (Mediafax)

Influenza: újabb haláleset

Az orvosok megerősítették, hogy influenzában halt
meg egy 43 éves Bihar megyei nő. A halálesetek
száma ezzel elérte a 190-et – közölte az Országos
Közegészségügyi Intézet Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központja. A 43 éves
Bihar megyei nőnél az A típusú influenza H1N1 altípusát diagnosztizálták. Az áldozat más betegségekben is szenvedett, ám nem volt beoltva influenza
ellen. A halálesetet március 30-án regisztrálták. Március 24-éig több mint 1.300.000 személyt oltottak be
influenza ellen a kockázati csoportokból az egészségügyi minisztérium által ingyen biztosított oltóanyaggal. (Mediafax)

Pápalátogatás

(Folytatás az 1. oldalról)
Ezután arról értekezik, hogy a romániai magyarok
soha nem ismerték el a gyulafehérvári nagy egyesülést,
azóta is folyamatosan a román nép ellen dolgoznak, ami
június 1-jén csúcsosodik majd ki Csíksomlyón Erdély
területi autonómiájának kikiáltásával és Románia szétszakításával. Amiben természetesen közrejátszik Amerika, Kanada és Ausztrália is. És bár a titkosszolgálatok
tájékoztatták az ország legfelsőbb hatóságait, azok hallgatnak, és nem akadályozzák meg Ferenc pápa belépését az országba. Ezért követeli egyebek mellett a
pápalátogatás betiltását, Magyarország vezetőinek persona non gratává nyilvánítását, az összes romániai magyar párt törvényen kívül helyezését, a „sovén,
szélsőséges és románellenes” RMDSZ kisöprését az
összes állami intézményből, a magyar félkatonai szervezetek „lefegyverzését”, az összes magyar felirat eltüntetését és a nemzetközi szervezetek tájékoztatását
Magyarországnak Románia szétszakítására irányuló törekvéseiről.
Sírjunk vagy nevessünk? Hiszen normális ember
agyában ilyesmi meg sem fordul. Csakhogy a fentieknek
köze sincs a normalitáshoz, egy megszállott magyargyűlölő uszításáról van szó. És ez az egyén az ország elnöke
akar lenni!
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Kincses Előd:

Ördögi terv a magyar nyelvű oktatás
ellehetetlenítésére

A világon mintegy 200 állam és több mint
2.000 nép létezik. És a 200 államalkotó többségnek a felelőssége az, hogy a többi 1.800
nép megőrizhesse a kultúráját, és jól érezze
magát a saját országában – idézte a kölni
egyetem kurd nemzetiségű professzorát
Kincses Előd ügyvéd az Európai Parlament
Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek Frakcióközi Munkacsoportja
minapi strasbourgi záróülésén, amelynek napirendjén a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) megszüntetésének ügye is szerepelt.

Mózes Edith

Kincses Előd tegnapi sajtótájékoztatóján beszámolt
arról, hogy miután ismertette az egyetem történetét,
vázolta a jelenlegi helyzetet, és elmondta, hogy számos
pert indítottak azért, hogy elérjék az egyetemi charta
módosítását, kicsikarva az 1-es törvény vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartását. Azonban a román
igazságszolgáltatás elfogadta a MOGYE vezetőségének azt az érvét, hogy ők az egyetemi autonómia alapján úgy fogalmazzák meg a chartát, ahogy akarják, s
emiatt sorozatban veszítették el a pereket, annak ellenére, hogy a tanügyi törvény határozottan leszögezi,
hogy az egyetemi autonómiát kizárólag a törvények és
az alkotmány tiszteletben tartásával lehet működtetni.
Kincses szerint az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) sem volt hajlandó megállapítani, hogy a
charta ezen tiltó rendelkezései diszkriminálóak, mert
a klinikai gyakorlatokat, más gyakorlatokat, a szemináriumokat és az államvizsgát kizárólag román nyelven teszik lehetővé.

Bukarestben a Cotroceni-palotában került sor az Emberi jogok és
egy dohánymentes világ elnevezésű
nemzetközi fórumra, neves meghívottak, politikusok, szakemberek és
civil szervezeti vezetők jelenlétében. A dohányzás a témája az egyetlen népegészségügyi témájú átfogó
nemzetközi egyezménynek, amelyet mintegy 180 ország közösen
fogadott el a dohányzás csökkentése érdekében. Romániában jelképes a 2035 – Az első dohánymentes
nemzedék nevet viselő szerveződés
és mozgalom, amely átfogó együttműködésen alapul, több mint háromszáz hazai civil szervezet,
intézményi képviselő támogatásával. A kezdeményezéshez és céljaihoz,
állásfoglalásaihoz
a
kezdetektől fogva csatlakozott a
marosvásárhelyi orvosegyetem néhány oktatója, az itteni dohányzáskutatásban
szereplő
néhány
szakember.
A fórumon beszédében Klaus Iohannis államelnök a megelőzés és
az egészségnevelés fontosságát

Letisztítják a szobrot,
átalakul a park

Nincs utánpótlás
„Most ott tartunk – jelentette ki –, hogy tételesen is
engedélyezik az angol nyelv használatát ezeken a tevékenységeken, ahol a magyar nyelv használata tilos.
Eddig csak hallgatólagosan használták az angol nyelvet, hiszen a külföldi diákok nem ismerték a román
nyelvet, viszont jól fizettek, tehát szemet hunytak afelett, hogy nem a román nyelvet alkalmazzák ezeken a
gyakorlatokon.
Azzal pedig, hogy nem engedik a magyar nyelvű
gyakorlatokat, a magyar csoportoknak a létrehozását,
nincs szükség tanársegédre. Egy-egy tanársegédet ott
tartanak, de nem lehet szelektálni. Van például nyolc
román tanársegéd, közülük a legtehetségesebb vagy
akinek a legjobb a rokoni kapcsolata, az lesz profeszszor. Ezzel szemben a magyaroknál nincs meg ez a
szelekciós lehetőség.
Fordítógéppé degradálták
a magyar oktatókat
A legújabb fojtogató határozatnak azt nevezte, hogy
a magyar oktatók kizárólag a román tételeket lefordítva és a román tanárok által használt bibliográfiára
hivatkozva vizsgáztathatnak. Vagyis fordítógéppé degradálták a magyar oktatókat. Mint mondta, ennek az is
a következménye, hogy nincs értelme annak, hogy a
magyar oktatók magyar nyelvű jegyzeteket, magyar
nyelvű szakkönyveket adjanak ki, hiszen ezeket a diákok nem használhatják. Ez az ördögi ötlet is a magyar
nyelvű oktatás ellehetetlenítését célozza.
Fegyelmi eljárás 29 oktató ellen
Elmondta azt is, hogy miután ezt a diszkriminatív
határozatot meghozták, a magyar diákok és oktatók
nem voltak hajlandók elfogadni, és nem a román tételek lefordított változatából és kizárólag a román professzorok által megadott bibliográfiából vizsgáztak,
hetekig bizonytalan volt, hogy elfogadják-e vagy sem
a diákok vizsgaeredményeit, és 29 oktató ellen fegyelmi eljárást indítottak.
Kincses szerint a teremben jelen levő, mintegy 120
személy érdeklődéssel hallgatta az előadását, támogató
hozzászólások hangzottak el, és nem csak Tőkés
László, Sógor Csaba és a felvidéki Csáky Pál részéről.
Kincses külön említette Josep-Maria Terricabras katalán képviselő, az intergroup egyik társelnökének a hozzászólását, aki azt mondta, hogy „a nyelv védelme a
kultúra védelme, ez a béke nyelve”, és Umberto Ecót
idézte, aki szerint Európa nyelve nem az angol, hanem
a fordítás, amiből az anyanyelvek tisztelete következik.
Mivel Terricabras már nem vállal újabb mandátumot,
arra kérte utódait, hogy továbbra is kövessék figyelemmel a marosvásárhelyi magyar orvos- és gyógyszerészképzést.
A Népújság kérdésére, hogy azonkívül, hogy meghallgatták, lesz-e valamilyen hatása ennek az eseménynek, Kincses kijelentette: született egy elvi határozat
általában a nyelvhasználatról, az anyanyelvi oktatás és
kultúra támogatásáról. Ennek azonban nincs kötelező
érvénye, csupán ajánlás jelleggel bír.

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium
előtti tér és park, beleértve a szobrot
is, nagyon rászorult már a felújításra.
Négy évvel ezelőtt dr. Vass Levente helyszíni sajtótájékoztatón
kérte, hogy az akkor még a téren
éktelenkedő összetört telefonfülkét
és újságosbódét, amely a Bolyai utcából jövet teljesen eltakarta a
szobrot, vitesse el a polgármesteri
hivatal. A telefonfülke eltávolítása
azonnal megtörtént, az újságosbódét csak többszöri felszólítás után
sikerült eltávolíttatni a térről.
2019. április 1-jén az RMDSZfrakció két tagja, dr. Magyary Előd
és Vajda György, illetve az RMDSZ
marosvásárhelyi
szervezetének
ügyvezető elnöke, Kali István helyszíni szemlét tartott a polgármesteri
hivatal kertészeti szakembereivel,
valamint műépítészekkel, hogy
megállapítsák, hogyan lehetne felújítani a teret és a parkot, illetve a
szobrot. Az RMDSZ kezdeményezésére az elmúlt héten már elkezd-

