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Otthonos óvoda Andrássytelepen

Marosludason folytatják a projekteket

Szándékos
állatölésre
gyanakszanak

Szándékos állatölés és jogtalan fegyverhasználat miatt indult bűnvádi eljárás egy dicsőszentmártoni férfi ellen,
akit azzal gyanúsítanak, hogy vasárnap délelőtt lelőtt három kutyát Ádámos községben, egy vadászterületen.

____________2.
Felolvasták
a parlamentben
a bizalmatlansági
indítványt

A dokumentum aláírói szerint az
Orban-kormányt haladéktalanul le kell
váltani, egyrészt mert a választási törvénynek kevéssel a választások előtt
történő módosítása sérti az európai
normákat, másrészt mert a módosítások egyoldalúak, és előzetes egyeztetés, vita nélkül, felelősségvállalással
akarja hatályba léptetni ezeket a hatalmon levő párt.

____________3.
VII. kastélyrali

Ez év májusában ismét megszervezik
az egyik leglátványosabb és méltán
népszerű Maros megyei eseményt, a
kastélyralit. A marosvásárhelyi Classic
Car Club által szervezett, immár szép
hagyománnyá váló veterán autós rendezvénysorozat a hatodik alkalommal
startol a megyeszékhelyről, idéntől
Castel Rally by EHRLE címmel.

Év elején, költségvetés hiányában a tavaly megkezdett projektek folytatódnak
a
városban.
Ezeket
ismertette
Kis István alpolgármester.

Mezey Sarolta

– Andrássytelepen fontos előrelépések történtek. Rendeztük az óvoda udvarát, rendbe tettük
a játszóteret, új hintákat, csúszdákat szereltünk
fel. Az óvoda épületét, ahová 12 telepi gyermek
jár napközibe, a korábbi években újítottuk fel,
így nagyon otthonos körülmények között fog-

lalkozhatnak a gyerekekkel. A kultúrotthon felújításának egy újabb szakaszánál tartunk. Miután kicseréltük a tetőt és felújítottuk a
mennyezetet, most az illemhelyeket alakítjuk ki,
kicseréljük az ajtókat, felújítjuk a nagyterem falait. Első fázisban 140 ezer lejt, majd 75 ezer
lejt költöttünk a munkálatokra. Egy következő
fázisban, amelyet az idei költségvetésbe befoglalunk, a fűtési rendszert és a padlót cseréljük
ki. Arra számítunk, hogy az andrássytelepiek tavasszal birtokba vehetik a teljesen felújított művelődési házat, amit találkozók, események,

Fotó: Nagy Tibor

rendezvények színhelyéül használhatnak. A
park felújítása nem fejeződött be, a december
végi határidőre a kivitelező MAPCOM cég
megkésett a munkával. Az utolsó simításokkal
elmaradtak. Az az igazság, hogy rosszul jött ki
a lépés, hiszen télidőben nem lehet zöldövezet
létrehozni, parkosítani, így ez a munkálat elmarad tavaszig. Viszont örvendünk, mert bővíteni
tuduk az 1-es Számú Általános Iskola parkolóját, továbbá járdákat sikerült kialakítani a két iskolaépület között.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________4.
Nem fenntartható
a nyugdíjak
40 százalékos
emelése

Călin Popescu Tăriceanu, a Liberálisok és Demokraták Szövetségének elnöke vasárnap este úgy nyilatkozott,
nem fenntartható a nyugdíjak 40 százalékos emelése szeptembertől, ahogyan amúgy a törvény előírja.

____________8.

Mitől boldog Boldog?

Mózes Edith

Ismerik Hofi Géza mondását: Mitől boldog Boldog? Mert Hatvanon túl van, de még mindig heves. (Ő persze Boldogfalváról beszélt,
de poénnak remek.)
Nos, ez jutott eszembe, amikor az Eurostat tavalyi felmérését olvastam, amely szerint Romániában volt a legnagyobb az alkalmazottak elszegényedésének kockázata 2018-ban. Az Európai Unió
országai közül itt a foglalkoztatottak 15,3 százaléka esetében állt
fenn ez a veszély. Uniós viszonylatban ez az arány a 2008-as 8,6 százalékról 9,5 százalékra nőtt. A románok az uniós átlagnál mégis elégedettebbek az életükkel.
Az EU statisztikai hivatalának múlt pénteken nyilvánosságra hozott adataiból kiderül: Romániát Luxemburg (13,5%), Spanyolország
(12,9%), Olaszország (12,2%) és Nagy-Britannia (11,3%) követi.
Eközben az alkalmazottak körében a legalacsonyabb az elszegényedés kockázata Finnországban (3,1%), Csehországban (3,4%), Írországban (4,9%), Belgiumban és Horvátországban (5,2-5,2%).
2018-ban a férfiak 9,9 százalékánál, a nők 9,1 százalékánál állt fenn
az elszegényedés kockázata. A részmunkaidős alkalmazottak körében
magasabb, 16,2 százalékos volt ez az arány. A teljes munkaidőben
dolgozók körében 7,8 százalékon állt a mutató.
Köztudott, hogy Romániában él az Európai Unió szegényeinek 6
százaléka, Olaszország 10 százalékkal, Németország, valamint NagyBritannia is 10 százalék körüli értékkel szerepel a statisztikában.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 43 perckor,
lenyugszik
17 óra 30 perckor.
Az év 35. napja,
hátravan 331 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma CSENGE és RÁHEL,
holnap ÁGOTA és INGRID
napja.
CSENGE: régi magyar név, jelentése ismeretlen.
RÁHEL: héber eredetű, jelentése: bárány.

Borús idő

Hőmérséklet:
max.70C
min.30C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. február 3.
1 EUR
4,7788
1 USD
4,3181
100 HUF
1,4138
1 g ARANY
219,2386

Csak a végzős osztályok
próbavizsgáznak

A Tanügyminisztériumnak a Hivatalos Közlönyben közzétett
rendelete szerint – a korábbi évektől eltérően – idén nem
próbavizsgáznak a hetedik és a tizenegyedik osztályosok.
A kisérettségire készülő nyolcadikosok március 23-án
román nyelv és irodalomból, 24-én matematikából, 25-én
anyanyelvből mérhetik fel ismereteiket, a próbavizsgák
eredményeit április 3-án tudják meg. A tizenkettedikesek
próbaérettségije szintén március 23-án a románvizsgával
kezdődik, 24-én matematikából, 25-én anyanyelvből, 26-án
a szaknak megfelelő választott tantárgyból tesztelhetik tudásukat, eredményükről április 3-án értesülnek. A vizsgajegyek ezúttal is tájékoztató jellegűek, az osztálynaplóba csak
a diák kérésére kerülnek be.

Bálint Zsigmond fotói Budapesten

Február 6-án, csütörtökön 17 órakor Emberközelben címmel nyílik kiállítás a budapesti Hagyományok Háza Masácz
László galériájában. A tárlat válogatást mutat be Bálint Zsigmond marosvásárhelyi fotóművész felvételeiből, amelyek a
fotós 2017-ben megjelent, azonos című albumában láttak
napvilágot. A megnyitón a szerzőt és munkásságát Haris
László fotóművész ajánlja a jelenlévők figyelmébe. Az erdélyi népéletet, embereket, szokásokat sokrétűen felmutató
kiállítás kurátora Katkó Tamás.

Maros megyei művészek
brassói kiállítása

A Maros megyei festőművészek nemrég zárult marosvásárhelyi téli tárlatának anyagát a brassói közönség is megismerheti. A Cenk alatti város tágas, új kiállítóterében, a
Cattia galériában február elsején nyílt meg a
Mureş/Maros/Mieresch Art elnevezésű kiállítás. A mintegy
félszáz alkotó képeit felsorakoztató rendezvény, amelynek
kurátora Dorel Cozma és Nicolae-Ioan Vrâncean, március
28-ig tekinthető meg.

A méhésztanfolyam következő
előadása

A marosvásárhelyi Apicola Kft. a székhelyén, Marosvásárhelyen, az 1918. December 1. út 35. szám alatt méhésztanfolyamot indított tagjainak. Február 6-án, csütörtökön 17
órától a tematika: a méhcsaládok eltűnését befolyásoló tényezők, előadó Ábrán Péter mérnök. A következő előadás
február 13-án lesz.

Nyugdíjasok találkozója

A Magyar Nyugdíjasok Klubja február 5-én, szerdán 16 órakor az új székhelyen, a marosvásárhelyi Arany János utca
13/2. szám alatt tartja a találkozót.

A Székelyföldi Legendáriumról
az Erdély TV-ben

Egy olyan helyre látogathat el ma az Erdély TV nézője, ahol
a mesék, az erdélyi legendák születnek: Székelyudvarhelyre. A Kultúrcsepp legújabb adása a Székelyföldi Legendáriumról szól. Kövessék a műsort ma este fél 9-től az
Erdélyi Magyar Televízióban!

Enyhén nőtt a munkanélküliségi ráta

Múlt év decemberében enyhén, 0,01 százalékkal nőtt
Maros megyében a munkanélküliségi ráta. A múlt év végén
2,71%-os volt a munkanélküliek aránya, míg egy hónappal
korábban 2,7%-os volt az arány – áll a Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség közleményében. A megyei
ügynökségnél 1105 segélyre jogosult és 5267 segélyben
nem részesülő munkanélkülit tartottak számon, a legtöbbjük
– 5153 személy – vidéken él. Korosztályokra lebontva a 40–
49 éveseknél volt a legmagasabb – 1650 személy – és a
25–29 éveseknél a legalacsonyabb – 445 személy – a munkanélküliek száma. A nem dolgozók 53,18%-a csak az
elemi osztályokat végezte el, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők pedig a munkanélküliek 3,15%-át, a líceum utáni
szakosító képzést végzettek a 0,97%-át teszik ki.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Ursula szerint jön a tavasz

Időjóslós medvenap

daspark nyolc barna bundása déli 12-kor lépett színre, addigra az eső is elállt, heves napsütésről azonban szó sem
volt. A megtermett „időjósokat” száraz eledelt tartalmazó
kartondobozok várták, az egyikre napot, a másikra eső-, a
harmadikra hófelhőt rajzoltak a szervezők. Elsőként a legfiatalabb barnamedve, a január 31-én három hónapot töltött Ursula vette ostrom alá a dobozok egyikét, éppen a jó
időt ígérőt. Így, amellett, hogy a mackók árnyékát nem láthatták, a doboz kiválasztásából is a tavasz közeledtére következtethettek az érdeklődők – számolt be lapunknak
Nagy Székely Ildikó
Halmágyi Ildikó, majd viccesen hozzátette: nem a mackók
Délelőtt 11 órakor még csorgott az eső, a majomház a hibásak, ha mégsem „jön be” a jóslat, ez pusztán annyit
épületében azonban népes társaság – többek között egy is- jelent, hogy a tavasz elakadt valahol.
kolai osztály – kóstolta sorra ákosfalvi
és szentgericei méhészek ízletes termékeit. Ezután a
medvékkel kapcsolatos
kérdésekre
kaphattak választ a
gyermekek. Halmágyi Ildikó biológus,
az állatkerti pedagógiai
programok
szervezője
arra
hívta fel a kérésére
plüssmackókkal érkező aprónép figyelmét,
hogy
különbséget
kell
tenni a természetben
élő nagyvad és az
ölelni való játékmackó között. A
marosvásárhelyi vaAz eső ellenére közel száz résztvevője volt a marosvásárhelyi állatkert vasárnapi, időjóslással
egybekötött medvenapjának. Az állatkertben hagyománya van a gyertyaszentelő napjára, február 2-re időzített együttlétnek, amikor
gyermekek és felnőttek a népi hiedelem szerint
(a medveárnyék látványából vagy hiányából)
próbálják megállapítani, télies marad-e vagy tavasziasra fordul az elkövetkező hetekben az idő.

Kutyákkal végzett egy vadász

Szándékos állatölésre gyanakszanak

Szándékos állatölés és jogtalan fegyverhasználat
miatt indult bűnvádi eljárás egy dicsőszentmártoni férfi ellen, akit azzal gyanúsítanak, hogy vasárnap délelőtt lelőtt három kutyát Ádámos
községben, egy vadászterületen.

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közleménye szerint február 2-án 10 óra körül egy 55 éves dicsőszentmártoni férfi a 112-es sürgősségi hívószámon értesítette a
rendőröket, hogy három kutyáját lelőtték. A rendőrségi ki-

RENDEZVÉNYEK

Könyvbemutató a Cserealján

Február 5-én, szerdán a marosvásárhelyi Szent Kozma
és Damján plébániatemplomban a 18 órától kezdődő
szentmise után ft. Oláh Dénes főesperes bemutatja Baricz Lajos Rózsafüzér, Dalban mondom el és Szeretetszemüveg című köteteit, Molnár D. Dénes
képzőművész pedig megnyitja a Rózsafüzér című kötet
illusztrátorának, Zsögödi Imets Lászlónak a tárlatát.
Közreműködik a Szent Cecília együttes. Házigazda ft.
Balázs Ferenc plébános.

Beethoven-művek
a Kultúrpalotában

Ludwig van Beethoven német zeneszerző születésének
250. évfordulója alkalmából február 6-án, csütörtökön
19 órától rendkívüli szimfonikus hangversenynek ad otthont a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme. Vezényel: Shinya Ozaki, hegedűn közreműködik: Francesco
Ionascu. Műsoron: Beethoven-művek. A hangversenyre
a 16-os számú bérletek érvényesek.

Kettős könyvbemutató

Február 6-án, csütörtökön 18 órakor a a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség tanácstermében a csíkszeredai Pro-Print Kiadó két kötetével
ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Farkas Péter, Oláh
Gál-Róbert A leghíresebb helyettes tanár – Szász Károly című könyvét Szabó András mérnök, bolyais vén-

vizsgálás során kiderült, hogy egy hivatalosan szervezett
vadászaton egy 46 éves dicsőszentmártoni vadász több lövést is leadott a vadászterületen tartózkodó kutyák irányába, amelynek következtében az ebek életüket
vesztették. A rendőrség lefoglalta a 12 milliméteres vadászfegyvert, amelyet az illető legálisan birtokolt. A rendőrség
tájékoztatása szerint a férfit azzal gyanúsítják, hogy szándékosan lőtte le az ebeket. Az ügyben az ügyészség felügyeletével bűnvádi eljárás indult. (nszi)

diák mutatja be. Ugyanekkor Oláh-Gál Róbert Arany
János és erdélyi barátai című kötete is bemutatásra
kerül.