ték a felújítási munkálatokat, és
műépítész, illetve szobrász szakemberek irányításával elkezdődött a
Bolyaiak szobrának megtisztítása.
Következik a kő és a talapzat kezelése, hogy se a szobrot, se a talapzatát ne lephesse be újra a zuzmó
vagy a moha. A parkból a továbbiakban el fogják távolítani a kiszáradt fákat és bokrokat, helyükbe
díszfákat és sövényt ültetnek. Az
összetört kő virágtartók is megújulnak, és a kiszáradt, kitaposott fű
helyére gyepszőnyeg kerül majd. A
városi kertészet magyar szakembere – a Sapientia egyetemen végzett kertészmérnök –, az egyetem
szakembereivel közösen tervezi
meg a park arculatát.
Mindenkit tisztelettel kérünk,
hogy a munkálatok ideje alatt legyen türelemmel, hiszen mindnyájunknak az érdeke, hogy ez a park
teljes pompájában fogadhassa majd
a ballagásra összesereglett vendégeket is.
Az RmdsZ marosvásárhelyi
szervezete

tése az újabb és újabb dohánytermékekre, amelyek piacra dobása a
dohányipar részéről tapasztalható
túlélési próbálkozásoknak tekinthető. Az elektromos cigaretta és a
dohányt felmelegítő termékek térhódítása következtében a fiatalok
dohányzása enyhe növekvő tendenciát mutat, miközben abszolút többségük már 18 éves kora előtt
kipróbálja ezen termékeket. A fentiek alapján a dohányzásmegelőzés
terén a kormányok felelőssége
megmarad, sőt felértékelődik.
Ennek jegyében a fórumon olyan
nemzetközi hálózat képviselője is
részt vett, amely a világ 132 országából mintegy 2300 parlamenti
képviselőt fog össze a tüdőbetegségek, elsősorban a gümőkór (tbc)
megelőzése és csökkentése érdekében.
A színvonalasan megszervezett
eseményen mintegy másfél tucat
előadó bemutatójára és egy igen
tanulságos kerekasztal-beszélgetésre került sor. Külön „színfoltot”
jelentett Dina Mired jordán hercegnő jelenléte, aki 2018–2020 között éppen a világ legnagyobb
rákellenes szervezetének az elnöki

tisztségét tölti be. A hercegnő egy
daganatos túlélő gyermek édesanyjaként erőteljesen kiállt az élethez
és az egészséghez való állampolgári jog mellett, hiszen a választás
joga egyúttal a többiek jogának a
tiszteletben tartását jelenti. Márpedig mindannyiunknak, de kiemelten a gyermekeknek, a hátrányos
helyzetűeknek védelmet kell élvezniük a tiszta, füstmentes levegő biztosítása érdekében.
Ennek megvalósítását szolgálja a
dohányzás csökkentésére irányuló
nemzetközi egyezmény betartása
vagy az egy éve Fokvárosban
(Dél-Afrika) elfogadott nyilatkozat az emberi jogok betartásáról a
dohánymentes világ megteremtése
érdekében.
A világfórumon pozitív példaként emlegették Uruguayt és Magyarországot.
Előbbi részéről
Rosas államelnök küldött videóüzenetet, utóbbit prof. dr. Horváth
Ildikó államtitkár képviselte, és
méltányolta a közös erőfeszítéseket
a dohányzás visszaszorítása érdekében. Magyarországon több százalékkal
csökkent
a
napi
dohányosok aránya, miközben hatodára esett a dohánytermékeket kínáló üzletek száma. Bár a
statisztikák már a dohányzás

okozta megbetegedések és halálozások számának a csökkenését mutatják, a tartós és folyamatos
eredmények érdekében még sok a
teendő a rendelkezések betartásától a gyermekekre, fiatalokra kiterjedő megelőző tevékenységekig.
Uniós és amerikai példákat, adatokat is bemutattak: az Egyesült Államokban a leszokottak száma már
megelőzi a még dohányzókét, ám
ez évi háromszázmilliárd dollárjába kerül az államkasszának (kezelés, megelőzés, a kiesések
fedezése).
Ami Romániát illeti, az igen
megtisztelő hetedik helyen áll Európában, ami a dohányzás visszaszorítása
érdekében
hozott
intézkedéseket illeti. A térségben
azon kevés államok közé tartozik,
ahol a cigarettázás tiltott a zárt közterületeken. Ugyanakkor nagymértékű a cigaretta csempészése, a
becslések szerint minden hatodik
elszívott cigaretta illegális úton jut
el a fogyasztóhoz. A legnagyobb kihívást a meglevő törvénykezés betartása és a megelőzés, az
egészségnevelés hatékonyságának a
növelése jelenti a polgárok egészsége védelmében, a tiszta levegőhöz való emberi jog biztosítása
érdekében.

Emberi jogok és egy dohánymentes világ

Dr. Ábrám Zoltán

Megújul a Bolyai tér

emelte ki, amire nagyobb hangsúlyt
kellene fektetnie a kormányzatnak.
Vytenis Andriukaitis egészségügyi
és élelmiszer-biztonsági uniós biztos annak a véleményének adott
hangot, hogy a dohánytermékeket
nem kellene árusítani az élelelmiszerekkel együtt, hiszen nem tartoznak közéjük. Egyúttal kitért néhány
stratégiai kérdésre: a dohányzás
csökkentése a fiatalok körében, a
törvénykezés kiterjesztése az alternatív dohánytermékekre, a dohánytermesztés csökkentésének a
támogatása, a jövedéki adók emelése, a dohányipar megszorítása, a
nemdohányzók jogainak az előtérbe
helyezése, megfelelő reklám, törvénykezés és annak betartása.
A statisztikák szerint az Európai
Unióban mintegy másfél millió személy esetében elkerülhető lenne a
korai halálozás, amit a dohányzás
idéz elő. Nyilvánvaló, hogy az áttérés „egy dohánymentes világra”,
egy dohánymentes új nemzedékre
egyelőre elméleti kérdés, de már
olyan törvények, jogi keretek léteznek, amelyeknek a betartatása ebbe
az irányba vezet, miközben kihívást
jelent a törvénykezések kiterjesz-
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PontKom

Tanulságos előadások, csúcshangulat

Hatodik alkalommal rendezték meg a PontKom kommunikációs konferenciát március
28–29-én a harmadéves kommunikáció és közkapcsolatok
szakos diákok a Sapientia marosvásárhelyi campusában. A
rendezvény témája a mediatizáció volt, vagyis a hagyományos média online térbe
kerülése.

Szikszai Ibolya Tünde

A rendezvényt Jakab Tibor, a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem adjunktusa nyitotta meg. A
kommunikáció hatalma elnevezésű
fotópályázat zsűritagjaként köszöntötte a jelenlevőket. Hamarosan a
díjazottak nevét is megtudhattuk. A
Facebook-oldalon Krall Otília
kapta a legtöbb lájkot az általa készített fényképre, így ő érdemelte ki
a közönségdíjat. A zsűri további
három díjat osztott ki Balázs Réka,
Nagy Rebeka Nóra és Ungvári Zsuzsi részére.
Ezután elsőként dr. Gagyi József
Ősmédium: a hiedelem című előadását hallhattuk. Őt Kupás János
követte, aki a Régió Rádió képviseletében érkezett a konferenciára.
Előadásában az FM és az online
rádió létrehozásának előnyeiről és
hátrányairól beszélt. Mint kiderült,
egy online rádió kivitelezése sokkal
kevesebb anyagi befektetéssel jár.
Emellett nincs helyhez kötöttség,
nincsenek korlátok a rádió és a hallgató között, hiszen ma már a legtöbb
ember
rendelkezik
internethálózattal. Könnyebben
lehet terjeszkedni nagyobb régiók
felé, illetve a rádióhallgatóknak a
zsebükben van az okostelefonjuk,
ami egyúttal a rádiókészülékük is.
Romániában sokkal kevesebben
hallgatnak online rádiót, mint a
nyugati országokban, de épp emiatt
lehet fejlődni a piacon. A Régió
Rádió úttörő lehet Erdélyben.

Van, aki vállalkozónak születik
A konferencia következő előadója a PERSON csoport ügyvezető tulajdonosa, Hampuk Richárd
volt. Tapasztalatait megosztva
olyan tanulságokról számolt be,
amelyek minden sikerre vágyó hallgató számára hasznosak, érdekfeszítőek voltak. Az egyik ilyen
tanulság az volt, hogy nem elkölteni, hanem befektetni kell azt a
pénzt, amit megkeresünk. Richárd
viccesen egészen fiatalkori példákkal is alátámasztotta ezt. Még a kilencvenes évek elején a szüleinek
volt egy építőipari vállalkozása, és
rengeteg felesleges reklámterméket:
radírt, ceruzát, vonalzót és tollat
kaptak, amelyeket aztán haza kellett