A Szent Márton Borlovagrend
40. borversenye

Február 15-én, szombaton 17 órától Dicsőszentmártonban, a Három Fenyő vendéglőben tartják meg az AlsóKis-Küküllő menti 40. borversenyt. A Szent Márton
Borlovagrend által megszervezett díjkiosztási ceremónián a talpalávalót a szászcsávási cigányzenekar
húzza, fellép a Kökényes néptáncegyüttes és a marosvásárhelyi Tűzvarázs régizene-együttes, ugyanakkor
tombolahúzás is lesz, a nyertes borokat pedig árverésre
bocsátják. A verseny és a díjkiosztó ünnepség részleteiről Orbók Ferenc nyújt bővebb tájékoztatást a 0721093-402-es telefonszámon.

Látó Irodalmi Játékok 107.
– Kosztolányi titkai

Február 12-én, szerdán 17 órától kerül sor Bíró-Balogh
Tamás író, irodalomtörténész és Új Krisztina költő estjére a Látó folyóirat és a Lector Kiadó szervezésében.
Az esten bemutatják Bíró-Balogh Tamás két legutóbbi
könyvét, a Hakni című novelláskötetet (Lector Kiadó,
2019) és a Ha nem volnátok ti. Kosztolányi Dezső
utolsó szerelmei című, a Jaffa kiadó gondozásában
megjelent művet. A szerzőkkel Codău Annamária beszélget a Bernády Házban. Az esemény társszervezője
a Szépírók Társasága.
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Felolvasták a parlamentben
a bizalmatlansági indítványt

Felolvasták hétfőn a parlament két házának együttes ülésén a Szociáldemokrata Párt (PSD) által a
kétfordulós polgármester-választásról szóló törvénytervezet kormányzati felelősségvállalással való
elfogadása miatt benyújtott bizalmatlansági indítványt.

A képviselőház és a szenátus együttes ülését Marcel Ciolacu
alsóházi elnök vezette, az ülésen 287 törvényhozó vett részt.
Jelen volt Ludovic Orban miniszterelnök és a kormány több
tagja is.
Az Orban/PNL-kormány – a román demokrácia privatizálása címet viselő dokumentumot a PSD és az RMDSZ 208 törvényhozója írta alá, és Daniel Suciu szociáldemokrata
képviselő olvasta fel.
A dokumentum aláírói szerint az Orban-kormányt haladéktalanul le kell váltani, egyrészt mert a választási törvénynek
kevéssel a választások előtt történő módosítása sérti az európai
normákat, másrészt mert a módosítások egyoldalúak, és előzetes egyeztetés, vita nélkül, felelősségvállalással akarja hatályba léptetni ezeket a hatalmon levő párt.
Az indítvány leszögezi, az ismételt felelősségvállalással a
Nemzeti Liberális Párt (PNL) a román demokrácia „sírásójává” vált, a választási törvény módosításával pedig átlépte a
„vörös vonalat”, ami nem maradhat büntetlenül.
„Tudatosan figyelmen kívül hagytak minden figyelmeztetést, lábbal taposták az alkotmányos szabályokat, és tankkal

hajtottak át az európai normákon, csak azért, hogy kielégítsék
hatalmi vágyukat! Az alkotmánybíróság a 2020. január 29-i
két határozatával már jelezte önöknek, hogy rossz úton járnak,
hogy az olyan tervezetért való felelősségvállalás, amelyhez
hasonló tartalmú parlamenti procedúra alatt áll, hatalommal
való visszaélést jelent. Hogy a PNL súlyosan áthágja az alkotmányt! Ludovic Orban kinyitotta Pandóra szelencéjét, ami tragikus következményekkel járhat valamennyi román számára.
A demokratikus szabályok nem opcionálisak!” – érvelnek az
indítvány aláírói.
Úgy vélik, a választási törvénynek négy hónappal a választások előtt történő módosítása Európa peremére sodorja Romániát. A parlament szabályzata szerint a bizalmatlansági
indítványt benyújtása után legtöbb öt nappal kell felolvasni a
két ház együttes ülésén, majd három nappal később kell megtartani a vitát.
A kormány megbuktatásához legalább 233 törvényhozó
szavazatára van szükség.
Az alkotmány értelmében a kormány a képviselőház és a
szenátus együttes plénuma előtt felelősséget vállalhat egy
programért, egy általános politikai nyilatkozatért vagy egy törvénytervezetért. Ha az ezek felolvasását követő három napon
belül bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormány ellen,
és azt a parlament megszavazza, a kabinet megbukik. Amenynyiben a kormányt nem váltják le, a tervezet, amelyért a felelősségvállalás történt, elfogadottnak minősül. (Agerpres)

Kelemen Hunor nyugalomra és a szélsőségek
elutasítására intette a ditróiakat

Nyugalomra és a szélsőséges nézetek elutasítására
intette a ditróiakat a Mediafax hírügynökségnek
adott nyilatkozatában Kelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke.

Kelemen Hunor emlékeztetett rá: a szövetség már szerdán
állást foglalt a ditrói kérdésben, amikor a gyűlölet minden formáját elutasította. Kijelentette: nem lehet megbélyegezni egy
egész közösséget, és nem lehet a kollektív bűnösség elve szerint ítélkezni „egy egzaltált lelkész és egyes személyek miatt,
akik elfogadhatatlan, fenntarthatatlan véleményt fogalmaztak
meg”.
„Azt üzenem a ditróiaknak, hogy őrizzék meg nyugalmukat, ne hagyják magukat manipulálni, és utasítsák el a szélsőségesség minden formáját” – jelentette ki az RMDSZ elnöke.
Kelemen Hunor arra figyelmeztetett, hogy súlyosan téved,
aki a ditrói eset kapcsán arra a következtetésre jut, hogy a magyarok szélsőségesek, az RMDSZ szélsőséges. „Sem a programunkban, sem a nyilatkozatainkban nem fognak erre példát
találni. (…) Lehet, hogy itt egy telhetetlenebb, durvább vállalkozó áll az egyik oldalon, és sértett emberek a másik oldalon, de ami történt, nem jellemző a közösségre, az RMDSZ-re
pedig a legkevésbé. A két Srí Lanka-i vendégmunkás nem illegális bevándorló, hanem törvényesen jöttek dolgozni. Szükség van a munkaerőre, és szívesen látottak” – fogalmazott
Kelemen Hunor.
Romániában egyébként továbbra is az érdeklődés középpontjában áll a ditrói vendégmunkások ügye. A történtekre a
vezető politikusok, közéleti személyiségek és a román állam
intézményei is reagáltak.
Rareş Bogdan, a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL)
alelnöke vasárnap úgy vélte, hogy a ditrói ügy kényes helyzetbe sodorja Romániát Európában. Úgy vélte: a gyűlölködő
retorikát a Fidesz terjesztette el Romániában is.
Hasonló szellemben vélekedett Ioan Aurel Pop történész, a
Román Akadémia elnöke. Szerinte a ditrói esetnek mélyebb
gyökerei vannak, amelyek az intoleranciához, a kirekesztéshez, a xenofóbiához és a rasszizmushoz vezetnek. Az akadé-

mia elnöke megemlítette: a magyar állam restriktív és diszkriminatív politikát folytat az idegenekkel szemben, „falakat és
kerítéseket” épített az ország határára, és a székelyföldieket a
magyarországi televíziókon keresztül éri el ennek a hatása.
Kijelentette: Románia teljesen másként tekint erre (a bevándorlás) kérdésére, Ditró pedig Románia területén van, és „a
román törvényeknek, moralitásnak és állampolitikának kell
alávetnie magát”.
A romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD) szombaton hivatalból indított rasszizmus miatt eljárást a pékség vezetői ellen, akik a falugyűlésnek küldött levelükben közölték, hogy kivonják a két Srí Lanka-i péket a
kenyérkészítés folyamatából, és segédmunkásként alkalmazzák őket.
Vasárnap a pékség illetékesei közleményben tudatták: tekintettel arra, hogy a falu közgyűlése elutasította a bocsánatkérésüket és a kompromisszumos javaslatukat, nem
változtatnak a két ázsiai pék munkabeosztásán. Azt is közölték, hogy mindent megtesznek a konfliktus lecsillapításáért,
ennek kirobbanása óta ugyanis visszaestek az eladásaik.
A Hargita megyei rendőrkapitányság vasárnap közölte,
hogy gyűlöletkeltés miatt indított kivizsgálást Ditróban. Hétfőn a munkaügyi hatóság indított ellenőrzést a ditrói pékségnél. Azokat a panaszokat vizsgálja ki, amelyeket a szombati
falugyűlésen a pékség korábbi alkalmazottai fogalmaztak
meg.
Az 5500 lakosú, 98 százalékban magyarok által lakott gyergyószéki Ditróban január közepén állt munkába két Srí Lankai pékmester, akiket a pékséget működtető helyi vállalkozó
munkaközvetítő cég segítségével szerződtetett, miután megelégelte, hogy nem talál helyben megfelelő munkaerőt. A sötét
bőrű pékeket bevándorlóknak tekintette a község lakosságának egy része, és ellenségesen viszonyult hozzájuk. A szombat
délelőtt tartott falugyűlésen kiderült: a faluközösség haragja
elsősorban a pékséget működtető helyi származású vállalkozó
ellen irányul, aki azért nem talál helyi munkavállalókat, mert
embertelenül bánik az alkalmazottaival. (MTI)

A PNL-nek az RMDSZ támogatása is elegendő lenne
a kormánytöbbséghez egy mostani választáson

A jelenleg kisebbségben kormányzó jobbközép
Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) támogatása is elegendő lenne a kormánytöbbséghez, ha most rendeznének parlamenti választásokat Romániában –
derült ki az IMAS közvélemény-kutató intézet friss
felméréséből, amelyet hétfőn ismertetett a média.

A kormányváltás és Klaus Iohannis államfő novemberi újraválasztása óta látványosan megerősödött PNL az érvényes
voksok 47,4 százalékát szerezné meg, ha most választanának
új törvényhozást.
Egy ilyen eredménnyel, a parlamenti küszöb alatt végző
pártokra adott szavazatok újraosztása nyomán Klaus Iohannis
államfő volt pártja közel kerülne ahhoz, hogy egymaga is
megszerezze a mandátumok többségét, így már kényelmes
kormánytöbbséget alakíthat az RMDSZ-szel, anélkül, hogy a
tavalyi európai parlamenti választáson 20 százalék felett teljesítő, de azóta némiképp visszaesett jobbközép USR-PLUS
szövetség támogatására szorulna.
Az IMAS új felmérése szerint négy politikai alakulat jutna
képviselethez a törvényhozásban, rajtuk kívül pedig a hivatalosan bejegyzett nemzeti kisebbségek egy-egy képviselője
szerezhet kedvezményes mandátumot.

A legutóbbi, egy hónappal korábban közzétett felméréshez
képest két százalékponttal, 20,6 százalékra emelkedett a novemberben ellenzékbe került Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatottsága, és egy százalékponttal, 12,4 százalékra azoké,
akik a Mentséget Meg Romániát Szövetségre (USR) adnák
szavazatukat.
A január 13-31. között végzett felmérés szerint sem a PSD
volt koalíciós partnere, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE), sem a Traian Băsescu által alapított Népi Mozgalom Pártja (PMP), sem a Victor Ponta volt miniszterelnök
által létrehozott Pro Romania párt nem lépné már át a küszöböt.
Az RMDSZ-t most 4,7 százalékon, tehát az ötszázalékos
parlamenti küszöb alatt mérték. A regionális pártok képviselethez jutását egy alternatív küszöb is segíti: vagyis azok a politikai alakulatok, amelyek legalább négy megyében
megszerzik a voksok legalább 20 százalékát, akkor is részt
vesznek a mandátumok szavazatarányos elosztásában, ha országosan nem érték el az 5 százalékot.
A PNL a jelenlegi, 2016-ban megválasztott parlamentben a
mandátumok alig 20 százalékával rendelkezik, és az év végén
esedékes parlamenti választások előre hozását akarja kiprovokálni, mielőtt népszerűsége csökkenni kezdene. (MTI)

Ország – világ
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Kolozs megyében alkalmaznák
a két Srí Lanka-i munkást

A Kolozs Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó intézmények valamelyikénél alkalmazná Alin Tişe megyei tanácselnök azt a két Srí Lanka-i munkást, akik
a gyergyóditrói pékségben dolgoznak. Bejegyzésében az önkormányzati vezető többek közt azt írja,
úgy döntött, hogy hétfő reggel felveszik a kapcsolatot
a két munkással, mert meggyőződésük, hogy találnak majd munkahelyet számukra. (Agerpres)

Helyenként szünetel a tanítás

Országszerte 3466 tanulót érint jelenleg a tanítás influenza miatti teljes vagy részleges szüneteltetése –
közölte hétfőn az oktatási minisztérium. A szaktárca
közleményében leszögezi, ez az adat nem a beteg
gyerekek számát tükrözi. A minisztérium tájékoztatása szerint nyolc megye és a főváros néhány tanintézetében függesztették fel az oktatást. Az erdélyi
megyék közül Kolozs és Szeben megye érintett,
mindkettőben egy-egy olyan iskola van, ahol részlegesen szünetel az oktatás. További érintett megyék:
Argeş, Giurgiu, Iaşi, Ilfov, Neamţ és Olt. (Agerpres)

Nőtt az influenza halálos
áldozatainak száma

Tizennégyre nőtt az influenza halálos áldozatainak
száma Romániában – jelentette be hétfőn az Országos Közegészségügyi Intézet keretében működő
Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ. A legutóbbi áldozat egy 90 éves, Maros
megyei nő, aki más betegségekben is szenvedett, és
nem volt beoltva influenza ellen, amelynek az A típusával fertőződött meg. (Agerpres)

Börtönbüntetésre ítélték
a volt képviselőházi elnököt

Befolyással való üzérkedés miatt első fokon három
év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bukaresti törvényszék Valeriu Zgonea volt képviselőházi elnököt.
Az ítélet nem jogerős, megfellebbezhető. Zgonea
ellen a korrupcióellenes ügyészség (DNA) emelt
vádat. A DNA szerint 2012 júliusa és 2013 áprilisa között az akkor a képviselőház elnöki tisztségét és a
Szociáldemokrata Párt (PSD) alelnöki tisztségét betöltő Valeriu Zgonea elfogadta Dumitru Dobrică megyei tanácsos arra vonatkozó ajánlatát, hogy anyagi
haszonért cserébe befolyása révén magas tisztségbe
juttassa Dobrică egyik hozzátartozóját. Ennek nyomán Zgonea 62.143 lej értékű jogtalan haszonhoz jutott. A DNA szerint 2013. április 22-én Dobrică lányát
kinevezték az informatikai minisztérium alárendeltségébe tartozó egyik intézmény elnökévé, noha nem
rendelkezett az ehhez szükséges képesítéssel. Dumitru Dobrică vádalkut kötött a DNA-val, a bírák
azonban ezt nem fogadták el. (Agerpres)

Mitől boldog Boldog?

(Folytatás az 1. oldalról)
2018-ban hat és fél millió körül volt a szegénységben
élő romániaiak száma, ami 700 ezerrel jelent kevesebb
nélkülözőt, mint egy évvel korábban, de még így is a lakosság mintegy 33 százalékát teszik ki a nehéz sorban
élők. Ugyanakkor az is tény, hogy Románia lakosságának 17,5 százaléka külföldön él.
Hivatalos adatok szerint az Európai Unió 113 millió
polgára, vagyis a lakosság mintegy 22%-a él szegénységben. Kiderül továbbá, hogy a nagy munkaerőhiányban a romániai vállalkozók elkezdtek többek között
vietnámi vagy más külföldi munkásokat is alkalmazni.
(A legfrissebb botrány a ditrói pékségben alkalmazott
Srí Lanka-i munkások miatt robbant ki.)
Az országban a migránsok aránya alacsony, alig
0,3%, a jelentés mégis aggasztónak nevezi az emigrálók
és a migránsok közötti arányt, főként annak előrevetítésében, hogy 2050-re a romániai lakosság mintegy 30
százaléka idősebb lesz 65 évesnél.
Romániában szinte minden negyedik lakost a szegénység kockázata fenyeget, mi élünk a legkevesebb
pénzből, még Bulgáriában is több az elkölthető jövedelem, mint nálunk, Luxemburgban pedig hatszor több.
Tízből két ember küzd súlyos anyagi gondokkal. És bár
EU-szinten olcsó a román benzin, az itt élők számára
sokkal drágább, egy német átlagbérből sokkal több
„drága” benzint lehet vásárolni, mint amennyi „olcsóbbat” egy romániai átlagbérből.
Akárhogy is nézzük tehát, Románia nem áll túl jól
életszínvonal, életminőség tekintetében.
Mindezek ellenére a románok az uniós átlagnál elégedettebbek az életükkel.
Mitől is boldog Boldog?
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A finanszírozás elmaradása miatt

A megszűnés veszélye fenyegeti a sérült gyerekeket ellátó központot

Mivel a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szociális
igazgatósága nem fizette ki
időben a szerződésben vállalt
összegeket, ismét a megszűnés veszélye fenyegeti a marosvásárhelyi
Alpha
Transilvană Alapítvány Kitartás központját, ahol súlyos fogyatékkal élő gyerekeket
látnak el és biztosítanak számukra szakszerű fejlesztést
az alapítvány szakemberei.
Tizenhat
családnak
kell
együtt élnie azzal a bizonytalansággal, hogy február közepétől részesülhet-e ebben a
sérült gyerekük vagy sem.

Menyhárt Borbála

Az állami szektorban Maros megyében ilyen komplex fejlesztő
szolgáltatások nem elérhetők, a családok nagy része nem tudná megengedni magának, hogy kifizesse az
ellenértékét, hiszen havi kétezerkétezerötszáz lejes költséget jelentene számukra – világítottak rá az
érintettek a sajnálatos helyzetre hétfőn, az alapítvány székhelyén tartott
sajtótájékoztatón.
Tizenhat, fogyatékkal élő gyerekeket nevelő családnak kellett azzal
szembesülnie, hogy februártól az
Alpha Transilvană Alapítvány Kitartás központja nem tud többé ingyenesen fejlesztő foglalkozásokat
biztosítani gyerekeiknek. Olyan
családok is vannak, amelyek más
megyéből költöztek ide, mindent
maguk mögött hagyva, hogy sérült
gyermekük hozzájusson a legújabb
módszerekre épített, egyénre szabott fejlesztéshez, ami hozzásegíti
ahhoz, hogy javuljon az állapota,
hogy esetleg évekig tartó rehabilitáció után valamelyest önellátóvá
váljon.
Az Alpha Transilvană Alapítvány
keretében működő Kitartás központ
sok család mentsvára, olyan munka
folyik ott, aminek az értékét kívülállóként nem tudjuk felbecsülni,
talán csak akkor, amikor maguk a
szülők mesélnek könnyes szemmel
arról, mit jelent számukra a mindennapokban az a segítség, amiben
részük van az Alphánál dolgozó
szakembereknek köszönhetően.
Ennyire komplex, a sérült gyerekek
igényeinek megfelelő fejlesztő tevékenység máshol a megyében nem
elérhető. Az évek során az alapítványnak sikerült felépítenie egy kiváló szakemberekből álló munka-

csoportot, amelyben pszichológus,
pszichopedagógus, logopédus, kinetoterapeuta közösen, művészeti
vagy állatokkal való terápiával
egyénre szabottan foglalkozik a
gyerekekkel. Az érintett családok
pedig óriási eredményként élik meg
az egészen pici előrelépéseket is, ha
a fejlesztés hatására a gyerekük
képes lesz megfogni a kanalat vagy
valamelyest kommunikálni.
A Kitartás központban, amelynek
a léte most veszélyben forog, 16
rendkívül súlyosan sérült gyerekkel
foglalkoznak, különleges járművel
reggel elviszik őket otthonról, délben hazaviszik, és a családot felszabadítják ezáltal néhány órára, amíg
a szülők esetleg munkát tudnak vállalni, vagy el tudják intézni ügyesbajos dolgaikat, hiszen ezek a
gyerekek állapotuk miatt állandó
felügyeletet igényelnek.
Dr. Alexandru Lupşa marosvásárhelyi orvos, az alapítvány elnöke
a sajtótájékoztatón is elmondta, és
nemrég felhívást is közzétett a
Facebookon, amelyben arra kér
mindenkit, akinek lehetősége van,
segítsen az alapítványon, ugyanis
anyagi támogatás hiányában februártól fennáll a veszélye annak, hogy
bezár a Kitartás központ. Az alkalmazottak, a munkájukat szívvel-lélekkel végző szakemberek január
közepén hivatalos értesítést kaptak,
hogy pénzügyi fenntarthatatlanság
miatt megszűnik a munkahelyük. A
központ megszűnése kilenc munkatársat érint – fejtette ki lapunknak

dr. Lupsa. Mint mondta, február 14-ig tudják ingyenesen biztosítani a fejlesztést a sérült gyerekeknek, ugyanis a közösségi oldalon
közzétett felhívására kedvezően reagált a közösség, cégek ajánlottak
fel anyagi támogatást, aminek köszönhetően még két hétig fenntartható a szolgáltatás. Amennyiben
azonban az elkövetkező két hétben
nem történik semmiféle konkrét
lépés a polgármesteri hivatal részéről, február közepétől csak az érincsaládok
anyagi
tett
hozzájárulásával tudnák biztosítani
a fejlesztő tevékenységeket, ellenben ezek a költségek akár havi kétezer-kétezerötszáz
lejre
is
rúghatnak, amit a családok nagy
része nem tudna megengedni magának. Segítő szándékú vállalkozók
egy ideig finanszírozzák egy-egy
gyerek fejlesztésével járó költségeket, ám hosszú távon ez nem jelent
megoldást.
Nagy terhet vesznek le
a szülők válláról
A sajtótájékoztatón jelen volt néhány érintett szülő, köztük Szőcs
Katalin is, akinek egy tízéves sérült
kisfia van, nyolc éve járnak az
Alpha Transilvana Kitartás központjába. – Egy második családra
leltünk az alapítványnál. Nagyon
érzékeny a fiam, nem marad el bárhol, bárkivel, nagyon sok idő kellett, hogy megszokja ezt a
környezetet, megbarátkozzon a személyzettel, de most szívesen jön,

Februártól lehet iratkozni az idei versenyre!
Ez év májusában ismét megszervezik az egyik leglátványosabb és méltán népszerű
Maros megyei eseményt, a
kastélyralit. A marosvásárhelyi Classic Car Club által szervezett, immár szép hagyománnyá váló veterán autós
rendezvénysorozat a hatodik
alkalommal startol a megyeszékhelyről, idéntől Castel
Rally by EHRLE címmel.

Kaáli Nagy Botond

2020. május 22-e és 23-a között
kerül sor a versenyre, amely ez
évben sem gyorsasági, hanem átlagtartó, kétnapos, itiner típusú rali,
melynek keretében az első napon 3
szakaszt rendeznek Maros megye
területén, majd másnap több Maros
megyei érdekességet látogatnak
meg a versenyzők a rali során.
Az idei verseny mezőnye május
22-én startol, és május 23-án fut be

VII. kastélyrali

a célba, a próbák száma 25, a verseny össztávja 400 kilométer. Navigálni itinerrel szabad, a részvételi
díj március elsejéig beiratkozóknak
100 euró, Classic Car Club-tagoknak 90 euró. A ralira február elejétől
lehet beiratkozni, az iratkozás szakaszos, az első, Early Bird beiratkozók 10%-os kedvezményben
részesülnek. Összesen 50 versenyző
vehet részt a ralin olyan járművekkel, amelyeket 1990. december 31-

ig gyártottak, tehát legalább 30 évesek, így veteránkorúnak minősülnek. Jelenleg még 35 hely szabad.
Mindegyik kategóriában az első,
második és harmadik helyeket díjazzák, az alábbi kategóriák szerint:
VW-kupa – díjak az Aliat AMS felajánlásával; Összetett rangsor; A
legrégebbi jármű, amely befejezte a
ralit; Hölgyek kupája; A legkisebb
hengerűrtartalmú jármű, amely befejezte a ralit; Csapatok.

alig várja. Nem jár, nem beszél, teljesen másokra van utalva, és itt rengeteg szeretetben, törődésben van
része. Óriási segítség számunkra,
hogy biztosítják a szállítását, hiszen
az állam ugyan ad ingyenes jegyet
a közszállítási járművekre, de lehetetlen azokat igénybe venni, a különleges kocsival felszállni a zsúfolt
buszokra. Amellett, hogy biztonságban tudom, és felszabadul a család
arra az időre, a felügyeleten túl foglalkoznak vele, fejlesztik, és ennek
látszata is van, többet ért, jobban tudunk vele kommunikálni, fejmozgással elég jól megérteti magát.
Ugyanakkor az is sokat jelent, hogy
nem otthon van a négy fal között,
hanem közösségben, ingerek érik,
fejlődik. Minden apró előrelépésnek nagyon tudunk örülni – mutatott rá az édesanya, aki kérdésemre,
hogy ha ki kellene fizetni a fejlesztés költségeit, lenne-e erre lehetősége a családnak, nemmel válaszolt,
mint mondta, a személyi gondozói
pénzből, a havi 1700 lejből semmiképpen nem futná erre.
Az édesanya szerint a szakemberek, gondozók nagyon jól ismernek
minden gyereket, ami fontos, hiszen
egyesek nem tudnak jól nyelni,
rágni, kell tudni, melyik gyerekkel
hogyan bánjanak. Ha tőlük meg kell
válni a súlyos finanszírozási problémák miatt, és majd valamikor
esetleg újak jönnek, évekbe telhet,
amíg a gyerekek megszokják őket.
– Mi marosvásárhelyiek vagyunk,
de vannak szülők, akik azért hagyták ott a régi életüket és költöztek
ide, hogy a gyerekük hozzáférhessen az Alphánál fellelhető komplex
fejlesztéshez. Velük mi lesz? – vetette fel a kérdést az édesanya.
„Ma az Alpha, holnap mi”
A marosvásárhelyi civil szféra
egyik oszlopos tagja került veszélybe – mutatott rá a tegnapi sajtótájékoztatón Ludescher László, a
Gyulafehérvári Caritas ágazati igazgatója, a 17 marosvásárhelyi civil
szervezetet tömörítő munkacsoport
vezetője. A marosvásárhelyi szociális téren dolgozó civil szervezeteket sokkolta a helyzet, amibe az
Alpha Transilvană került, ugyanis
„ma az Alpha, holnap mi” – fogalmazott Ludescher László. Mint
mondta, sajnos a többi civil szervezet is nehéz helyzetben van,
ugyanis szinte folyamatosan 4-5 hónapos késéssel kapják meg a Marosvásárhelyi
Polgármesteri
Hivataltól a szerződésben vállalt támogatást azoknak a szociális szol-