Hampuk Richárd

vinni, mert már nem fértek az irodában. Az általános iskolába járó
Richárdnak támadt egy olyan ötlete,
hogy ezeket el lehetne adni áron
alul az osztálytársainak, ugyanis az
ő körükben lehet kereslet ezekre az
eszközökre. A probléma akkor kezdődött, amikor kiderült, hogy egyik
osztálytársa igazgatói figyelmeztetést kapott, mert szintén árulni kezdett valamit. Richárdnak megvolt
az ötlete és az árukészlete, de ezek
után mégsem adhatta el mindazt,
amije volt. Valamit tenni kellett.
Kicsi, szőke, kék szemű, mosolygós
fiúcska lévén úgy döntött, odamegy
a tanító nénihez, és megkérdezi,
hogy szeretne-e vonalzót meg ceruzát olcsóbban, mint a papírboltban.
A tanító néni bizony horogra akadt,
és Richárd attól kezdve tudta, hogy
védelmet élvez, mert ha ellene igazgatói eljárás indulna, akkor a tanító
néni ellen fegyelmi, és ezt bizony
senki nem akarta. Richárd jó sok
pénzt összegyűjtött, de végül
mindet elköltötte az iskola büféjében. Idősebb korában szintén elkövette azt a hibát, hogy nyakló nélkül
költekezett, ezért is hívta fel a figyelmet arra, hogy legyünk bármilyen okosak, ha csak költekezünk,
és nem fektetjük be azt, amink már
van, előbb-utóbb a padlón kapjuk
magunkat.
Hampuk Richárd 2012-ben önkéntesként dolgozott Barack
Obama ohiói, majd 2016-ban Hillary Clinton választási kampányában. A nap során az ezzel
kapcsolatos tapasztalatról is megkérdeztük. Mint kiderült, volt egy
ismerőse, aki a Demokrata Párt
egyik alapítványának dolgozott, így
őt kérdezte meg, hogy hogyan juthatna ki önkéntesnek a kampányba.
Egy másfél éves folyamat kezdődött el, amelynek során több ember
adta tovább egymásnak Richárd elérhetőségét, időközben online állásinterjúkra is sor került, és végül
részt vehetett az Obama-kampány-

ban. Ezalatt sok olyan dolgot tanult,
amit később az üzleti életben is
hasznosítani tudott. Mikor megérkezett Ohióba több mint három héttel a kampány vége előtt, kapott egy
körülbelül hetvenoldalas kézikönyvet, ami tartalmazta, hogy mit kell
csinálnia az irodavezetőnek, a különböző csapatoknak, hánykor kell
felkelni, hánykor kell betelefonálni
a kampányközpontba, és így tovább. Ezt egytől egyig végre is hajtották. Nagyon átgondolt, jól
megtervezett volt az egész folyamat, az ott tanultakat ma is hasznosítják a PERSON cégcsoportnál.
Telt ház és jó hangulat
A legnagyobb érdeklődés a fiatalok körében nagy népszerűségnek
örvendő Tibi atyát megformáló
Tóth Máté és Gale Tibor előadását
övezte. Tőlük megtudhattuk, hogy
a Facebook az a platform, ahol a fiatalokat a leginkább el lehet érni,
viszont ez még korántsem elég a sikerhez. A bemutató humoros és interaktív volt, az előadók kiosztottak
pár Tibi atyás könyvet mindazok-

A Stúdió Színház április eleji műsora

A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem Levél utcai Stúdió 2 termében a harmadéves bábos osztály
április 2-án, ma 11 órától látható
előadása ezúttal a legkisebbekhez
szól.
A Vízivilág című nonverbális animációs előadás a 0-5 év közötti
gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket tenger alatti sétára hívja,
amelyben animáció segítségével a
szivacsból készített, mértani formákból megteremtett alakzatokkal
a nézők előtt víz alatti varázslatos
birodalmat tár fel. A képzeletbeli
utazás élményét zene fokozza. Előadják: Benczi Tekla, Czéh Dániel,

Darvas Emőke, Gidófalvi Imola,
Kis Veronika Anna, Mag Eszter,
Mészáros Ágoston, Sánta Yvett,
Szabó Zsolt – a harmadéves bábszínész szak hallgatói. Rendező,
osztályvezető tanár: Kozsik Novák
Ildikó. A félórás előadásra a 0-5
éveseket kísérő szülők, nagyszülők, nevelők számára a belépés díjtalan.
Szintén a harmadéves bábszínész szak hallgatói április 2-án,
ma 19 órától – ugyancsak a Levél
utcai Stúdió 2-ben – az ifjúságot és
felnőtteket célző nonverbális animációs előadásra várják a közönséget.

A Jin-Jang vizuális dramaturgiára épülő színpadi poéma, amelynek világában a jin-jang mítoszából
ismert férfi- és nőalak megszületése, a környező világ felfedezése,
találkozás,
különbözőségekből
eredő konfliktus, és ellentétből születő harmónia elevenedik meg. Előadják: Benczi Tekla, Czéh Dániel,
Darvas Emőke, Gidófalvi Imola,
Kis Veronika Anna, Mag Eszter,
Mészáros Ágoston, Sánta Yvett,
Szabó Zsolt – a III. éves bábszínész
szak hallgatói. Rendező Kozsik
Novák Ildikó; a díszletet és bábokat
az ismert képzőművész, szobrász és
látványtervező Gavril Siriteanu,

nak, akik a legjobb kérdéseket tették fel. Ezt követően Bíró Balázs, a
Magyar E-sport Szövetség elnöke
számolt be a virtuális valóság nemzetközi és hazai érdekességeiről.
Add a véred a Trónért!
A csütörtöki nap utolsó előadója
Pinczés-Pressing Ádám volt, a
HBO Magyarország PR-executiveja. Előadásában elhangzott, hogy
reklám az, amikor jókat mondunk
magunkról, PR pedig az, amikor elérjük, hogy mások mondjanak jókat
rólunk. A PR tulajdonképpen egy
hosszú távú kapcsolat a médiával. A
bemutató második felében PinczésPressing Ádám az idén utolsó évadához érkezett Trónok harca
kampányáról beszélt. Mint kiderült,
a legfrissebb kampány az #AddAvéredATrónért. Ez egy nemzetközi
együttműködésből indult ki, lényege, hogy a szereplők már a vérüket adták a trónért, itt az ideje,
hogy mások is vérüket adják egy jó
ügy érdekében. Ez Amerikában
március elején indult, és óriási sikere volt, ugyanis több mint
15.000-en adtak vért. Múlt héttől
kezdve Magyarországon, Romániában, Lengyelországban és Csehországban is van véradás. Ami a
magyarországi kampányt illeti, Budapest-szerte egy tíznapos véradást
terveztek, napi két helyszínnel, és
helyszínenként körülbelül 90 véradóval.
Mire kell figyelni, ha vállalkozók
akarunk lenni?
A konferencia második napját
dr. Vajda András kezdte meg
Mediatizáció és kompenzáció című
előadásával. Ezután egy kerekasztal-beszélgetés
következett,
amit Fülöp Lóránd, az Aprilred
ügyvezetője moderált, kérdéseire
pedig meghívottai válaszoltak: Farkas-Ráduly Melánia, a Szövegkovács megalapítója Temesvárról,
Máthé Zoltán a kézdivásárhelyi
Visit Kézdivásárhelytől, Nagy
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László a nyárádszeredai Smith
Agency Corporation cégtől, és Szövérfi Péter a Petto Media cégtől. A
beszélgetés során sok érdekesség
elhangzott, többek között tippek
azoknak, akik esetleg vállalkozók
akarnak lenni a jövőben. FarkasRáduly Melánia szerint még a cég
indulása előtt szükség van tesztelésre, támogatókra, illetve könyvelőre vagy jogászra. Máthé Zoltán
szerint egyszerűen csak neki kell
fogni és csinálni, és ha esetleg valami nem sikerül, akkor újra kell
kezdeni. Nagy László véleménye
szerint minden attól függ, hogy hogyan állunk hozzá a dolgokhoz,
mindig a megoldást kell keresni.
Szövérfi Péter szerint pedig fontos
előbb felmérni, hogy el tudjuk-e
adni a termékünket/szolgáltatásunkat.
A vég kezdete
Az utolsó előtti előadó Rancz
Zsolt vállalkozó volt, aki saját élettapasztalatait megosztva különböző
tanácsokkal látta el a szakmai hallgatóságot. Az egyik legfontosabb
tanácsa az volt, hogy építsünk kapcsolatokat, hisz azok nélkül nagyon
nehéz bármilyen téren is boldogulni. Az előadás-sorozotot a népszerű Trollfoci oldalt működtető
Szabó Levente Zsolt és Gale Tibor
zárta. Eközben már elkezdődtek a
focikupáért a meccsek. A rendezvény utolsó mozzanata a közös gulyásozás volt, ahol végre mindenki
kifújhatta magát.
Az idei alkalom mérföldkőnek
számít a PontKom történetében,
ugyanis számos közismert külföldi
gazdagította az előadók sorát. A
szervezők hálásak mindenkinek, aki
valamilyen formában részese volt a
konferenciának, és remélik, hogy
olyan előadókat sikerült hívniuk,
akik praktikus tanácsokkal, lebilincselő információkkal látták el a még
pályakezdő egyetemistákat, és nem
csak őket.

Fotó: Barbócz Zsolt

Constantin Brâncuşi leszármazottja
készítette.
Április 4-én, csütörtökön 19 órától utolsó előtti alkalommal adja elő
az egyetem végzős színészosztálya
a Katicabogár című előadását Forgács Péter rendezésében.
Oroszországban vagyunk, egy
temető melletti négyemeletes háztömbben. Gyimát besorozták a
hadseregbe, az ő búcsúbulijára
esünk be. Mindnyájan vágyunk
valamire: kitörésre, megtisztulásra, mámorra, szerelemre, hatalomra. Vajon mennyi pénz kell
ahhoz, hogy megvehessük a boldogságot?
Az előadásban Pignitzky Gellért,
Czirják Beatrix, Belágyi Hanna,

Daragus Anna, János Hajnalka/Vári
Vivi másodéves magiszteris színészhallgatók játszanak, valamint
Lajter Márkó Ernesztó elsőéves
magiszteris színészhallgató; díszletjelmeztervezők Mihály Katalin és
Székely Tímea harmadéves látványtervező szakos hallgatók. Rendezőasszisztens: Dobrovszki Dóra
és Ősz Emese teatrológia szakos
hallgatók.
Jegyek vásárolhatók a Stúdió
Színház jegypénztárában minden
kedden 14-18 óra között, vagy az
előadás helyszínén, kezdés előtt egy
órával. A Stúdió Színház műsoráról
és jegyfoglalásról bővebb információt a www.studioszinhaz.ro honlapon találnak.
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Onkológiai magánkórház épül

Mintegy százötven ágyasra tervezett onkológiai magánkórház építéséhez fognak
hozzá, előreláthatólag még idén ősszel Marosszentgyörgy területén, a szóbeszéd szerint a nagy méretű befektetés hátterében az
adventista egyház, valamint amerikai egyetemek és ugyancsak amerikai, rákos betegségek kezelésére szakosodott kórházak
állnak. A helyi önkormányzat egyértelműen
támogat minden beruházást, amely által
fejlődik a község, azonban a kórház a
Maros-parton fekvő gokartpálya szomszédságában épülne fel, amely környéket szabadidős övezetként képzelte el a község,
ahol alkalomadtán koncertek, fesztiválok
kaphatnak helyet.

Sófalvi Szabolcs elmondta, másfél évvel ezelőtt
fejezte ki szándékát egy magánvállalkozó, hogy Marosszentgyörgyön onkológiai kórházat építene. A leírások és az illetékesek elmondása szerint egy egyedi
beruházás lenne nemcsak a térségben és Romániában, hanem Kelet-Európa ezen részében is. A tervek
szerint kezdetben ötvenágyas lenne az egészségügyi
intézmény, majd utólag százötvenre bővítenék az
ágyak számát. Azért esett a választás Marosszentgyörgyre, mivel a befektetőnek a községben van egy
területe, amely alkalmas a beruházás megvalósítására. Maga a terület öt hektár, az épület körül parkolókat és zöldövezetet terveznek. Előreláthatólag már
idén ősszel, de legkésőbb jövő tavasszal elkezdenék
az építést.
Sófalvi Szabolcs rámutatott, minden befektetést

szívesen látnak, hiszen ezek által fejlődik a község,
viszont jelen esetben azért különlegesebb a helyzet,
mivel a helyszín, ahol az onkológiai kórház épülni
fog, a Maros-part közelében, a kartingpályától nem
messze, olyan övezetben van, amelyet a marosszentgyörgyi önkormányzat szabadidőzónaként képzelt
el, ahol koncertek, fesztiválok szervezhetők. – Nem
szeretnénk, hogy a kórház felépülése után többé ne
lehessen a környéken olyan rendezvényeket szervezni, amelyek nagy zajjal járnak, ezért az általunk
megfogalmazott feltételek között az is szerepel,
hogy gondoskodjanak a kórház fónikus szigeteléséről, és zajtompító fallal, zöldövezettel kerítsék körbe.
Ugyanakkor feltételként szabtuk meg, hogy rendezzék a környéken az utak állapotát, ugyanis ha nőni
fog a forgalom, szélesebb utakra lesz szükség. A
község számára ugyan előrelépést jelent egy ilyen
méretű beruházás, de nem bármi áron. Ha megszerzik az összes szükséges jóváhagyást, és eleget tesznek a törvény által előírt feltételeknek, természetesen
nem fogunk ellene állást foglalni. Valójában egy
ilyen jellegű létesítmény illeszkedik Marosszentgyörgy arculatához, ugyanis az a célunk, hogy gyógyászati-turisztikai településsé váljunk. A községben
van kezelőbázis, dialízisközpont, ugyanakkor közel
van a marosvásárhelyi sürgősségi kórház is – mutatott rá a polgármester. A beruházó kiléte kapcsán elmondta, hallottak ugyan szóbeszédeket, hogy az
adventista egyházról lenne szó, viszont nem hivatottak ezt vizsgálni, az önkormányzat feladata azt ellenőrizni, hogy jogi és műszaki szempontból
teljesülnek-e a törvényben foglalt előírások.

Félévente jön létre új lakónegyed

Rohamos a fejlődés minden téren

Folyamatosan fejlődnek, terjeszkednek a községben működő cégek, és ezáltal egyre
több
munkahely
létesül.
Emellett rohamosan nő a lakosság száma, lassan a 11
ezerhez közelít, szinte félévente új lakónegyedek épülnek ki Marosszentgyörgyön.
Ennek szellemében az önkormányzat folyamatosan fejlesztéseket eszközöl, tavaly a
községek és kisvárosok között Marosszentgyörgy első
lett a megyében a megnyert
uniós pályázatok számát illetően. Több mint tíz uniós projektjük van folyamatban,
ehhez hozzáadódik további
hat, amelyekre kormányalapokból nyertek finanszírozást.

Rohamosan fejlődnek a község
területén működő cégek, a helyi
„ipari parkként” emlegetett Mezőgazdász utcában székelő vállalkozások szinte mindenike nyújtott be
fejlesztési tervet az önkormányzathoz az utóbbi egy-másfél év során.
– A nagyobb vállalkozások
közül, amelyek több száz munkahelyet biztosítanak, csak a tavaly hét,
ha nem is megduplázta, de harmincnegyven százalékkal növelte a termelési kapacitását, ami több száz
újabb munkahelyet jelent. Ezek
mind jól menő cégek, ezért reméljük, hogy a felkínált bérekkel ösztönözni tudják a fiatalokat, hogy
itthon helyezkedjenek el. Ami talán
a legjobban fejlődik, az az építőipar,
mivel rengeteg az építkezés Marosszentgyörgyön, szinte félévente jön
létre új lakónegyed. Ezen a téren, illetve a lakosság számának a növekedése terén látom a legnagyobb
fejlődést, hiszen lassan közeledünk
a 11 ezer főhöz. Másfél év alatt
ezerrel nő a lakosság száma, ha ez
ilyen ütemben folytatódik, tíz-tizenöt éven belül megduplázódik,
ami pozitívum, viszont egyúttal óriási kihívás is – véli Sófalvi Szabolcs.

Jó ütemben haladnak a Máriaffi-kastély feújításával

Mint mondta, 2018 az egyik legkiemelkedőbb év volt a község életében, hiszen az év végén, amikor
számvetést végeztek, Maros megyében első helyen álltak a községek és kisvárosok körében a
megnyert európai uniós pályázatok
számát illetően, több mint tíz uniós
projekttel sikerült több mint tízmillió euró értékű finanszírozást lehívni.
A legnagyobb beruházások éve lesz
az idei év
– jelentette ki a község vezetője, aki
szerint a nyertes pályázatoknak köszönhetően több területen lesznek
fejlesztések, az infrastruktúrától a
hátrányos helyzetűek felkarolásáig.
Az egyik beruházás, amit az emberek talán a legjobban várnak, az
az utcák korszerűsítése.
– Idén 17 utcát újítunk fel, heteken belül elkezdődik a munka.
Ezzel a község régi részében jó állapotú utcákon járhatnak majd az
ott lakók. Viszont továbbra is nagy
a kihívás, hiszen Marosszentgyörgyön százötven utca van, ezért már
készítjük is a következő pályázatot
még tizenöt utca korszerűsítésére,

amelyek között már újabbak, azaz
tizenöt-húsz éve létezők is szerepelnek. Továbbá amiatt is jelentős a
2019-es év, mivel a Máriaffi-kastély
felújítása idén kapja a legnagyobb
lendületet, a belső munkálatoknak
egy része már elkészült. Szintén
idén fogunk neki az új művelődési

Elkészült a szocális központ

Nagy az igény
a lomtalanításra

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
Hogy mekkora az igény erre az akcióra, azt mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy szinte nincs kapu, ahol
ne állna a meghirdetett időszakban
jókora kupac hulladék. A tavalyi és
tavalyelőtti tapasztalatokból okulva
idén az eddigieknél több munkacsoportot alakítottunk, ugyanakkor
hosszabb ideig, tizenöt napon át folyik a gyűjtés. Miután elhordják a
házak elé kitett hulladékot, kacatot,
kimegyünk még néhány helyszínre,

többek között a Cinege-dombra, a
Maros-partra, ahová sajnos sokan
hordják ki a szemetet. A lomtalanítás idén igencsak kapóra jött, annál
is inkább, mivel éppen ebben az időszakban léptek sztrájkba pár napra a
Salubriserv köztisztasági vállalat alkalmazottai, amely céggel szerződése van a hulladékelszállításra a
községnek. A lomtalanítási akciónak
köszönhetően a munkabeszüntetés
idején sem maradt a marosszentgyörgyiek kapujában a szemét.

otthonnak, a különleges, Kós Károly-stílusú tornyos épületnek, ami
ugyancsak egy olyan beruházás,
amire nagy szükség van, hiszen a
községben rendkívül gazdag és színes a kulturális élet – fejtette ki Sófalvi Szabolcs. Mint megtudtuk,
idén folytatni fogják Tófalva és
Csejd felé az ivóvízhálózat kiépítését, illetve elkezdik a Márton Áronlakónegyed korszerűsítését.
Amint befejeződik a Tófalvi utcában a gázvezetékcsere, új aszfalt
kerül az úttestre, a járdarészt is felújítják. Ugyancsak megnyert pályázatokból szeretnék idén egy új
óvoda építését elkezdeni, ezenkívül
a Szent György általános iskola régi
épületét újabb emelettel bővíteni.
Mindemellett az ivóvíz és csatornahálózat további fejlesztésére is sor
kerül a 2019-es évben.
Komplex szociális projekt a hátrányos
helyzetűek felkarolására
Az idei év másik nagy kihívása a
komplex szociális projekt, amely a
legnagyobb értékű az összes megnyert uniós pályázat közül, és
amelynek a lebonyolítására három
év áll a rendelkezésre.
– Most vagyunk úgymond a csúcson ezzel a projekttel, számos tevékenység, amelyeknek a hatása
igazából hosszú távon várható, már
zajlik. Mintegy kilencszáz személyt

céloz meg a község azon részeiből,
ahol mélyszegénységben élnek az
ott lakók – tudtuk meg a polgármestertől. A pályázat részeként elkészült egy integrált közösségi
központ, ami a napokban kerül átadásra, itt zajlanak majd az iskola
utáni tevékenységek több mint 115
gyerek számára. Szakemberek tanulnak majd a hátrányos helyzetű
közösségekből származó gyerekekkel, akik logopédiai, pszichológiai
fejlesztésen is részt vesznek.
Ugyanakkor egy második esélyt
biztosítanak az iskolai tanulmányok
elvégzésére azoknak, akiknek ez
eddig nem sikerült, továbbá szakképzéseket szerveznek olyan területeken, amelyeken a közösség
tagjai szívesen elhelyezkednének
(építkezés, kábelgyártás, szerelés,
segédszakács). A célok között az is
szerepel, hogy 128 személynek segítsenek munkát találni. Ez részben
meg is történt, a pályázat révén
azoknak a cégeknek, amelyek hátrányos helyzetű személyeket alkalmaznak, biztosítják az illető
munkás bérének egy részét. Már
több mint húsz személynek sikerült
munkahelyet találni. Mindemellett
vállalkozói tanfolyamokat is szerveztek, a 28 résztvevőből tízen már
el is indították a vállalkozásukat –
van köztük építkezési cég, fodrászat
–, és ezáltal munkahelyeket teremtettek.