Az idei verseny több újdonsággal
is szolgál. A 2020-as kastélyrali
immár két különböző bajnokságban
is pontoz ebben az évben: a
CRRVI-ben, amelyet a Retromobil
Club Romania szervez, valamint a
MNASZ Magyarország által szervezett Historic Regularity Rallye
bajnokságban. Újdonság továbbá,
hogy az idéntől az EHRLE Románia – közös értékeik, a hagyomány
és a minőség, valamint az autók
iránti szenvedély okán – csatlakozott a kastélyrali szervezőihez. A
több mint 50 éves tapasztalattal rendelkező EHRLE GmbH Európa piacvezető gyártója az önkiszolgáló
autómosó berendezések és mobil
ipari magasnyomású tisztítógépek
területén.
Az idei rali programja a következő: csütörtök, május 21-e, Marosszentgyörgy – 16:00 – 20:00 óra –
versenyszámok kiosztása, iratkozás.
Péntek, május 22-e, Marosszentgyörgy: 8:00 – 11:00 óra – versenyszámok kiosztása, iratkozás. 10:00
– 15:00 óra – ClassicShow autókiállítás. 11:30 óra – briefing: Castel
Rally by EHRLE 2020. 13:00 óra –
a rali kezdete, első szakasz. 14:30

gáltatásoknak a finanszírozására,
amelyeknek a biztosítása az állam,
illetve a helyhatóságok feladata. –
Nincs szociális fejlesztési stratégia,
a civil szervezetekre nem tekint
partnerként a polgármesteri hivatal
– fogalmazott az ágazati igazgató,
majd hozzátette, miután néhány hónappal ezelőtt sajtótájékoztatón felhívták a közvélemény figyelmét a
finanszírozás folyamatos késésére,
elkezdték átutalni az elmaradt öszszegeket. Hétfőn, amikor úton volt
az Alphánál meghirdetett sajtótájékoztatóra, jött a telefonhívás a szociális osztályról, hogy átutalják a
decemberi összeget – mutatott rá
Ludescher László.
Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke szerint sokévi kemény
munkába telt, amíg az Alpha Transilvană önerőből, pályázatok révén
felépített egy olyan komplex szolgáltatást, amire ezeknek a gyerekeknek nagy szüksége van. Mint
mondta, a civil szervezeteket teljes
bizonytalanságban tartják, ugyanis
ha például most ki is fizetnek egy
hónapot, sohasem tudhatják, mi lesz
tovább. Ilyen körülmények között
nagyon nehéz tervezni, dolgozni.
Miután dr. Alexandru Lupşa a
közösségi oldalon felhívta a figyelmet a központot fenyegető veszélyre, egy január 20-án a sajtóhoz
eljuttatott közleményben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a
következőket tette közzé: „A polgármesteri hivatal és az Alpha Transilvană Alapítvány illetékesei
közötti két hónapnyi egyeztetést követően a mai napon, 2020. január
20-án, tisztázásra kerültek a sajtóban megjelent homályos vonatkozások.
A január 20-i találkozón elemzésre kerültek a 2019. novemberi és
decemberi kifizetéshez szükséges
dokumentumok, a törlesztésre
pedig a törvényben megszabott 30
napos határidőn belül sor kerül. Az
önkormányzat minden támogatást
és nyitottságot megad ennek az intézménynek is, mint ahogy mindig
is tettük, és minden támogatásunkról biztosítottuk a vezetőséget és a
szolgáltatás haszonélvezőit. Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, a Szociális Igazgatóságon
keresztül, mindig betartotta ígéreteit, a 2020-ra vonatkozó költségvetés-javaslatba
pedig
belefoglaltuk az Alpha Transilvană
Alapítvány gondozottjainak szánt
összegeket, reméljük, hogy a helyi
tanács tagjai azt jóváhagyják” – áll
a közleményben.

óra – ebéd, Adler Club. 15:30 óra –
a második szakasz kezdete, Laposnyatelep. 16:10 óra – látogatás a
helyi múzeumban. 17:00 óra – a
harmadik szakasz kezdete. 19:30 –
Befutó. Szombat, május 23-a, Marosszentgyörgy – 7:00 óra – reggeli.
9:00 óra – a negyedik szakasz kezdete: Castel Rally by EHRLE 2020.
10:30 óra – kávészünet. 12:15 óra –
az ötödik szakasz kezdete. 13:45 –
ebéd, látogatás a sajtmanufaktúrában. 15:30 óra – a hatodik szakasz
kezdete. 17:00 óra – az első, célba
érő autó érkezése: Transilvania
Motor Ring. 20:00 óra – érkezés az
ünnepi vacsorára, a díjazás helyszínére: GoKart Racing. 20:30 óra –
eredményhirdetés. 21:00 óra – a
résztvevők díjazása. Vasárnap,
május 24-e. 7:00 – 10:00 óra – reggeli. 10:00 – 12:00 óra – szabad
program. 11:00 – 13:00 óra – átlagtartó verseny a pályán – Romanian
Retro Racing második szakasz,
Transilvania Motor Ring.
További
információkat
a
www.castelrally.ro honlapon találhatnak az érdeklődők, beiratkozni is
ott lehet. A versenyre a későbbiekben még visszatérünk.
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Mítoszokat eloszlató könyv készült

Tiszta kép a Wesselényi-kollégiumról

Értékes kötet jelent meg tavaly a makfalvi Wesselényikollégiumról a helyi Péterfi
apa-fia tanár páros tízévi kutatómunkája alapján. A 300
oldalas munka nemcsak kiegészíti a több mint négyszáz
éves makfalvi oktatástörténeti ismereteket, hanem azt is
bemutatja, miként küzdött
egy székely faluközösség iskolájáért és önazonosságáért
a reformkortól a második világháborút követő szocialista
berendezkedésig.

Gligor Róbert László

A kibédi születésű Péterfi
György évtizedeken át Makfalván
dolgozott matematika szakos tanárként, itt telepedett le, innen is vonult
nyugdíjba. Fia, Levente is itt él, a
falu iskolájában történelem-földrajz
szakos tanár. Ők tették le az asztalra
a tavaly A makfalvi Wesselényi-féle
Székely Nemzeti Iskola története
című munkát. A csendben végzett
szorgos gyűjtőmunka után ugyanolyan szerénységgel mesélnek az
eredményről is.
A Makfalva ötszáz éves írásos
említése kapcsán szervezett ünnepségre 2007-ben Péterfi Levente egy
nagy sikerű fényképkiállítást készített Makfalva és makfalviak képeken címmel. Ezzel kezdődött el a
családban a kutató- és gyűjtőmunka, 2010-ben, a makfalvi oktatás négyszázadik évfordulóján
kötetet adtak ki a helyi oktatástörténetről, de érezték, hogy még sok információ hiányzik, ezért még
jobban beleásták magukat a kutatásba. Az érdeklődést a makfalvi iskolaépület megléte keltette fel: ott
áll a falu közepén az impozáns, feliratos iskola, de vajon mi a története?
Péterfi György már szolokmai
szolgálata idején kezdett írásos dokumentumokat gyűjteni, tanulmányozni, benne volt már a lelkében a
kutatás. Fiát ugyancsak a kíváncsiság motiválta a 2010-es könyvkiadás után: számos adatra bukkantak,

Péterfi Levente és Péterfi György tízévi kutatómunka után adta ki a kötetet

hogy mikor hányan vagy kik végeztek az iskolában, kik kerültek ki
onnan, voltak újságcikkek, a helyi
Fülöp házaspár is kutatta a témát, de
még mindig hiányosnak érezték a
Wesselényi-féle iskolára vonatkozó
ismereteiket.
Az iskola épülete motiválta őket
A kutatómunkájuk során számos
forrásanyag került elő a helyi, illetve a marosvásárhelyi és kolozsvári irat- és levéltárakból. A
gyűjtőmunka hosszas volt, de nem
esett nehezükre. A kolozsvári állami
levéltárban sok szabályhoz kellett
igazodni. Például csak az előre kikért dokumentumokkal szolgálták
ki egy adott napon, vagy ha éppen
nem volt üres asztal az olvasóteremben, nem lehetett kutatni. Jóval
gördülékenyebben ment a munka a
kolozsvári református egyházi gyűjtőlevéltárban és a marosvásárhelyi
állami levéltárban, valamint a Teleki Tékában – mindenhol akadtak
segítőkész magyar levéltárosok. A
forrásanyagok egy részét már digitalizálták, fényképezni is lehetett a
dokumentumokat, így nyári kutatásaik idején több ezer fotót készítettek, amelyeket télen alaposabban át
tudtak vizsgálni és fel tudtak dolgozni. A kutatás és a könyvkiadás
költségeit saját forrásokból fedezték: nem nézték az anyagiakat, hi-

A hányatott sorsú Wesselényi-iskola a székely nemzet szellemi felemelkedéséért épült

szen a kutató kíváncsisága hajtotta
őket a cél felé. A könyv megjelenésével a szerzőpárosnak szellemi
elégtétele van, de ők maguk is sokkal többek lettek, összefüggésükben
látják az eseményeket, az ok-okozatokat, valamint választ kaptak az
1833-as esperesi vizitáció megjegyzésére, miszerint azért volna jó
Makfalván létrehozni egy particulát
(a marosvásárhelyi református kollégium kihelyezett iskoláját), mert
a székely nemzet szellemi felemelkedését szeretnék elérni iskolaalapítás és emberek kiművelése által.
Ez főleg a makfalvi előnevet viselő
marosvásárhelyi Dósa Elek szívügye volt, aki Erdély első jogi doktora, akadémiai jogtanár, a
képviselőház alelnöke, a Magyar
Tudományos Akadémia tiszteletbeli
tagja, költő volt. Wesselényi Miklós
báró, a „zsibói bölény”, az „árvízi
hajós” csak véletlenül került bele
ebbe a képbe.
Érdemes elolvasni
A makfalviak is sok ismeretre tehetnek szert e kötet megismerése
révén, és a közösségben még vannak olvasást, helytörténeti ismereteket igénylők – vélik a szerzők,
akik azért is olvasásra ajánlják a
könyvet, mivel képet kapunk a reformkor, a kiegyezés és az impériumváltások időszakáról is: hogyan

Fotó: Gligor Róbert László

születik, fejlődik, majd kerül más
tulajdonába, és hogyan próbál újraéledni egy iskola – tulajdonképpen
az erdélyi magyarság Trianon utáni
tragédiájának egy része is. Azonban
arra is példát adhat, hogy mekkora
áldozatokat vállal egy közösség,
hogy tovább éltesse a magyar iskolát: 1938-ban az állam teljesen kisajátította a Wesselényi által
építtetett iskolát, erre hittel, közösségi összefogással a makfalviak
egy éven belül két épületet is felhúztak, hogy az addigi épületből kizárt magyar osztályok tovább
tanulhassanak.
Mítoszokat is eloszlat a könyv,
hiszen korabeli feljegyzéseket, levelezéseket idézve mutat fel valós
képet. Például nem igaz – vagy nem
egészen valós – az, hogy Wesselényinek megtagadták a felszólalás
jogát Marosvásárhelyen, ezért Makfalvára kiszaladva rögtön telket vásároltak neki, s ezt hálálta meg a
báró, aki életében sosem láthatta az
általa építtetett tanodát. Az 1835-re
tervezett alapkőletételre Wesselényi
levelet írt, de mivel Erdélyben elfogatóparancs volt érvényben ellene,
nem utazhatott ide, így azt csak a
következő évben olvashatták fel az
ünnepségen. Azonban máig sem
tudni, hogy ez-e a többször is emlegetett alapítólevél, vagy létezik egy
másik dokumentum. Ahogyan az
sem derült ki, hogy milyen okmányokat helyeztek el az alapkő letételekor.
Megtudjuk viszont azt, hogy
mekkora áldozatot jelentett abban
az időben tanulni, és ennek ösztönzésére a báró külön összeget is
meghatározott, később pedig Kelemen Benő és Dósa Elek között
hosszas vitát is szült, hogy az ösztöndíjat a tanulmányi eredmények
vagy a társadalmi helyzet alapján
ítéljék-e oda. Azt is megtudjuk
egy-egy dokumentumból, hogy
honnan toboroztak ide diákokat
Marosszékről, és ki mekkora ösztöndíjat kapott egy-egy adott időpontban, és azt is, hogy az
iskola-alapkőletétel kapcsán Bolyai Farkas is verset írt.
Száz évig szolgálta a székelyeket
Az 1830-as években a reformkor szele Erdélyt is megérintette.
Dósa Elek, a marosvásárhelyi református kollégium jogtanára iskola
felállítását
javasolta
Makfalvára. Az egyházközség
1833-ban örömmel fogadta az ötletet, és úgy tervezték, hogy azon
év őszén két osztállyal beindítják
az oktatást: az egyik osztályt a
helyi tanító kezére bízzák, a másikat a vásárhelyi református kollégium egy végzős diákja kapja, aki
két év szolgálat után elfoglalhatja
az első megüresedett marosszéki
református papi állást.
1833. december 18-án megnyitotta ülését Marosszék megyegyűlése, ahová az addigi kebelei Nagy
Dániel királybíró helyett Nopcsa
Elek grófot nevezte ki a főkormányszék. Az egyre élesedő viták miatt
Nopcsa két nap múlva feloszlatta az
ülést, de ekkor már a városban volt
az ellenzéki Wesselényi báró is. A
viták hevében Nopcsa azt találta
mondani, hogy a grófnak nem lenne
joga felszólalni, mivel nem marosszéki birtokos. Erre Barátosi Szabó
Antal a csókfalvi birtokából egy kis
ciherest adományozott a grófnak,

5

aki így már jelen lehetett a decemberi gyűléseken. Ekkor ismertette
vele Dósa Elek egy makfalvi iskola
tervét és azt, hogy telket szándékoznak vásárolni. 1834-ben meg is vásárolták Albert András makfalvi
telkét, amit Wesselényinek ajánlottak fel a csókfalvi „birtok” után.
Ekkor ígérte meg a gróf, hogy az
ajándékba kapott telken egy nemzeti polgári iskolát építtet a saját
költségén. 1835 januárjában egy bérelt épületben elindult a tanítás, és
az év őszére tervezték az alapkőletételt is, de ezt a kedvezőtlen politikai helyzet miatt elhalasztották. Az
előkészületek és adományok folytak, így 1836. október 17-én, nagy
ünnepség keretében, harangzúgás
és ágyúdörgés közepette letették az
alapkövet, mely eseményen „előbbi
rangú vendégek száma 107, közszékelyek 600-an felül voltak jelen” a
tudósítások szerint, és ez a pillanat
„a székelység nemzeti ünnepnapjává terebélyesedett, amely egyfajta
dacolás volt a hatalommal szemben,
valamint a Wesselényi melletti
szimpátia kinyilatkoztatása is”. Az
építkezés ügyét az is hátráltatta,
hogy 1837-ben a megáradt Küküllő
elmosta a téglaégetésre előkészített
kemencéket. Az épület végül 1840re elkészült, azon év november 1jén megnyílt a diákok előtt.
Homlokzatán díszesebb kőtábla
emlékezteti az utókort arra, hogy
„Adták a székelyek Wesselényinek
hazafiságáért/ Szenteli hazafiság ki
fejtéséért a székely nemzetnek Wesselényi”.
1844-ben Kusztos András kisdedóvó vezetésével ugyanebben az
épületben megnyílt a szék elsők között létesített és legtovább fennmaradt óvodája is.
Az első világháború során az iskolafenntartásra létrehozott alapítvány tönkrement, a tanítók fizetését
sem tudta biztosítani, így azt javasolták, hogy a református egyház
vegye át az iskola kezelését. Erre
végül 1925-ben került sor. Az új államhatalom már 1926-ban el akarta
venni az iskolát, 1933-ban megjelent a román tanító is, 1934-ben 100
gyerek beiskolázásával a Wesselényi-iskolában berendezkedett az állami iskola, 1935-ben három
osztálytermet átengedtek az állami
iskolának, a következő évben már
fele-fele arányban tanultak a felekezeti és az állami iskolában. 1938ban a Wesselényi-féle iskola az
állam tulajdonába került, az utolsó
felekezeti osztályt is kiutasították az
épületből, de a tanév végéig még ott
maradhatott, ez idő alatt az egyházközség gyorsan felépített még egy
tantermet egy 1911-ben épített ingatlan mellé. Balogh Ferenc lelkész
1939-ben egy két tantermes új iskolát építtetett, így 1940-re a 259 református tanköteles gyerekből 195
a négy tanerős felekezeti iskolába,
a többi az állami iskolába járt. A
második világháború idején a Wesselényi-iskola még oktatási célokat
szolgált, később államosították és
egészségügyi központot hoztak
létre benne, ezt a szerepét a mai
napig megtartotta, míg az oktatás az
1939-ben épült, öt évig polgári iskolaként működött Gálkerti-ingatlanban
zajlott,
amelyet
a
későbbiekben tovább bővítettek, és
ma is ez a községközpont tanintézménye.
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Pitypang

Folytatják a projekteket

Szerkesztette:MezeySarolta

(Folytatás az 1. oldalról)
– A marosludasi művelődési ház
felújítására mikor kerül sor?
– Ezzel 12 éve próbálkozunk,
nagyon reméljük, hogy csak sikerül
elfogadtatni a pályázatunkat,
ugyanis az épület nagyon megérett
a felújításra. Rossz a fűtési rendszer, húznak a nagy ablakok, hideg
van a teremben, ami nagyon kellemetlen már a marosludasi közösségnek, hiszen ez a gyűlésterem
már nem felel meg a mai követelményeknek. Miközben mi a művelődési ház felújítására – ami sürgős
és elengedhetetlenül fontos – nem
nyerünk támogatást, a Fejlesztési
Minisztérium országos viszonylatban 38 mozitermet újít fel, köztük
a marosludasit is, az egykori Flacărát.
– Igen. Aláírtuk a finanszírozási
– Előző látogatásunkkor szó
esett a közvilágítás korszerűsítési szerződést, most keressük a kivitelezőt. A projekt keretében a város tetervéről is. Ez megvalósul-e?

rületén minden villanyoszlopra
LED-es égőket szerelünk, s miközben több lesz az égő, csökken a fogyasztás. Újdonság, hogy a
közvilágítási rendszer távirányítással
fog működni, a fény erőssége is állítható, s ezzel szabályozható az
áramfogyasztás is. A beruházás 20
millió lejbe kerül, amiből az önkormányzat önrésze 1,2 millió lej.
Idén indul a munkálat, a kifutási
idő 2 és fél év.
– Más építkezésre, bővítésre
van-e kilátás?
– Igen, bővíteni fogjuk a Vlăduţiu, volt 2-es számú általános iskolát, erre a munkálatra is aláírtuk a
szerződést, melynek értéke 10,7
millió lej. Ennél nagyobb beruházás lesz egy városi bölcsőde építése a Függetlenség negyedben. A
szerződést erre is aláírtuk, a versenytárgyalás folyamatban van. A
beruházás értéke 6 millió lej.

Méltósággal ünnepeltek
a magyar kultúra napján

Aszalos Rozália aligazgató és az iskolabuszra váró gyerekek

A város magyarsága január 26-án ünnepelte a magyar kultúra napját, tekintettel arra, hogy hétköznap
egy nagyszabású ünnep nem kivitelezhető, másrészt
pedig egyetemes imahét volt a refomátus egyházközségben, s a gyermekek részt vettek minden este. A magyar kultúra napi rendezvényt – amelyen részt vett
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke is –, kizárólag helyiek bevonásával szervezték. Erről az eseményről Aszalos Rozália, a Marosludasi 1-es Számú
Általános Iskola aligazgatója számolt be.
– Az ünnepségen fellépett a Czirmay Izabella által
vezetett református vegyes kar, a város technológiai
líceumának magyar tagozata Kali Tünde vezetésével,
az 1-es iskola V–VIII. osztályosokból álló diákkórusa, valamint az elemisek kórusa. Újabban az a ha-

Fotó: Nagy Tibor

gyomány, hogy a harmadikosok szerepelnek, idén
Kováts Zsuzsanna tanítónő vezetésével léptek fel.
Tekintettel arra, hogy a harmadikosok részt vesznek
a körzeti szavalóversenyen, a résztvevőknek alkalmuk adódik a színpadon is elszavalni azt a költeményt, amelyet a versenyen adtak elő. Az idén Opriş
Zsuzsi vett részt a versenyen, s őt hallgathatta meg a
közönség. Szavalt még Kali Sára és Szabó Kinga.
Énekelt Baranyai Adrienn és Kali Sára. A kórus- és
énekszámok után fellépett a város mind a négy tánccsoportja: a Hajdina, a Tatárka, a Pohánka és a Pitypang is – tájékoztatott Aszalos Rozália, és azt is
hozzátette, hogy hangulatos, minden korosztályt
megszólító, igazi kultúranapi rendezvényként könyvelhető el a marosludasi.

– Az történt, hogy Tóth Sándor,
a Hajdina vezetője nem kívánt többet velük együtt dolgozni. A tizenkét fiatal viszont továbbra is
szerette volna folytatni a táncot,
ugyanis mindannyian szeretnek
táncolni, évek óta fellépnek, és jó
táncosok hírében állnak. Elhatározták, hogy külön tánccsoportban
folytatják tovább Kásler Magda és

Farkas Sándor Csaba táncoktatók
irányításával, akiktől a táncosokkal
együtt vált meg a Hajdina. Így alakítottuk meg a Pitypang néptáncegyüttest, amely hetente próbál
vagy az 1-es iskolában, vagy az
RMDSZ termében. Több helyen
léptek már fel, többek között Marosvásárhelyen a Gyöngykoszorúk
Gyöngyén és Marosludason a magyar kultúra napján, akkor mezőségi, palatkai táncot mutattak be.
Jelenleg kalotaszegi táncokat tanulnak, amelyekben a legényes hangsúlyosabb. Az együttest bővíteni
szeretnénk, jelentkezők már vannak, de várjuk az újabbakat –
mondta Lelkes Csaba, az együttes
vezetője.

Az andrássytelepi László házaspár, Imre és Anna nyugdíjasként
mezőgazdasággal foglalkoznak,
többek között cirkot termelnek,
amit házilag fel is dolgoznak, cirokseprűt kötnek. A mesterséget Mezőfeléből hozták, ahol a rokonság
ciroktermeléssel és seprűkötéssel
foglalkozik.
– Saját földünkön tíz éve termelünk cirkot, vannak évek, amikor
nagyobb területen, máskor kisebben. Ez attól függ, hogy milyen a
kereslet. Ha megmarad a cirok,
akkor a következő évben kevesebbet vetünk. Az igazság az, hogy a
ciroktermeléssel nagyon sok a kézi
munka. S ez nagyon drága lett.
Azon gondolkodunk, hogy folytassuk-e a ciroktermesztést vagy sem.
A cirkot ugyanúgy vetjük, mint a
kukoricát, ugyanolyan sortávolsággal, csak sűrűbben. Gyomirtózni
nem tudjuk, senki sem ajánlott
olyan gyomirtót, amire vállalták
volna a felelősséget, hogy nem
égeti ki a növényt. Marad a kapálás,
a sorok között géppel, s aztán kézzel. Sajnos, a gyom jobban nő, mint
a kultúrnövény. A cirok augusztus
utolsó, szeptember első hetére szárad meg s válik begyűjthetővé, amit

száraz időben kell végezni, ellenkező esetben megfeketedik. Tudni
kell, hogy a cirkot kézzel, szálanként vágjuk le, lepucoljuk a levelét,
kiterítjük a saját kóréjára, megszárítjuk, lefésüljük a magját. Ezt követően kiválogatjuk a szálakat négy
minőségi kategóriába. Ezek: az
előke, a botvég, a belső szín és a
külső szín. Az előke kerül legbelül,
a külső szín, a legszebb kerül kívül.
A nagyüzemiek csak kétfelé válogatják a szálakat – mondja László
Imre.
Kérdésünkre, hogy hol tanulták a
seprűkészítést, László Anna elmondta, hogy ciroktermeléssel és
seprűkötéssel foglalkozó mezőfelei
unokatestvérétől. Egy hét elég volt
ahhoz, hogy a technikát elsajátítsák.
A férj a nagyobb erőkifejtést
igénylő munkát, a szálak nyélre
rögzítését, a feleség pedig a varrást
végzi.
Mifelénk nem értékelik még kellőképpen a kézműves termékeket,
azonban a környezetet tisztelők a
műanyag termékekről – a seprűről
is – lassan visszatérnek a természetesre. A cirokseprű nemcsak természetes anyagból készül, hanem
jobban is seper.

Tavaly augusztusban Marosludason létrehozták a Pitynéptáncegyüttest,
pang
amely tulajdonképpen a helyi
Hajdina néptánccsoportból
vált ki. Vezetőjük Lelkes
Csaba, aki azelőtt a Hajdinánál alelnökként tevékenykedett.

Seprűkötés – Mezőfeléből
importált kézművesség

Fürkész után farsangi mulatság

A marosludasi általános iskolából a II. osztályos Aszalos Kálmán Péter
és Décsei Emma, továbbá a IV. osztályos Fograsi Eszter és Halmágyi
Andrea vesz részt a Fürkész helyesírási verseny megyei szakaszán.
Miután lejár a Fürkész, február 25-én sor kerül az iskola farsangi báljára, ami Marosludason hagyományosnak mondható. Ez a rendezvény
minden évben nagy sikernek örvend, a tanítónők szívvel-lélekkel készülnek rá. Felsorakoznak a maskarások, lesz farsangtemetés, tánc és vigasság, ami a népi kultúra és a hagyományok megélését szolgálja.
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A címvédő Győr legyőzte
a montenegrói bajnokot

A győri Kari Brattset (b), valamint Djurdina Jaukovic (b2), Ema Ramusovic (j2) és Tatjana Brnovic (j) a montenegrói csapat játékosai a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének második fordulójában, a második csoportban játszott Győri Audi ETO
KC – Buducnost Podgorica mérkőzésen a győri Audi Arénában 2020. február 1-jén
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Eredményjelző
Női kézilabda Bajnokok Ligája, középdöntő, 2. forduló:
* 1. csoport: Esbjerg (dán) –
FTC-Rail Cargo Hungaria
29-27, Bukaresti CSM –
Metz Handball (francia) 3227, Rosztov-Don (orosz) –
Vipers Kristiansand (norvég)
33-26.
A ranglistát a Metz Handball
és a Team Esbjerg vezeti 8-8
ponttal, a 7 pontos Rosztov
Don, az 5-5 pontos Vipers
Kristiansand és CSM Bukarest, és a 3 pontos FTC-Rail
Cargo Hungaria előtt.
* 2. csoport: Győri Audi
ETO KC – Buducnost Podgorica (montenegrói) 26-24
(15-12), Savehof (svéd) –
Râmnicu Vâlcea 17-23, Krim
Ljubljana (szlovén) – Brest
Bretagne (francia) 25-29.
A ranglistát a Győri Audi
ETO KC és a Brest Bretagne
vezeti 11-11 ponttal, a 6 pontos Buducnost, a 4 pontos
Râmnicu Vâlcea és a 2-2
pontos Savehof és Krim
Ljubljana előtt.
A csoport első négy helyezettje bejut a negyeddöntőbe.