Fotó: Nagy Tibor
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Egy érettségi tablókép kálváriája

szerkeszti: mezey sarolta

Régi hagyomány az, hogy az
érettségiző diákok tablóképet készítenek, amelyre felkerülnek a tanári kar és a végzős diákok
fényképei. Ezeket a tablóképeket
kifüggesztik az iskola folyosójának
falára, és mindaddig ott maradnak,
amíg az évek során újonnan érettségiző diákok képei ki nem szorítják a régieket. Így járt a
Marosvásárhelyi Tanítóképző Intézet 1947–48-ban végzett növendékeinek tablóképe is, amelyiken
húsz tanár, két felügyelő és 48
érettségiző diák fényképe látható.
Miután a Papiu líceumból kitessékeltek, a Református Kollégium
adott otthont számunkra. Ott tanultunk, ott érettségiztünk, így hát a
tablóképünk is a Kollégium falán
díszelgett mindaddig, amíg divatba
nem jött a „párhuzamosság”. Ezek
után a mi képünknek ott már valóban nem maradt hely. Tudomást
szerzett erről Siklódi Sándor volt
osztálytársunk, aki akkor a szentgericei általános iskola igazgatója
volt. Bejött Vásárhelyre, a tablóképet magával vitte, és kifüggesztette
az ottani iskola folyosójának falára. Ott is díszelgett éveken át,
mindaddig, amíg az igazgató
nyugdíjba nem ment. Abban az
időben történt egy tragikomikus
eset, amit az igazgató mesélt el nekünk egyik érettségi találkozónk
alkalmával:
– Tanfelügyelői látogatás volt az
iskolában. A tanfelügyelő elvtárs
be is ment egyik osztályba, hogy
meghallgassa, ellenőrizze az illető
tanítónő munkáját. Az óra megkezdése után úgy 6-7 perccel szaladt
utánam a tanítónő, hogy menjek
gyorsan, mert hívat a tanfelügyelő.
Amikor beléptem az osztályterembe, a tanfelügyelő elvtárs a pódiumon állt, és intett, hogy menjek
oda.
– Nézzen szembe az osztállyal,
igazgató elvtárs. Mit lát?
Néztem, néztem az osztályt, de
semmi különöset nem vettem észre.
– Tanuló diákokat, semmi egyebet!

– Nézzen végig a tanulókon még
egyszer!
– Akkor sem látok semmi különöset.
– Neem? A pionírok nyakkendője milyen színű? Piros! És a blúzuk? Fehér? És a padok? Zöldek!
Na látja. Tehát: piros, fehér, zöld!
Ezeket a padokat nem szándékosan
festette zöldre az igazgató elvtárs?
– Nem! – válaszoltam határozottan, dühömet visszafojtva. – Tudomásom szerint minden iskolában a
padokat zöldre vagy barnára festették, amióta csak iskolapadok léteznek.
– Akkor maga miért nem festette
barnára?
– Azért, mert előzőleg is zöldre
voltak festve! Különben ez nem
sovinizmus, nem irredentizmus és
nem szimbóluma a magyar, az
olasz vagy a mexikói nemzeti zászlónak. Ez egyszerűen csak a romániai pionírok egyenruhája –
válaszoltam nem éppen barátságos
hangnemben.
A tanfelügyelő elvtárs megvetően, gúnyosan rám nézett, összecsomagolta cuccait, és köszönés
nélkül elviharzott. Aggódtam, mert
azt hittem, hogy ezek az idióta
kommunisták ebből bizony botrányt is csinálhatnak, és ez akár az
állásomba is kerülhet. De végül is

megúsztam annyival, hogy a padokat újra kellett festessem, mégpedig szép barnára.
Siklódi Sándor igazgató úr, amikor nyugdíjba ment, nem volt szíve
otthagyni a tablóképet, és magával
vitte Nyárádszeredába. Nagy bánatára azonban az ottani iskolában
sem volt hely, így kollégájával, Récsei Istvánnal betették egy raktárba.
Egyik érettségi találkozónkat
Nyárádszeredában tartottuk, és az
ottani osztálytársak elvittek abba a
bizonyos raktárba. Amikor kinyitották az ajtót, nagy meglepetésünkre a tablóképünkkel találtuk
szembe magunkat, amelyiknek hollétéről addig semmit sem tudtunk.
Id. Szélyes Ferenc pár nap
múlva behozta a képet Marosvásárhelyre, restauráltatta saját költségén (nem fogadta el a felajánlott
hozzájárulásunkat), és elvitte Mikházára, a Csűrszínház szomszédságában álló több mint 100 esztendős
családi ház ambitusába, ahol – bizonyára – végleges otthonra talált.
Itt majd a népes unoka- és dédunokasereg ízlelgetheti a 48 tanító
bácsi számukra teljesen ismeretlen
nevét. De a kapu nyitva áll a Csűrszínház látogatói és mindenki számára az év bármelyik időszakában.
szilágyi domokos

Ódai hangulatban, egy szívvel és lélekkel
ünnepeltünk Abosfalván, az emlékműnél

Abosfalván két emlékmű őrzi az
1848–1849-es magyar forradalom
emlékét. Az első egy márvány emlékplakett az abosfalvi római katolikus parókia nagytermének külső
falán, melyet a felirat tanúsága szerint 1905-ben állított a küküllői kerület római katolikus papsága. Az
emléktáblán a következő szöveg található: „BEM Tábornok 1849. január 16. és 17. közti éjen e szobában
tervezte a gálfalvi dicsőséggel megvívott csatát.”
Gróf Teleki Sándor írja visszaemlékezésében: „Szürkület után Mike-

falvára értünk, és egy kis faluban,
Abosfalván a tábornokot a legjobbik
házban szállásolták el.”
A második 1848-as emlékmű a pilisvörösvári partnertelepülés adománya. Az eredeti emlékművet az 1993.
március 15-i ünnepség keretében
leplezték le Pilisvörösváron, majd
ennek az emlékműnek a hasonmását
1997-ben a falu első írásos említésének 640. évfordulójára az erdélyi
Abosfalvának adományozták, amelyet a parókia előtti térre állítottak
fel. Huszonkét éve nemcsak az abosfalviak, hanem a Felső- és Alsó-Kü-

küllő menti falvak lakói is itt ünnepelnek március 15-én, egy szívvel és
lélekkel emlékeznek a szabadságharcosokra, a forradalom eseményeire.
Idén március 17-én, vasárnap a
környék falvainak harangjai megkondultak, hívogatták az ünneplő
szíveket kéz a kézben együtt emlékezni a múltra, élni a jelent, és bátran
tekinteni a jövőbe, hitben, reményben és szeretetben. Déli egy óra, ragyogóan süt a nap, mintha igazolna:
„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” – napok óta vihar, eső, téli
hangulat – és íme a napfény, a remény megjelent.
A mottónk „Voltunk, vagyunk és
lenni fogunk” – ez érvényes minden
év március 15-re, mert ha havazott, ha
esett, Désfalva fiataljai ünnepi műsorral mentek át az abosfalvi kistemplomba és az emlékműnél tisztelegni.
Együtt imádkoztunk, a református, unitárius és katolikus közösség,
kérve a Fennvalót, hogy adjon hitet,
erőt és kitartást a magyar nemzet mai
harcában, hogy méltók lehessünk az
elődeink elveihez.
Az ünnepi szentmisét az abosfalvi
plébános, György István celebrálta.
Hisz a megmaradásban, alapgondolata: „a múltból kell tanulni, a jelenben pedig úgy éljünk, hogy szabad
jövőt biztosítsunk”. A megmaradás