szadik percben voltak először
kétgólos előnyben. Az ETO a
nehézkes kezdés után egyre jobban játszott, majd Veronica
Christiansen hibái miatt némileg 25-20-ra elhúzott. A győriek hármegtorpant. A folytatásban mas gólsorozatára a Buducnost
Amandine Leynaud védéseire ugyanilyen szériával válaszolt,
alapozva, illetve ellenfele hibáit de Amanda Kurtovic találata
kihasználva ismét ellépett a után az utolsó percre már nem
Győr, és a szünetben három ta- maradtak izgalmak, az ETO
nagy csatában 26-24-re nyert.
lálattal vezetett.
A győriek legeredményesebb
A második felvonásban is
őrizte előnyét a címvédő, ám a játékosa a norvég Kurtovic volt
meccs háromnegyedénél némi- hét góllal. A vendégeknél Joleg megakadt a vanka Radicevic tízszer talált be.
Az FTC két góllal kikapott dán riválisától
A két együttes huszadszor tatámadójátéka.
A Ferencváros 29-27-re kikapott a dán Esb- Danyi Gábor lálkozott egymással a nemzetjerg otthonában a női kézilabda Bajnokok Li- vezetőedző idő- közi porondon, a győriek három
után vereség és négy döntetlen melgája középdöntőjének második fordulójában, kérése
vasárnap. A budapestiek kiválóan kezdtek, ha- szélsőinek gól- lett 13. alkalommal győztek.
Az ETO a hét végén Râmnicu
tékony védekezésüknek köszönhetően hat és jaival új lendüfél percig nem kaptak gólt, viszont ötöt dobtak, letet vett a Vâlceán lép pályára a BL középígy már a meccs elején megnyugtató előnybe házigazda, és döntőjében.
kerültek. A lendület a 17. percig, 10-5-ös álláSimán nyertek a román csapatok
sig tartott, utána viszont akadozni kezdett a táMindkét román csapat nyert a női kézilabda
madójáték, a szünetig már csak három gólt
Bajnokok Ligája középdöntőjének második forszerzett a magyar csapat, így az Esbjerg az
dulójában.
osztrák Sonja Frey vezérletével egyenlített. A
Az 1. főcsoportban a Bukaresti CSM 32-27második félidőben a Ferencváros hat percig
re (16-14) verte a francia Metz Handball együtnem talált be, ekkor a házigazdák a világbajtesét. A fővárosi csapat nagyon ráhúzott, hogy
nok holland Estavana Polman góljaival 19-17feledtesse
múlt heti, kiábrándító budapesti szere ellépett. Tudatosabban, pontosabban
replését, amikor 33-23-ra kapott ki az FTC-től.
kézilabdáztak a dánok, már hárommal is vezetAz első félidő viszonylag kiegyensúlyozott volt,
tek, ezért Elek Gábor vezetőedző a 48. percben
a csapatok fej fej mellett haladtak, a szünetben
időt kért. A folytatásban csapata egy 5-1-es sokétgólos előny birtokában vonult pihenőre a
rozattal fordított. Az utolsó négy perc az Esbházigazda együttes (16-14). A második félidő
jergnek sikerült jobban, és egy hármas
elején aztán 21-15-re elhúzott, és ezzel gyakorgólsorozattal a maga javára döntötte el a mecslatilag eldöntötte a meccset, a végén öt gól volt
cset.
a két csapat között (32-27). Cristina Neagu 14
Az FTC legeredményesebb játékosa Lukács
gólt szerzett, míg a francia csapatot elsősorban
Viktória volt hat góllal, Kovacsics Anikó ötHelene Sajka (7 gól) próbálta játékban tartani.
ször talált be. A hazaiaknál Estavana Polman
A 2. főcsoportban a Râmnicu Vâlcea sima,
nyolc gólt dobott. A Ferencváros szombaton az
17-23 (7-15) arányú győzelmet aratott a svéd
Savehof fölött.
orosz Rosztov-Don csapatát fogadja.

A címvédő Győri Audi ETO
KC 26-24-re legyőzte a montenegrói Buducnost Podgorica
csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének
második fordulójában, szombaton.
A győriek két nyeretlen mérkőzés – a siófoki vereség és a
francia Brest Bretagne elleni
döntetlen – után fogadták a
montenegrói bajnokcsapatot. A
hazaiak a 11. percben vezettek
először a mérkőzésen, és a hu-

Huszonegy játékos a Danyi–Elek
kapitánypáros első kézikeretében

Kihirdette első, 21 fős keretét a magyar női kézilabda-válogatott új kapitánypárosa, Danyi Gábor és Elek Gábor.
A két szakvezető vasárnaptól keddig a nemzeti csapat budaörsi összetartásán
tart edzéseket a játékosoknak, akik – a magyar szövetség tájékoztatása szerint –
vasárnap este találkoznak, majd másnap két, az azt követő napon pedig egy tréningen vesznek részt.
A keretben újra helyet kapott Szöllősi-Zácsik Szandra és Csiszár-Szekeres
Klára, akik gyermekük születése óta először kaptak behívót a nemzeti együttesbe. Márton Gréta
és Vámos Petra viszont ezúttal kisebb
sérülés miatt nem
lehet ott társaival.
A válogatott a magyar rendezésű, március 20. és 22. között
Győrben sorra kerülő
olimpiai selejtezőre
készül, amelyen sorrendben Kína, Szerbia
és Oroszország csapatával találkozik. A
torna első két helyezettje jut ki a tokiói játékokra.
Fotó: M4 Sport
A magyar női kézilabda-válogatott kerete:
* kapusok: Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Janurik Kinga (Érd),
Kiss Éva (Győri Audi ETO)
* jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (Győri Audi ETO), Lukács Viktória (FTCRail Cargo Hungaria)
* jobbátlövők: Kiss Nikoletta (Érd), Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tomori Zsuzsanna (Siófok KC)
* irányítók: Kovacsics Anikó (FTC-Rail Cargo Hungaria), Lakatos Rita (Váci
NKSE), Tóth Gabriella (Érd)
* beállók: Pásztor Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szabó Laura (Érd), Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler)
* balátlövők: Csiszár-Szekeres Klára (FTC-Rail Cargo Hungaria), Háfra
Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), Kácsor Gréta (Váci NKSE), Szöllősi-Zácsik Szandra (MTK Budapest)
* balszélsők: Fodor Csenge (Győri Audi ETO), Puhalák Szidónia (Győri Audi
ETO), Schatzl Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria)

A Kansas City nyerte a Super Bowlt

A Kansas City Chiefs nyerte a profi amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjét,
az 54. Super Bowlt.
A Miamiban rendezett összecsapáson az Amerikai Főcsoport (AFC) bajnoka
31-20-ra győzte le a Nemzeti Főcsoport (NFC) legjobbját, a San Francisco 49ers
együttesét. A Kansas City története második bajnoki címét szerezte, 1970 után,
azaz ötven év elteltével ért újra a csúcsra.

A Kansas City Chiefs játékosai a Vince Lombardi Trófeával az 54. Super Bowl után

Kolozsvári győzelem az év első rangadóján

Egy góllal felülmúlta a Kolozsvári CFR a Bukaresti FCSB-t a labdarúgó 1. liga 23. fordulójának
vasárnap esti mérkőzésén.
A találkozót eldöntő találatot
Paulo Vinicius szerezte a 79. percben, a büntetőterület széléről „eleresztett” lövésből. A találatot
megelőzően a kapura törő Ciprian
Deacot buktatta Bogdan Planic,
ezért a szerb játékost kiállította a játékvezető.
A bajnoki címvédő kolozsváriak
így zsinórban harmadik győzelmüket aratták, egyúttal megőrizték
hazai veretlenségüket ebben az
idényben (utoljára 2018. szeptember 2-án kaptak ki 2-1-re, a Viitorultól). A bukaresti
gárda
ugyanakkor hét megnyert meccs
után először veszített. A CFR győzelmével nyolc pontra eltávolodott
a fővárosiaktól, akiket legutóbb
2018-ban sikerült felülmúlnia.
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Fotó: a CFR közösségi oldala

Fotó: EPA

Eredményjelző
1. liga, 23. forduló (vasárnapi eredmények): Chindia Târgoviște – FC
Botoșani 0-1, Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB 1-0. Az élcsoport: 1.
CFR 47 pont, 2. Craiova 40, 3. Astra 40, 4. FCSB 39.
Merkantil Bank Liga NB II, 22. forduló: MTK Budapest – Dorogi FC
2-1, Vasas FC – Békéscsaba 1912 Előre 0-0, Budafoki MTE – Aqvital
FC Csákvár 1-1, Gyirmót FC Győr – BFC Siófok 1-3, Szombathelyi
Haladás – Szeged-Csanád Grosics 0-0, Kazincbarcika – FC Ajka 1-1,
Nyíregyháza Spartacus FC – Soroksár SC 3-5, Duna Aszfalt TLC –
WKW ETO FC Győr 0-2, Vác FC – Budaörs 0-1. Az élcsoport: 1. MTK
Budapest 49 pont, 2. Budafok 43, 3. WKW ETO FC Győr 37.
Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, 23. forduló: Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB 10 (0-0)
Kolozsvár, Dr. Constantin Rădulescu-stadion, vezette: Kovács István.
Gólszerző: Vinicius (79.).
Sárga lap: Omrani (30.), Djokovic (64.), Deac (82.), illetve Man (64.),
Olaru (73.), Crețu (77.), Coman (79.).
Kiállítva: Planic (77.).
CFR: Arlauskis – Burcă, Vinicius, Boli, Camora – Itu (60. Hoban), Bordeianu, Djokovic – Deac, Omrani (72. Rondón), Costache (84. Petrila).
FCSB: Bălgrădean – Creţu, I. Cristea, Planic, Momcilovic (46. Olaru)
– Moruţan, Nedelcu, Oaidă – Man, Tănase, Coman (85. Gnohéré).
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Marosvásárhely fekete márciusa

Örökzöld téma

Tarthatatlan problémának érzem Marosvásárhelyen
a szemétkérdést, s ezzel nem vagyok egyedül. Lassan
10 éve, hogy a felhalmozódott hulladék miatt már meg
sem lehet közelíteni Marosvásárhely bizonyos részein
az úgynevezett kukáknak kijelölt helyeket. „Örökzöld” téma a szemét és annak szállítása, de már mióta
is folyik?
„A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szóvivője, Cosmin Blaga szerint a kialakult helyzetért
nem a városháza vagy a Salubriserv a felelős, hanem

Szerkeszti:MezeySarolta

a megyei önkormányzat, mert rosszul szervezte meg
a versenytárgyalást az új szolgáltató kiválasztására.
A tartozásokért pedig a »tanácsosok« felelnek, mert
nem szavaztak meg elegendő pénzt a szemétgyűjtési
és szállítási szolgáltatásért” – olvasható egy 2019ben közzétett cikkben.
Ha nem a városháza, s nem a megyei önkormányzat
s még a tanácsosok sem, akkor ki a hibás, és mikor lesz
megoldva végre a szemétkérdés Marosvásárhelyen?
FülöpTamás

Ünnepeltek a magyar nyugdíjasok

Január 14-én a délutáni szürkületben vidám zene
hangjai szűrődtek ki az Effendi vendéglőből. Kellemes vagy kevésbé kellemes zenei hangok keringenek
a levegőben. Az utca embere észre sem veszi, az
egyik kezében a telefon, a másikban valami harapnivaló, és sietve megy tovább.
De aki 14-én délután elhaladt az Effendi vendéglő
előtt, megállt egy pillanatra, és bekukucskált az ablakon, elcsodálkozhatott.
A szépen feldíszített teremben többnyire szürke
vagy fehér hajú társaság, hölgyek és férfiak ropták a
táncot. A Maros megyei magyar nyugdíjasok ünnepelték klubjuk megalakulását és a szokásossá vált
pótszilveszteri mulatságukat.
Mint ismeretes, január 8-án megalakult a magyar
nyugdíjasok klubja. Szükség volt egy közösségre,

egy helyre, ahol együtt lehetünk, ahol megtárgyalhatjuk a problémáinkat, ahol jól érezzük magunkat.
A jó zene, a finom vacsora meg is teremtette a hangulatot; ilyenkor egymásra találnak az emberek, és
tartós barátságok is születhetnek. Ezzel a gondolattal
volt jelen a Máltai Szeretetszolgálat 14 tagja is.
Napjainkban, ha nyugdíjasokról beszélünk, akkor
a 60-on felüli korosztályra gondolunk. Ettől olyan
színes és sokoldalú a közösség.
Bár a mulatság véget ért, úgy érezzük, megteremtődött az a hangulat, amelyről Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke az alapító ülésen beszélt.
A cél, hogy Marosvásárhely olyan város legyen,
ahol jól és otthonosan érezzük magunkat, békességben minden honfitársunkkal.
RadványiHajnal

Az elmúlt napokban több bosszúság is ért egy hivatalos ügy intézése kapcsán.
Besegítek a marosvásárhelyi Helikon–Kemény
János Alapítvány munkájába, amelynek célja, hogy a
marosvécsi Helikon írói munkaközösség tagjainak
emlékét ápolja. Rendezvényeinkhez pénzre van szükségünk, ezért pályáznunk kell. A pályázati iratcsomóhoz tartozik a certificat de grefă igazolás is, amelyet
a törvényszék bocsát ki.
Mivel a törvényszék épületét jelenleg javítják, az
intézmény a Koronkai úton, a város szélén működik,
a Business Center nevű épületben.
Én a Kövesdombon lakom, és nincs autóm. Ezért
taxival jártam ki (többször is) a város szélére. Mindez
összesen 78 lejbe került, ami nem kevés pénz. Miért
is kellett többször járni? Például a Business Centertől
be kellett jönni a Bolyai utcába kifizetni 1 lej (!) illetéket, majd visszatérve, az erről szóló nyugtát csatolni

az iktatóba letett kéréshez. (Jövet-menet a taxi 27
lejbe került.) Mindezt január 17-én elintéztem, s kaptam egy cédulát, hogy a kért igazolást január 23-án
8–12 óra között átvehetem.
Január 23-án végre szerencsém volt. Nem mindenkinek! Én 9 óra körül megkaptam a mindössze háromsoros igazolást, de aki 10 óra után érkezett, azt már
nem szolgálták ki, mert sztrájk kezdődött.
Kérdésem, egyben javaslatom: a polgármesteri hivatal miért ne küldhetne ki a Business Centerbe munkaidőben egy alkalmazottat, akinél ki lehetne fizetni
nyugta ellenében az illetéket, 1 lejt vagy bármennyit?
Így a kérelmezőknek nem kellene ezért beutazni a
város széléről a központba.
De miért segítsenek, ha nem muszáj? És miért ne
töltsék idejüket, költsék pénzüket az emberek fölöslegesen?
KovácsEmeseny.tanárnő

Fölösleges bosszúságok

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

A szabadság terhe

Novák Csaba Zoltán szenátor
volt a Magyar Nyugdíjasok
Klubja legutóbbi vendége.
Előadásában felidézte Marosvásárhely fekete márciuok-okozati
összesát,
függéseket taglalt, történeti
kontextusba helyezte az
eseményeket.

Mózes Edith

Elsősorban a történelmi örökségről, a párhuzamos nemzetépítésről (1848, 1940 stb.) beszélt,
illetve arról, hogy Marosvásárhely
a szocializmus éveiben egyfajta
ütközőzóna volt, majd arról, hogy
az etnikai arányok megváltozásával a magyar elit pozíciót veszített.
A találkozón a szenátor felelevenítette Románia és Magyarország viszonyát, beszélt 1918-ról, a
Trianon-fóbiáról, a nacionalizmusról mint mobilizáló tényezőről.
Elmondta, hogy a nyolcvanas
években aktiválódott a magyar
külpolitika, erőteljes kampány indult Ceauşescu ellen (elszigetelés,
emberjogi kérdések felvetése,
Tőkés mediatizálása, falurombolás, hátizsákos turizmus, nyugati
magyar diaszpórák tevékenysége,
menekültáradat, az argentin ügy).
Az 1989-es fordulatot követően
megtorpant a rendszerváltás, a társadalmat a társadalmi konszenzus
hiánya jellemezte, ekkor volt a bányászjárás, valamint a régi elitek
átmentése (kádermentés, -átirányítás, a securitate Marosvásárhelyen).
A fordulatot követően egyes helyeken néhány napra az állam
szinte megszűnt létezni. Ezekben
a napokban történt meg a magyarság nagyon gyors újjászerveződése. Anyanyelvi jogokat, magyar
oktatást, szabadságjogokat, jogi
státust, arányos képviseletet, autonómiát követeltek.
Kölcsönös bizalmatlanság
A forradalom – az első napok
eufóriáját követően – után januárban megalakult a Nemzeti Megmentési Front, de továbbra is
kölcsönös volt a bizalmatlanság a
románok és magyarok között. Az
új hatalom alárendelte a kisebbségi problémát az aktuálpolitikai
kérdéseknek.
Marosvásárhelyen kettős hatalmi pólus alakult ki: Király Károly vezette a megyét, Ioan Judea
a várost.

A magyarok körében heterogén
politikai elit jött létre: egyfelől a
„régi öregek”, másfelől a feltörekvő, politikussá vált generáció.
Sajátos kommunikáció alakult ki
„a templom és az iskola” bűvkörében.
Ezzel szemben a románok
hangadói viszonylag egységes, a
régi rendszerhez sok szállal kötődő elitet alkottak.
Felértékelődött a katonaság szerepe. A politikai retorika egyre agresszívebb lett, a sajtó egy része is
ezt táplálta csúsztatásokkal, támadásokkal. Megalakult a Vatra Românească,
felerősödött
a
székelyföldi románok hangja,
egyre nyilvánvalóbb lett a kettős
hatalomgyakorlás.
Az előadó felidézte a fekete
március jelszavait: Noi suntem poporul, voi sunteţi gunoiul (Mi vagyunk a nép, ti pedig a szemét);
Noi suntem acasă, voi sunteţi în
gazdă (Mi itthon vagyunk, ti albérlők vagytok); Bozgore, nu uita,
Ardealul nu-i ţara ta (Bozgor, ne
feledd, Erdély nem a tied); Târgu
Mureş românesc, niciodată unguresc (Marosvásárhely román, sose
lesz magyar); IMF-ul românesc,
niciodată unguresc (A MOGYE
román, sose lesz magyar) stb.
Elszabadulnak az indulatok
Február 8-án megalakul a Vatra
Românească, február 10-én kerül
sor a könyves-gyertyás tüntetésre, amelyen százezer magyar
ember vett részt. Majd következett március 15., 16. és a gyógyszertár története, és március 19.,
amikor a leitatott hodáki románok
megtámadták és feldúlták az
RMDSZ-székházat, kiverték Sütő
András fél szemét, majd március
20., amikor a magyarok visszavágtak.
Ezekben a napokban elszabadultak az indulatok, összekeveredett a katonai és a civil vezetés.
Az előadó ugyanakkor arról is
beszélt, hogy az instabilitás politikai érdek volt, beszélt a hadsereg
szándékos vagy dilettáns mulasztásairól, helyi képviselőinek a
román érdekcsoportokkal való
összefonódásáról, illetve az események máig érezhető következményeiről: a megosztottságról, a
kivándorlásról, a meghátráló elitről, a pszichikai traumákról, az
ügyészség szerepéről.
Az előadást követően a megjelentek kérdéseire válaszolt Novák
Csaba Zoltán.

Nem fenntartható a nyugdíjak
40 százalékos emelése
Călin Popescu Tăriceanu, a Liberálisok és Demokraták Szövetségé-

nek (ALDE) elnöke vasárnap este úgy nyilatkozott, nem fenntartható
a nyugdíjak 40 százalékos emelése szeptembertől, ahogyan amúgy a
törvény előírja. Bírálta egyúttal a pénzügyminisztert, hogy „egész nap
a tévécsatornáknál tartózkodik”.
„Jelen pillanatban nem fenntartható a nyugdíjak 40 százalékos emelése. A deficit nagyon nagy, a pénzügyminisztérium pedig futószalagon
veszi fel a hiteleket. Amit a kormánynak sürgősen meg kell tennie: intézkedéseket kell foganatosítania a költségvetési bevételek növelésére,
hogy csökkenjen a nyugdíjemelésnek a büdzsére gyakorolt hatása, és
alkalmazni lehessen a törvényt” – jelentette ki az ALDE elnöke a România Tv műsorában.
Mint ismeretes, szeptember elsejétől lép hatályba az új nyugdíjtörvény, ami 40 százalékos nyugdíjemelést ír elő. (Mediafax)
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„A Szent Balázs doktorunknak hogy ma vagyon napja”

Katolikus ünnepek farsangkor

A közmédia és a Hagyományok Háza közös
műsora február első hetében a Szent Balázs
napi és a Gyertyaszentelő Boldogasszony napi
népszokásokat gyűjti össze.

A farsangot a néphagyományban a táncmulatságok,
bálok és a nagy evés-ivások jellemezték, ugyanakkor
az önfeledt szórakozás mellett számos más népszokás
is köthető az időszakhoz. A Kossuth rádió „Hajnali”
– Népzenei összeállítás korán kelőknek című műsora
február elejének két jeles népszokását mutatja be: a katolikus vallású falvakban élő gyertyaszentelést és a
Szent Balázs napjához kapcsolódó balázsolást.
Gyertyaszentelő Boldogasszony napja február másodikára esik. Mint arra az ünnep neve is utal, ilyenkor
szoktak gyertyát szenteltetni a katolikus falvakban. A
hagyományos magyar paraszti társadalomban a szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embereket. Keresztelésig az újszülött mellett világított, hogy
a „pogánykát” ki ne cseréljék a gonosz, rossz szellemek. Amikor a fiatal anya először ment a templomba,
szintén szentelt gyertyát vitt a kezében. Szentelt gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, de adtak a haldokló
kezébe is, „hogy annak fényénél múljon ki a világból”.
Sőt, a mágikus erővel felruházott gyertyát minden nagyobb ünnepen meggyújtották.
A harmadik században élt Szent Balázst – aki orvos
és püspök volt – legendái alapján mindenfajta torokbetegség gyógyítójának tartották. Innen ered az a február 3-ai szokás, hogy a pap a gyermek álla alá két
gyertyát tett keresztbe, és imát mondott. Ez a Balázsáldás vagy balázsolás. Almát is szenteltek ilyenkor,
hogy torokfájás elleni gyógyszer váljék belőle. A Dunántúlon, az Ipoly és Nyitra környéki falvakban, a
Csallóközben szokás volt a Balázs-járás. Maskarába
öltözött gyermekcsoportok jártak házról házra. Egyikük Balázs püspököt személyesítette meg – fején papírsüveggel, a többieken papírcsákó volt, oldalukon
pedig fakard. Nyársat is vittek magukkal, hogy a háziak arra tűzhessék adományaikat: a kolbászt és a szalonnát. A Balázs-járás, akárcsak a március 12-i
Gergely-járás, a soványpénzű tanítók jövedelem-kiegészítését jelentette, amit gyakran díjlevelükbe is belefoglaltak. A háziaktól kapott ételeket, a babot, zsírt,
szalonnát, tojást a gyerekek elvitték a tanítóknak, akik
azután megvendégelték őket. A színjátékszerű formák-

Zalaszentbalázs évadó szobra

tól az egyszerű köszöntésig számos változata élt a
Szent Balázs napi jókívánságoknak. Mátraszelén azt
énekelték, hogy:
„A Szent Balázs doktorunknak hogy ma vagyon
napja,
többször is hogy megérhessük, az Úristen adja!
Kérjük ajándékát, a szent áldomását,
távoztassa mindnyájunknak torkunknak fájását!”
A műsor zenei összeállításában a farsangi vigasságok hangulatát megidéző erdélyi népzenék hangzanak
el.
Szerkesztő: Maruzsenszky Andor és Éri Márton
Műsorvezető: Pénzes Géza
Adás: Kossuth rádió (minden reggel 5.03)
A műsor interneten elérhető:
www.mediaklikk.hu/mediatar/

Avantgárd: megjelent
a Korunk 2020. februári száma
„A művészet az avantgárdok
jelentkezésével monarchikusból
köztársaságivá mutált. Spontán
és anarchikus – azaz önvezérlő
csoportok és irányzataik többese és többfélesége révén is
alakult és alakul” – írja András
Sándor a Korunk februári lapszámának bevezető írásában.
Hogyan ragadható meg ez a
sokféleség? Körülírható-e azoknak a hálózatoknak a működése,
amelyeken keresztül az avantgárd gyakorlatai terjedtek és terjednek a kultúrában? A
tematikus összeállítás szerzői
főként közép-európai fejleményekre – irodalmi, képzőművészeti és zenei alkotásokra –

összpontosítva járják körül a
kérdést, de az írásokból egyenként is kiderül, mennyire bonyolult mintákat rajzolnak ki
kép és szöveg, helyi és transznacionális, populáris és avantgárd egymásba épülései. A
lapszám szerzői: András Sándor, Balázs Imre József, Bokor
Botond, Both Noémi Zsuzsanna, Cziple Hanna Gerda,
Csapody Miklós, Csehy Zoltán,
Cseke Péter, Fülöp Dorottya,
Kész Orsolya, Emanuel Modoc,
Mohácsi Balázs, Gellu Naum,
Sánta Miriám, Szűts Zoltán,
Törteli Telek Márta, Delia Ungureanu, Vallasek Júlia, Weiner
Sennyey Tibor.

Tavaly, 2018-hoz képest, 3,6 százalékkal több
turista szállt meg

Összesen 13,268 milliót tett ki 2019. január
1-je és december 31-e között a romániai kereskedelmi szálláshelyekre érkezett turisták
száma, ami 3,6 százalékos növekedést jelent
az előző évhez viszonyítva – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

Tavaly a kereskedelmi szálláshelyekre érkezett külföldi turisták száma 4,1 százalékkal csökkent az egy
évvel korábbihoz képest, 2,672 millióra volt tehető,
míg a vendégéjszakák száma 0,7 százalékkal 5,267
millióra esett vissza.
Az elmúlt évben a hazai kereskedelmi szálláshelyekre érkezett turisták 79,9 százaléka romániai, 20,1
százaléka külföldi volt. Utóbbiak csaknem háromnegyede (74,2%-a) valamely európai országból érkezett,
közülük 84,2 százalék uniós tagállamból.
A vendégéjszakák száma 5 százalékkal emelkedett
az elmúlt esztendőben 2018-hoz mérten, elérve a 29,87
milliót. A vendégéjszakák 82,4 százalékát hazai turisták, 17,6 százalékát külföldiek töltötték el. A külföldi
turisták 72,1 százaléka európai országból érkezett, kö-

zülük 83,8 százalék valamely uniós tagállamból.
A statisztikák szerint 2019-ben a romániai turisták
átlagban 2,3 éjszakát, a külföldiek két éjszakát töltöttek el a szálláshelyeken.
A szálláshelyek nettó kihasználtsági mutatója
34,2%-os volt a jelzett időszakban, ami 1,8 százalékos
növekedést jelent az előző esztendőhöz képest.
A legnépszerűbb úti célnak Bukarest bizonyult, ahol
2,038 millió turistát jegyeztek a kereskedelmi szálláshelyeken januártól decemberig, Konstancára 1,380
millió, Brassóba 1,402 millió, Kolozs megyébe
667.300, Maros megyébe 596.200 turista érkezett.
A legtöbb külföldi látogató Németországból
(296.200), Izraelből (234.500), Olaszországból
(222.300), az Amerikai Egyesült Államokból
(161.800), Magyarországról (156.800), Franciaországból (154.100) és az Egyesült Királyságból (139.100)
érkezett tavaly Romániába.
A határátkelőknél 2018-hoz képest 9,3 százalékkal
több, 12,815 millió érkezést regisztráltak. A külföldre
utazó román turisták száma 9,6 százalékkal nőtt, elérve
a 23,065 milliót. (Agerpres)

Felhívás

Vannak vidékek
– Kárpát-medencei
versmondó verseny
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A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a magyar költészet napjához kapcsolódva, a
2020 a nemzeti összetartozás éve
jegyében Kárpát-medencei versmondó versenyt szervez középiskolás diákok számára. A verseny
célja felfedeztetni és megismertetni a Kárpát-medence 100 éve
széttagolt magyar nyelvű költészetét.
Erdélyből és a Kárpát-medence többi külhoni magyar régiójából várunk verskedvelő
diákokat, akik Kányádi Sándor
Vannak vidékek című ciklusának
egyik választott versével, illetve
egy másik szabadon választott
határon túli magyar (1920 után a
mai Magyarország határain kívül élő) költő versével jelentkezhetnek a
megmérettetésre.
A verseny kétfordulós, és két kategóriában (9-10., illetve 11-12. osztály) zajlik. A versmondást háromtagú szakmai zsűri értékeli.
A verseny időpontja 2020. április 4., helyszíne a szovátai Teleki Oktatási és Módszertani Központ.
A bejelentkezők számának függvényében az országos döntőt megelőzően regionális fordulót szervezünk.
Jelentkezni az alábbi linken lehet március 16-ig:
https://forms.gle/GjZhKorhoyzMQeuq8 (közlemény)

Felhívás

Vannak vidékek
– Kárpát-medencei
versfilmpályázat

A Vannak vidékek Kárpát-medencei versmondó versenyhez
kapcsolódva a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége pályázatot hirdet, amelynek keretében
középiskolás diákok versfilmeket küldhetnek be, határon túli
magyar költők verseihez és a
„Vannak vidékek” mottóhoz kapcsolódóan.
A pályázat benyújtható egyénileg vagy csoportosan is.
A versfilm formájára vonatkozóan nincs megkötés sem a képi
világot, sem a zenei és más audioeszközöket tekintve. Alkalmazható élőszereplős, animációs
vagy montázstechnika, illetve
ezek ötvözete. Lehet mondani a
vers sorait (részleteit), vagy használhatóak feliratként, valamint pusztán
képsorokkal is kifejezhető a vers tartalma, hangulata, üzenete.
A látványelemekben szintén sokszínű technika alkalmazható: videófelvételek, kézzel és számítógéppel rajzolt figurák, báb- vagy gyurmaalakok, tárgyak és fotókivágások stb.