Újra könyvbemutató a marosvásárhelyi
Magányosok Klubjában

Március 26-án klubvezetőnk,
Kopacz Imola meghívására Baricz
Lajos pap-költő, marosszentgyörgyi
római katolikus plébános tartott
könyvbemutatót.
– Eddig nagyon sok könyvbemutatón vettem részt Erdélyben, Magyarországon, Felvidéken, szívesen
teszek eleget minden meghívásnak
– mondta a vendég. – Amit itthon,
Marosszentgyörgyön tartunk, azon
a törzsvendégek vannak jelen, de
szép számban jönnek Marosvásárhelyről is. A pap-költő és egyházi
író az asztalon elhelyezte a megszámlálhatatlan sok-sok kötetét, hiszen a mai napig 56 kötete jelent
meg (versek, szonettek, limerickek,
próza, gyermekmesék).
A könyvbemutató a marosszentgyörgyi római katolikus templom
csodálatos hangú kántornőjének
előadásával kezdődött, és lányával,
Simon Csengével, a Marosvásárhelyi Filharmónia brácsaművészével
együtt, orgona- és brácsakísérettel
adta elő a dalokat.
Simon Kinga kántornő már kezdettől fogva zenésített meg verseket
zongora-, hegedű-, brácsa-, furulyakísérettel.
A pap-költő köteteiből jelenleg
80-90 verset énekelnek különböző
rendezvényeken. A kötetek bemutatását váltogatta a zene- és énekkíséret. A Szeretettel szóltam című
kötetet illusztráló képek a maros-

szentgyörgyi plébánián tartott Szent
Lukács festőtáborban készültek.
Baricz Lajos arra gondolt, ha senki
nem köszönti fel a születésnapján,
felköszönti saját magát, így született meg a Magamat köszöntöm
című verse:
Bármilyen furcsa, magamat köszöntöm./ Az alkalom rá: hatvan
éve élek,/ Igaz, hogy nehéz, de szép
volt az élet,/ amiért hálám most szonettbe öntöm.
Kezébe veszi az Emberóriás
című, 120 szonetett tartalmazó kötetet, a borítón dr. Jakab Antal püspök képe szerepel. – Tüntettünk a
II. Rákóczi Ferenc katolikus gimnáziumért, ennek hatására írtam az
Egy kakukk éneke című szonettet.
A Fele se tréfa kötetbe a vicceket
(tréfákat) nagyobbrészt hallomásból
rögzítettem, adott esetben egy-egy
újságból vettem át az elmúlt évek
folyamán. No meg unokatestvérem,
Pál Ferenc (Pufi) is szolgáltatott néhányat – vallja a pap-költő a könyv
előszavában.
Ez a délután sok egyedül élő embernek jelentett feltöltődést, és néha
mosolyt varázsolt az arcukra.Teljes
szívből köszönjük Baricz Lajos plébános úrnak.
Klubvezetőnk köszöntötte a születés- és névnapjukat ünneplőket,
majd ez a tartalmas nap szeretetvendégséggel zárult.
Czerán erzsébet

A rovatban közölt levelek tartalmáért,
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek.
Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

legfontosabb feltétele az itthonmaradás: „bölcsőd és sírod” legyen a szülőföld.
A szentmise után körülvettük az
emlékművet, amely körül lobogtak a
nemzeti lobogók. Az emlékműnél
ünnepi beszédet mondott Mikefalva
község polgármestere, Székely
László,
a
dicsőszentmártoni
RMDSZ elnöke, Szabó Albert és
György István katolikus plébános.
Ódai hangulat vett körül mindenkit,
hisz sütött a nap, a fény jelezte, hogy
szívünk, lelkünk tele tisztelettel azok
iránt, akik megnyitották a magyar
nemzet új korszakát.
A központi gondolat: „nem haltak
meg hiába”, mert ma is él a magyar,
és élni fog. A szabadságharcosok, a
hősök áldozata nem volt hiábavaló,
mert oly korba érkeztünk, amelyben
nincs szükség olyan hősökre, „kik
érted haltak”, a mai korban így szól
az ige: „kik érted élnek”. Ha felidézzük őket, képesek vagyunk becsülni,
mit jelent az elmúlt korszakból átlépni egy régóta vágyott jövőbe.
A felemelő ünnepi beszédek után
a csillógó szemű, csengő hangú kis
és nagyobb iskolások teremtették
meg az ünneplés fénypontját, hisz
nagy magyar íróink és költőink gondolataival emlékeztek az 1848–
1849-es forradalom eseményeire.
Szívvel-lélekkel, kis kezük szívükre tételével, átszellemülve,
mintha átélnék az eseményeket, de
az ünneplő közönség felismeri a
jövő magyar nemzedékét. A legna-

gyobb szó, ami elhangzott, a „maradunk”. Igen, csak így maradhatunk
meg, hisz „bölcsőd és sírod” legyen
a szülőföld.
Az abosfalvi tanulókat Szabó
Enikő, a désfalvi diákokat Márkos
Mátyás Zita tanárnő és Molnár
Mária tanárnő irányította, hogy hitelesen tolmácsolják a szívmelegítő
gondolatokat.
A műsort a désfalvi furulyacsoport Kossuth-nótákkal zárta, irányító
tanár Molnár Miklós.
A koszorúzással koronáztuk a
napot. Az abosfalvi faluközösségnek
nagyon köszönjük, hogy nemcsak
szellemi, lelki táplálékot adnak minden év március 15-én, hanem önerőből mindig szeretetvendégséggel
zárják ezt a piros betűs magyar ünnepet.
Hagyomány már, hogy Abosfalváról hazatérve Désfalván – évente
felváltva – a református és az unitárius templomban is a falu magyar
közössége, apraja-nagyja ünnepel. A
lelkészek mellett támogatnak a tanulók szülei és az alpolgármester,
Béres János, hogy a szép közös ünneplést szeretetvendégséggel zárjuk.
Az ünneplés, a megemlékezés új
erőt, lendületet ad, hogy bizonyítsuk:
„A magyar szabadság él. Élni fog
örökké. A szabadságharc tovább
folytatódik, de most már nem csatamezőkön, hanem az eszmékben, a
gondolat fegyverével”.
molnár mária magdolna
ny. tanárnő, désfalva
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Látogatás a víz világnapja alkalmából
Március 29-én, pénteken délben a víz világnapja alkalmából a Ion Vlasiu szakközépiskola, az Al. Papiu Ilarian főgimnázium, az orvosi
és a Cantemir egyetemek diákjai, tanáraikkal együtt,
meglátogatták a marosvásárhelyi vegyi kombinát szennyvíztisztító állomását.

Vajda György

A vendégeket a helyszínen Ovidiu Maior, a vállalat szóvivője fogadta, aki elmondta, hogy a
szennyvíztisztítót a kombinát saját
beruházásaként építette, és három
évvel ezelőtt adták át. Az egység a
legkorszerűbb ilyen jellegű ipari létesítmény az országban. Naponta 22
ezer köbméter vizet tisztítanak meg,
annyit, amennyit a szomszédban
levő városi szennyvíztisztító állomáson. Ahhoz, hogy a kombinát
megkapja a működéséhez az engedélyt, szükség volt a szennyvíztisztító telepre, ahol az EU
szabályainak megfelelő mutatók
szerint tisztítják meg az ipari termelésben használt vizet, és úgy engedik vissza a Marosba.
A „vendéglátók” között jelen volt
Bauer Csaba mérnök, az Aquaserv
által működtett marosvásárhelyi
szennyvíztisztító állomás vezetője
is. Elmondta, igazi szakmai kihívás
volt számukra egyrészt végigkö-

Románia legkorszerűbb ipari szennyvíztisztítója
vetni az üzem megépítését, majd
ennek működtetése is, hiszen az
egységet megépítése után átvette az
Aquaserv. „Sokat tanultunk mindabból, amit láttunk és tapasztaltunk.
Romániában egyedi, sajátos technológiai eljárással tisztítják a nitrátokkal szennyezett vizet. A korszerű
berendezéseknek köszönhetően sikerül tiszta vizet nyerni” – mondta
többek között az igazgató.
Cristian Stoian, a Maros vízgazdálkodási egység vezetője elmondta: örvendetes kezdeményezése a vegyi kombinátnak, hogy a
víz világnapja alkalmából az érdeklődő diákoknak megmutatják, milyen erőfeszítés árán kerül vissza a
természetes körforgásba a szennyvíz. Az idei víz világnapjának jelmondata az volt, hogy „senkit se
hagyjunk ki” , ami azt a világszintű
igyekezetet fejezi ki, hogy a hatóságok, a vízgazdálkodással foglalkozó intézmények tegyenek meg
mindent annak érdekében, hogy az
ivóvíz jusson el a Föld minden lakosához. Mert sajnos vannak olyan
régiók, ahol egyáltalán nincs víz,
vagy a területek igen szegényesek
ivóvízben. Románia évi víztartaléka
mintegy 40 millió köbméter, ami
személyenként évi 1700 köbmétert
jelent. Ez megfelelő ugyan, de egy
nagyobb ipari felhasználás esetén
– a globális felmelegedés tükrében
– ez a mennyiség csökkenhet.

9

Ezért nem mindegy, hogy miként
gazdálkodunk a vízkészlettel helyi
szinten. Fontos, hogy létesüljenek
ilyen szakszerű tisztítók, ahol az
iparban használt vizet is garantált
minőségben juttatják vissza a forráshoz.
Ştefănescu Dănuţ, a megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője
kifejtette: mintegy 15 évvel ezelőtt
a kombinát volt a környék legna-

Fotó: Nagy Tibor

gyobb szennyezője. Nemcsak a levegőbe, hanem a vízbe is jutott
szennyezőanyag. Ahhoz, hogy
megkapja a környezetvédelmi engedélyt, egy átmeneti időszakot
szabtak meg, ami alatt a magánkézbe került kombinátnál mind a
lég-, mind a vízszennyezést meggátoló berendezéseket kellett felszereljenek. A határidő 2015. december
31-e volt. A szennyvíztisztítót 9
hónap alatt építették meg, a tervet
egy holland cég készítette az akkor
létező legkorszerűbb technológia
szerint, amely minden szempontból
megfelel az elvárásoknak.

Miután Viorica Mihalache, a
kombinát környezetvédelmi osztályának vezetője is üdvözölte a diákokat,
csoportokba
osztva
bejárták az üzemet, követve a műszaki folyamatot.
Megtekintették a számítógépes
vezérlőtermet, ahonnan irányítják az állomást. A diákok láthatták azt is, hogy milyen a víz
minősége az aktíviszap-kezelő
medencében, majd miként tisztult
meg a mellette levő ülepítőben,
végül pedig milyen állapotban
folyt be a Maros felé tartó vezetékbe. Az akciót kérésre megismétlik.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ Marosszentkirályon 12,5 ár
házhely (Völgy utca 72/C), rendezett
telekkönyvvel és ház a Dombalja
utca 43. szám alatt. Tel. 0754-946648. (17/2059-I)
ELADÓ egyszobás, félszuterénlakás, 47
m2, felújítva, közel a Maurer rezidence
lakónegyedhez, 30.000 euró. Tel. 0751254-203.(9/2050)
ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pincés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es, 0740-157-066-os
telefonszámon. (sz.-I)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0747-699-113, 0742-934-101. (12/1990)
ELADÓ háromszobás tömbházlakás és
garázs a Rozmaring utcában. Érdeklődni
a 0742-802-545-ös telefonszámon.
(1778)
ELADÓ kertes ház új bútorzattal. Tel.
0747-539-055. (17/1941)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1/1867-I)
ELADÓ 60 egészséges méhcsalád.
Tel. 0744-285-109, 0747-010-874.
(14/1972-I)
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 tűzifa (bükk), 150 lej.
Tel. 0740-570-753, 0745-793-465.
(12/2010-I)

ELVESZETT

ELVESZETT Nagy Elisabeta névre
szóló személyi igazolvány (buletin)
és bankkártyák a Kornisán, az Urológiai Klinikán. Becsületes megtalálója
értesítsen a 0752-035-780 vagy
0758-468-766-os telefonszámokon.
(15/2057-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/636-I)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést,
bontást
is.
Tel.
0747-634-747,
0755-291-137.
(22/1889-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/1722)

ZARÁNDOKLATOK 2019-ben
Május 20–25. – MEDJUGORJE (145 euró)
Július 2–6. – SZENTFÖLD (600 euró + 900 lej repülő)
Október 8–12. – PORTUGÁLIA: Fatima és környéke, Lisszabon (480
euró + 1000 lej repülő)
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon vagy a
hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL fő tevékenysége:
TŰZIFA és FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSE.
Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek
térségében, útszélen ajánljuk: Mezőbergenye, Marossárpatak,
Erdőszengyel,
Székelykál,
Székes,
Marosvásárhely,
Szentháromság, Szentgerice, Fintaháza.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális
mennyiség – a fafajtától függően – kemény lombos: 146,90 lej/erdei
köbméter, illetve lágy lombos: 117,53 lej/erdei köbméter áron
kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet elérhetőségei:
0732-810-075, 0745-100-003, illetve 0744-500-773. (21151)

ELHALÁLOZÁS

VÁLLALUNK: tetőkészítést (Lindab

lemez, cserép), szigetelést, ácsmun-

kát és bármilyen más munkát. Tel.
0748-669-239. (4/1837-I)

TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja

bádogtető készítését, szerelését és
javítását, csatorna készítését és sze-

relését különféle anyagokból, cse-

répátforgatást. Tel. 0743-903-910,

0756-525-549. (1749)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.

0755-825-502. (8/1965)

VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,

festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (10/2008-I)

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21056)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa,

KOVÁCS ATTILA

életének 41. évében március 30-

án tragikus hirtelenséggel el-

hunyt. Temetése április 2-án,

kedden 13 órakor lesz a havadtői
temetőben.

és ismerős, a karácsonfalvi szü-

tett fia. (8/2048-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett fiam,

KOVÁCS ATTILA

Búcsúzik tőle édesanyja, Ottilia,

0745-680-818. (16/2058-I)

stb.

Tel.

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk április 2-án SIMONFI FERENCRE
halálának első évfordulóján.
Szép emlékét, szeretetét, jóságát
szívünkben őrizzük mindhalálig.
Felesége, fia és a család. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! (6/2031-I)

án megpihent.

édesapja, Lajos és testvere, Zol-

tán. Nyugalma legyen csendes,
pihenése áldott!

Tied a csend, a nyugalom, miénk
a könny, a fájdalom.

Akartunk mi annyi jót és szépet,

De a sors életünkben mindent
összetépett! (8/2048-I)

anyós, testvér, rokon, szomszéd

letésű

ÁDÁMOSI EMMA

életének 76. évében visszaadta

lelkét Teremtőjének. Temetése

Karácsonfalván lesz április 3-án,

szerdán 14 órakor. Szép emléke
szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család. (10/2051-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy

MOLNÁR ROZÁLIA
szül. Nemes

2019. március 31-én végleg visz-

szaadta lelkét Teremtőjének, 80

év után. Temetése 2019. április 3-

án 13 órától lesz a marosvásárhelyi

református

temetőben,

református szertartás szerint.

Mély fájdalommal szívünkben ve-

szünk búcsút vejünktől,

KOVÁCS ATTILÁTÓL

Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon, azóta tiéd a csend, a végtelen nyugalom. Elhagytad a
házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél.
Örök álom zárta le szemed, megpihenni tért két dolgos kezed.
Nélküled semmi sem olyan, mint
régen, fájó könnycsepp lettél
mindnyájunk szívében. Idézzük
szavaid, tetteid, emléked. Szeretünk mindnyájan, nem feledünk
téged.
Április 1-jén megtört szívvel emlékeztünk a drága édesanyára,
anyósra, nagymamára, a nagyadorjáni
születésű
KISS
ZSÓFIÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodjál békében az
Úr Jézus szent nevében! Gyászoló szerettei. (13/2054)

megnyugodva tudatjuk, hogy a

Gyászoló felesége és két szere-

miénk a könny és a fájdalom.

milyen

javítást

Fájó szívvel, Isten akaratában
szeretett édesanya, nagymama,

életének 41. évében március 30-

kicsi

Az évek telnek, a könny nem apad,
emléked számomra mindörökké
megmarad. Itt minden rád emlékeztet. Az űr, mely utánad maradt, egyre
mélyül, melyen áthaladni nem
tudok. Életem céltalan. Az együtt
leélt 55 év, melyet gyerekkori szerelmünk fűtött, 2011. április másodikán
délután 5 óra 18 perckor véget ért.
Hiányod nem pótolja semmi, csak
emléked ad némi életerőt. Kérem a
Mindenhatót, hogy elszállt lelkednek
adjon nyugalmat, te szeretett feleség, anya, nagy- és dédmama, te néhai BALLA ERZSÉBET.
Szerető férjed, Endre. (8/2006-I)

Tied a csend és a nyugalom,

VÁLLALUNK háztetőkészítést, -javí-

tást (lemezből és cserépből) és bár-

Öt éve már, hogy itthagytál, drága
emlékeddel szívünkben maradtál.
Megállt a szíved, mely értünk dobogott.
Fájó szívvel emlékezünk terád,
drága feleségem, DOBOS MAGDA
született VÉSZI MAGDA.
Áldott, szép emlékedet szívünkben
őrizzük.
Bánatos férje, János, gyermekei és
unokái. (7/1964)

Emléke legyen áldott!
Testvére,

unokái

(2/2071-I)

és

veje.

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

reggel elhunyt. Nyugodjon béké-

A Szász Adalbert Sportlíceum

Apósa, Csaba, anyósa, Ilonka.

osztályfőnöke

között

szombat

ben!

(7/2047-I)

Hirtelen mentél el, elköszönni
sem tudtál, tied a csend, a nyugalom már. Miénk a könny és a

fájdalom, szíved, emléked az, ami
itt maradt közöttünk.

Búcsúzunk sógorunktól,

KOVÁCS ATTILÁTÓL.

Nyugodjon békében!

Csaba, Kinga és családja, Janó
és családja. (7/2047-I)

VI.

B

osztálya,
és

a

szülők,

őszinte

együttérzésünket

Tihamérnak

és

elhunyta

miatt

fejezzük ki Kovács Katalinnak,
a

szeretett FÉRJ és ÉDESAPA
érzett

fájdalmukban. Pihenése legyen
csendes! (4/2044-I)
Az
Iskolás
asztalitenisz

ATTILÁTÓL,

akit

búcsúzunk

fájó

szív-

KOVÁCS

váratlanul

ragadott el a halál. Őszinte

részvétünk a gyászoló csa-

ládnak. Nyugodjon békében! A
Lukács család. (7/2047-I)

Életed rövid volt, csak egy rövid

álom. Váratlanul jött el a halál,
és vitt el tőlünk. Búcsúzunk
KOVÁCS

ATTILÁTÓL,

aki

életének 41. évében hunyt el.
Őszinte részvétünket és mély

együttérzésünket fejezzük ki a

gyászoló családnak. A Mattern
és a Makai család. (7/2047-I)

Őszinte

együttérzésünket

részvétünket

fejezzük

és

ki

Katikának és gyermekeinek a

családot ért nagy fájdalomban.
Lukács Magdi és a Dósa család.
(sz.-I)

Szakács

László

mellett

tozunk

ÉDESAPJA

va-

korai

elvesztése miatt, akit az Isten

tanárai,

Attilának

és

vel

gyunk, és fájdalmában osz-

aki életének 41. évében tragikus
körülmények

Megrendülve

nyugtasson csendesen. A 823as lakóbizottság. (12/2053)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-

nak, akik drága halottunkat, özv.
PÁLL MARGITOT szül. Egyed
utolsó útjára
fájdalmunkban

elkísérték
osztoztak.

gyászoló család. (-I)

Sportklub
szakosztálya

és
A

részvétét fejezi ki a Kovács
családnak a szeretett FÉRJ és

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki drága halottunk, id.

legyen áldott! (4/2044-I)

Gyászoló szerettei. (14/2056)

ÉDESAPA tragikus elhunyta
miatti fájdalmukban. Emléke

PERES GYULA temetésén részt
vett és fájdalmunkban osztozott.

2019. április 2., kedd __________________________________________________HiRdeTÉs __________________________________________________ nÉpÚJsÁG

A szállító neve és címe
TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242
ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753

Útirány
Marosvásárhely –
Budapest

Indulás

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.*,
csütörtök 18.30 ó.,
péntek 18.30 ó., szombat 8 ó,
vasárnap 18.30 ó, Népliget,
Volán buszállomás

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

* Időszakos járat

Marosvásárhely –
Budapest

szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Visszatérés

RedőnYÖk, sZALAGFÜGGÖnYÖk, GARÁZskApuk és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TeRmOpÁn ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.)
A mAROsvÁsÁRHeLYi ReFORmÁTus TemeTő teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875)
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.
(sz.-I)
eLÁRusÍTÓnőkeT alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (21085-I)
ALkALmAZunk ReCepCiÓsT, seGÉdsZAkÁCsOT és
FeLsZOLGÁLÓT. Magas kereseti lehetőség; tapasztalat nem szükséges! Tel. 0744-624-976. (21078-I)
mAROsvÁsÁRHeLYi CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT, BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Amit ajánlunk: vonzó
jövedelem. Tel.: 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. A
román nyelvű önéletrajzot az alábbi e-mail-címre várjuk:
office@consuselectric.ro (63431-I)
TeLJes ORvOsi eLLÁTÁs – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia;
immunológia és ultrahangos dopplervizsgálat. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
sZendviCskÉsZÍTőT alkalmazunk. Tel. 0741-215-738. (63456-I)
A kOvÁCs pÉksÉG pÉkekeT és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (21095)
keRÉkpÁR-ÖssZesZeReLő mŰHeLYbe (Marosvásárhely,
Neuzer Kft.) jó kézügyességű és műszaki beállítottságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261806 vagy e-mail: info@neuzer.ro (21094)
ALkALmAZunk stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési
jegyek. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel:
számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat
a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372759-230-as telefonszámon. (63445-I)
ALkALmAZunk SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógépkezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség,
felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni
és a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég
honlapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/,
vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68.
szám. Tel. 0265/264-656. (63445-I)
RAkOdÓmunkÁsT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805.
(24/2067-I)
TÁpGYÁRTÁssAL, vALAminT sZÁRnYAsTenYÉsZTÉsseL FOGLALkOZÓ CÉG munkatársakat keres: RAKODÓMUNKÁST, ZSÁKOLÓT és BAROMFIGONDOZÓT.
Tel.
0725-578-030. E-mail-cím: anfeed@anfeed.ro (sz.-I)
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Előnyös árak
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Egy út 100 lej,
menet–jövet 180 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
170 lej.

A lakossági riasztórendszer tesztelése

Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a sajátos akusztikus riasztási jelzésekről, és közös keretrendszert kell kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a katasztrófavédelmi
felügyelőség havonta, minden hónap első szerdai munkanapján teszteli a települések riasztórendszereit.
Eszerint 2019. április 3-án délelőtt 10 és 11 óra között Marosvásárhelyen
TesZTeLik A LAkOssÁGi RiAsZTÓRendsZeRT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Marosvásárhely megyei jogú város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit,
és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést.
AkusZTikus RiAsZTÁsi JeLZÉsek
polgárvédelmi
időtartam
Jelentése
helyzetek (jelzés)
Légiriadó-előzetes 3, egyenként 32 másodperces A lakosság előzetes figyelmeztetése légitámahangjelzés (impulzus) 12 másod- dás bekövetkeztének lehetőségére a város (léteperces szünetekkel
sítmény) területén
Légiriadó

katasztrófariadó

15, egyenként 4 másodperces A lakosság figyelmeztetése légitámadás beköhangjelzés (impulzus) 4 másod- vetkeztének azonnali veszélyére a város (léteperces szünetekkel
sítmény) területén

5, egyenként 16 másodperces A lakosság tájékoztatása egy elkerülhetetlen terhangjelzés (impulzus) 10 másod- mészeti, technológiai vagy biológiai katasztrófa
perces szünetekkel
bekövetkeztéről vagy ennek veszélyéről

A riadó befejezése 2 percig tartó folytonos, egyenlő A lakosság tájékoztatása a veszély elmúltáról és
hangerejű jelzés
a tevékenységek folytatásának lehetőségéről

dr. dorin Florea polgármester

Nyilvános versenytárgyalás helyiség bérbeadására

I. A Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Technológiai és Tudományegyetem – Marosvásárhely, Gheorghe Marinescu utca 38., Maros megye – versenytárgyalást szervez helyiség bérbeadására Marosvásárhelyen, a Gheorghe Marinescu utca 38. szám alatti Salus Per Aquam rehabilitációs és képzőközpontban, közélelmezési tevékenységre.
II. Az ajánlatokat zárt borítékban április 12-én 10 óráig lehet benyújtani a MOGYTTE iktatójában, Marosvásárhelyen,
a Gh. Marinescu utca 38. szám alatt. A borítékra rá kell írni, hogy nem felbontandó április 12-én 11 óráig – A szociálisadminisztratív osztály figyelmébe – a nyilvános pályázatra – helyiség bérlésére (A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA
DE 12.04.2019 ora 11 – ÎN ATENŢIA SERVICIULUI SOCIAL ADMINISTRATIV – PENTRU LICITAŢIA PUBLICĂ
– ÎNCHIRIEREA SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE ACTIVITATE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ – Magazin băuturi
răcoritoare nonalcoolice şi fast food).
III. Az árverésre 2019. április 12-én 11 órakor kerül sor az adminisztratív igazgatóság épületében (Gh. Marinescu u.
38. sz.). Az ajánlatok felbontásánál, elemzésénél csak azok vehetnek részt, akik a határidőig benyújtották ajánlataikat.
IV. A részvételi feltételeket az egyetem honlapján megjelent közlemény és a tenderfüzet tartalmazza, ezek, valamint
a típusnyomtatványok (kísérőlevél, nyilatkozat/felhatalmazás, pénzügyi ajánlat, a kiválaszthatóságra vonatkozó nyilatkozat – declaraţie de eligibilitate) a https://www.umfst.ro/universitate/directia-administrativa/serviciul-social/licitatiispatii-inchiriate.html weboldalról tölthetők le.
V. Bővebb felvilágosítás a 0265-215-551-es telefonon, 132-es mellék.

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2019. április 16-án 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén a
következő javak értékesítésére:
– Volkswagen IJ-2006 személygépkocsi, alvázszáma WVWZZZIJZ6000944, kikiáltási ár 4.590 lej; Volkswagen IJ-2005
személygépkocsi, alvázszáma WVWZZZIJZ5W017187, kikiáltási ár 4.400 lej.
– Volkswagen 7HC GCAAB300X0, MS-77-MTM, 2012-es gyártású, alvázszáma WV2ZZZ7HZCH066536, kikiáltási ár 37.110 lej;
– Volkswagen C3, ACXBMPXO, MS-01-TKT, 2007-es gyártású,
alvázszáma WVWZZZ13CZ7E192163, kikiáltási ár 10.883 lej;
– Volkswagen 7JO PCAAC300X0, MS-02-TKT, 2012-es gyártású, alvázszáma WV1ZZZ7JZCXO15128, kikiáltási ár 29.880 lej;
– Audi személygépkocsi, B8ACAGF1, MS-04-TKT, 2011-es, alvázszáma WAUZZZ8K3BAC33835, kikiáltási ár 33.953 lej. A
kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő
előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a
végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7. bekezdése értelmében a liciten való részvételhez
az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási
ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN
RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell átutalni, címzett a Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – vagy
banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi
személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű
fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben
részt vehessenek az árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. április 2. A közleményt kifüggesztik a Dicsőszentmártoni Adóés Pénzügyi Osztály, az Ádámosi Polgármesteri Hivatal, a Dicsőszentmártoni Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén és
megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, a végrehajtói irodában (Bălţatu Gheorghe felügyelő) vagy a 0265/443-312-es
telefonszámon.

12 nÉpÚJsÁG

___________________________________________ kÖZLemÉnY – RekLÁm ___________________________________________ 2019. április 2., kedd

Nyilvános, kikiáltásos árverés beltelkek eladására

szováta város polgármesteri Hivatala – adószám 4436895, Fő út 155. szám, maros megye – nyilvános, kikiáltásos árverést szervez április 17-én 11 órakor szováta város tulajdonát képező ingatlanok
– összesen 4728 négyzetméter felületű beltelkek – eladására. Telekkönyvszámuk: 51615, 51616 és
51617, szováta.
Az ajánlatok leadásának határideje: április 17., 10 óra.
Az árverésre a szovátai polgármesteri Hivatal székhelyén, a Fő út 155. szám alatt kerül sor. A dokumentációt a hivatalban lehet átvenni a 4-es irodában, a közkapcsolati és információs részlegen. kapcsolattartó az árverező bizottság titkára, bartha Éva jogász. Telefon: 0265/570-218, 117-es mellék.

A Siletina Impex Kft. – Helyi
Közszállítási Vállalat Rt. Társulás
– fő tevékenysége: személyszállítás –

alkalmaz
AUTÓBUSZSOFŐRÖKET

Követelmények:
– d kategóriás hajtási jogosítvány
– attesztát
– legkevesebb két év tapasztalat a szakmában (személyszállítás)
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhelyűeknek
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a hajtási jogosítvány és a szakmai tanúsítvány (attesztát) másolatával a cég marosvásárhely, béga utca 2.
szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig
10–15 óra között. Tel. 0265/269-077 vagy 0733-090-691.
A közszállítási vállalat alkalmaz

AUTÓMÉRNÖKÖT

Követelmények:
– felsőfokú végzettség licencdiplomával – gépészmérnöki szakirány, szállítás, közúti járművek szak
– tapasztalat a szakmában nem szükséges
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
A kérvény önéletrajzzal, a végzettséget igazoló iratok másolatával,
esetleg ajánlásokkal a cég marosvásárhely, béga utca 2. szám alatti
székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra
között.
A társulás fenntartja a jogot, hogy tesztelje a jelentkezők hozzáértését. bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es
telefonszámon.
A közszállítási társulás vezetősége