A filmkészítés folyamata:
* Terjedelem max. 3 perc;
* A látványelemek megtervezése, készítése, gyűjtése (saját digitális
vagy szkennelt fotók, internetről jogtisztán letöltött vagy az alkotó által
rajzolt művek, videófelvételek stb.);
* A látványelemek megszerkesztése (tagolás, ok-okozati, időbeli,
térbeli összefüggések, kreativitás, lényegre fókuszálás);
* A szöveg felmondása hangrögzítő eszközre (opcionális);
* Megfelelő zenei aláfestés kiválasztása (opcionális);
* A források feltüntetése a film végén;
* Az elkészült alkotás megosztása.
A versfilmeket háromtagú szakmai zsűri értékeli.

Az értékelés szempontjai:
* képalkotás, képminőség (operatőri munka)
* ötletesség, kreativitás
* a vizualitás és a tartalom összhangja (érthetőség, koherencia)
* hangalkotás, hangminőség (aláfestő zene tartalomhoz való illeszkedése)
* források, hivatkozások, jogtisztaság

Beküldési határidő: 2020. március 16. az alábbi linken:
https://forms.gle/vim7tPpiGjtqT8CP8
A díjak átadására 2020. április 4-én, Szovátán a Vannak vidékek
című Kárpát-medencei versmondó verseny keretében kerül sor.
(közlemény)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
MEGYEI KÖZSZÁLLÍTÁSI HATÓSÁG

KÖZLEMÉNY
A MEGYEI ÚTSZAKASZOK ODAÍTÉLÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

A Maros Megyei Tanács, a 2013–2023-as periódusra, a menetrend
szerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának, megyei útvonalainak meghatározott időre
való odaítélési eljárásának a jóváhagyására vonatkozó 2020. 01.
30.-i 16. sz. Maros megyei tanácsi határozat értelmében, eljárást
szervez a közúti szállítók által visszamondott megyei útszakaszok
meghatározott időre való odaítélésének érdekében.
1). Az intézmény elérhetőségei:
Győzelem tér 1. sz., 1. iroda, iktató
Fax +40 0265-268.718
E-mail: cjmures@cjmures.ro

2). Az odaítélendő útvonalak:
Marosvásárhely – Mezőbánd – Mezősályi – útvonal-azonosító 048
Marosvásárhely – Mezőbánd – Nagysármás – útvonal-azonosító 049
Marosvásárhely – Mezőbánd – Mezőgerebenes – Fekete – útvonalazonosító 050
Marosvásárhely – Mezőrücs – Mezősályi – útvonal-azonosító 053
Marosvásárhely – Mezőrücs – Văleni – útvonal-azonosító 054
Marosvásárhely – Mezőrücs – Mezősályi – Mezőbánd –Marosvásárhely – útvonal-azonosító 055
3). Kiértékelő és pontozási kritériumok:
1. A járműpark régisége:
• Gyártási év (AF) ugyanaz, mint az odaítélési év (AA) – 35 pont;
• AF = AA-1 – 30 pont;
• AF = AA-2 – 25 pont;
• AF = AA-3 – 20 pont;
• AF = AA-4 – 15 pont;
• AF = AA-5 – 12 pont;
• AF = AA-6 – 11 pont;
• AF = AA-7 – 10 pont;
• AF = AA-8 – 9 pont;
• AF = AA-9 – 8 pont;
• AF = AA-10 – 7 pont;
• AF = AA-11 – 6 pont;
• AF = AA-12 – 5 pont;
• AF = AA-13 – 4 pont;
• AF = AA-14 – 3 pont;
• AF = AA-15 – 2 pont;
• AF = AA-16 – 1 pont.

2. A gépjármű kényelmi foka, kategóriánként osztályozva:
• I. kategória – 15 pont;
• II. kategória – 12 pont;
• III. kategória – 9 pont;
• IV. kategória – 1 pont.
Az osztályozás nélküli gépjárművek nem vehetnek részt a megyei
szállítási programba foglalt útvonalaknak az odaítélésén.

3. Az autóbuszoknak a felszerelése légkondicionáló berendezéssel – 5 pont.
4. A közúti szállító nem vehet részt a megyei útvonalaknak az
odaítélésén abban az esetben, hogyha az adóügyi igazolás szerint
elmaradt kötelezettségei vannak az állami költségvetés/helyi
költségvetéssel szemben.

A szállítást működtető kiértékelő kritériumaira vonatkozó pontozási metodológia:
1. Az 1-3. pontok által előírt kiértékelési kritériumokra vonatkozó
pontokat, valamint a kiértékelő kritériumoknak a 4. pontja által
előírt részvételi feltételek teljesítésére vonatkozó pontokat az
odaítélési naptár első napját képező viszonyítási dátumhoz viszonyítják.
2. A kiértékelési kritériumoknak az 1. sz. kritériumánál minden
egyes gépjárművet, amelyet használni fognak az útvonalnak a lefedéséhez, pontoznak. A pontokat összeadják, majd kiszámolják
az átlagot. Az évek számát a gépjármű forgalmi engedélyébe vagy
a törzskönyvébe bejegyzett gyártási év függvényében határozzák
meg, anélkül hogy figyelembe vennék a hónapokat.
3. A kiértékelési kritériumoknak a 2. sz. kritériumánál minden
egyes gépjárművet, amelyeket használni fognak az útvonalnak a
lefedéséhez, pontoznak. A pontokat összeadják, majd kiszámolják a számtani átlagot.
4. A kiértékelési kritériumoknak a 3. sz. kritériumánál minden
egyes gépjárművet, amelyeket használni fognak az útvonalnak a
lefedéséhez, pontoznak. A pontokat összeadják, majd kiszámolják a számtani átlagot.
5. A kiértékelési kritériumok 1-3. kiértékelő kritériumainál szerzett pontszámokat összeadják.
6. Az a közúti szállítást végző egység, amelyik nem igazolja, hogy
nem tartozik a helyi és állami költségvetésnek, nem vehet részt
a megyei útvonalaknak az odaítélésén.

7. Az általános pontozás során, pontszámegyenlőség esetén, az
útvonalengedélyt annak a közúti szállítónak ítélik oda, amelyik a
kiértékelési kritériumoknak az 1. kritériumánál éri el a nagyobb
pontszámot. További egyenlőség esetén az útvonalengedélyt
annak a közúti szállítónak ítélik oda, amelyik a kiértékelési kritériumoknak a 2. kritériumánál éri el a nagyobb pontszámot.
Hogyha továbbra is fennáll az egyenlőség, az útvonalengedélyt
annak a közúti szállítónak ítélik oda, amelyik a kiértékelési kritériumoknak a 3. kritériumánál éri el a nagyobb pontszámot.
Abban az esetben, amikor az említett számítási algoritmusnak az
alkalmazása után két vagy több közúti szállító van az első helyen,
akiknek a pontszámuk azonos mind a három kritérium esetén, az
útvonalengedélyt annak a közúti szállítónak ítélik oda, amelyiknek a legnagyobb ilyen jellegű tapasztalata van.

4). Az odaítélési folyamat naptára:
1. 2020. 02. 07. – 16 óra – az ajánlatok beküldésének határideje,
a Maros Megyei Tanácshoz (1. iroda);
2. 2020. 02. 10. – 9 órától – a kiértékelési ülés, az intézménynek
a székhelyén, Győzelem tér 1. sz. II. emelet, kicsi terem, 132.
iroda;
3. 2020. 02. 10. – 16 óra – a kiértékelés eredményeinek a kifüggesztése a Maros Megyei Tanácsnak a székhelyén, az intézménynek az internetes oldalán és elektronikus levélben való közlése
az odaítélési eljáráson részt vevő szállítócégekkel;
4. 2020. 02. 11. – a kiértékelési eredményeknek a megfellebbezése bármely eszközzel, amellyel igazolni lehet a beküldés dátumát és idejét az intézménynek az elérhetőségeire;
5. 2020. 02. 13. – 14:00 óra – a fellebbezések eredményeinek, illetve a végső eredményeknek a kifüggesztése a Maros Megyei Tanács székhelyén, az intézménynek az internetes oldalán és
elektronikus levélben való közlése az odaítélési eljáráson részt
vevő szállítócégekkel.

5). A kért okiratok (az odaítélésre javasolt minden egyes útvonalra külön-külön);
– megyei útvonal-odaítélési kérelem, amely kötelező módon tartalmazza a kérelmezőnek az elektronikus postacímét, az értékelés eredményének az érdekében;
– a gépjárműveknek a listája, amelyekkel a szállítást végző részt
vesz az odaítélési eljáráson;
– társasgépkocsira vagy autóbuszra vonatkozó térítésköteles személyszállítási közösségi engedély másolata;
– társasgépkocsira vagy autóbuszra vonatkozó térítésköteles személyszállítási közösségi engedély eredetivel megegyező másolatának a másolata;
– a szállítóeszközök forgalmi engedélyeinek a másolata;
– a szállítóeszközök törzskönyveinek a másolata;
– a szállítóeszközök osztályozási bizonyítványainak a másolata;
– a cégbejegyzési bizonyítvány másolata;
– a kompetens hatóságok által kibocsátott tanúsítvány, amely igazolja, hogy a beküldésük időpontjában, a konszolidált általános
költségvetéssel szemben a cégnek nincs adóssága;
– a kompetens hatóságok által kibocsátott tanúsítvány, amely igazolja, hogy a beküldésük időpontjában a helyi költségvetéssel
szemben a cégnek nincs adóssága;
– saját felelősségre tett nyilatkozat a dokumentumok hitelességére vonatkozóan;
– saját felelősségre tett nyilatkozat, amelyből kitűnjön, hogy a
gépjármű egyéb szállítási terhektől mentes.

6. A kért dokumentumok beküldési módja:
– a dokumentumokat meg kell számozni, egy jegyzéket készíteni
róluk, és zárt borítékban küldeni az intézmény székhelyére. A
borítékra rá kell írni: a szállító nevét, a szállítónak az azonosítására vonatkozó adatokat, a kért megyei útvonalnak a megnevezését. A borítékot egy benyújtási átirat kell kísérje.
Az odaítélési eljárást meg lehet tekinteni az intézmény
www.cjmures.ro internetes oldalán, a „Határozatok” – 2020. január 30-i 16. sz. határozat szakaszban.

Az odaítélendő útvonalaknak a menetrendjére és a szükséges
szállítóeszközök számára vonatkozó pontosítások és információk
megtalálhatók az intézmény internetes oldalán (www.cjmures.ro)
az AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT (Megyei Közszállítási
Hatóság) szakaszban.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán-Tibor
MEGYEMENEDZSER

Aurelian Paul Cosma
FŐJEGYZŐ
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A hirdetési rovatban

megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó

vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ központi fekvésű, 2 szobaösszkomfortos ház (364 m2-es telek)
Marosvásárhelyen, a Tündér (Zânelor) utcában. Tel. 0741-224-592.
(6017-I)
ELADÓ 5 ha szántóföld Mezőbándon, Maros megyében. Tel. 0744800-562. (6391-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
- 0265/266-801
• Prefektúra
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ

Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (sz.-I)

MINDENFÉLE
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is, valamint törmelékszállítást. Tel. 0749-543-104.
(6059-I)
SZOBAFESTÉST, lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalunk előnyös
áron. Tel. 0745-407-840. (6326-I)
VÁLLALUNK: tetőjavítást, tetőkészítést, csatorna- és lefolyókészítést,
szigetelést, festést, hófogószerelést,
teraszkészítést. Tel. 0759-467-356.
(6004)
HÁZTETŐT KÉSZÍTÜNK cserépből
vagy lemezből, és vállalunk bármilyen kisebb javítást. Tel. 0758-639258, Csaba. (6221-I)

BÁDOGOSMUNKÁT vállalok házaknál

és intézményeknél. Javítok szemét-

lefolyót és konténert. Tel. 0771-705-441.

(6345)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21894-I)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,
padló-, falicsempe, laminált padló le-

rakását, lépcsőházfestést garanciá-

val. Tel. 0746-552-473. (6394-I)

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrényeket

javítok.

(6405-I)

Tel.

0755-825-502.

A Marosvásárhelyi Repülőtér

február18-án10órakorversenytárgyalásttart
reklámfelületekbérbeadására,illetve
február19-én10órakortaxistevékenységkiszervezésére.
Bővebbfelvilágosításawww.transylvaniaairport.ro
weboldalonvagya0749-014-465-östelefonszámon
CâmpeanMărioarátólkérhető.

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖK,GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)

AMAROSVÁSÁRHELYIREFORMÁTUSTEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875-I)

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK – adózás
céljából. Tel. 0744-504-536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/.
(64423)

PVC-ABLAKOK,VASAJTÓK,REDŐNYÖK,SZALAGFÜGGÖNYÖKJAVÍTÁSÁT és SZERELÉSÉT vállalom. Tel. 0744-504536, https://www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl/. (64423)

ATHEREZIATEJGYÁR KÖNYVELŐT alkalmaz. Önéletrajzát,
kérjük, juttassa el a therezia@therezia.ro e-mail-címre. Érdeklődni
lehet a 0749-228-435-ös telefonszámon. (64430-I)

AKOVÁCSPÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös munkabérrel (tel.
0744-403-114), valamint ELADÓNŐKET (tel. 0733-052-113).
(21886)

HENIMEDCENTER – INGYENES ORVOSI KIVIZSGÁLÁS
KÜLDŐPAPÍRRAL: reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); belgyógyászat. KEDVEZMÉNYES ÁRAK: bőrgyógyászat; neurológia; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (64411-I)

A marosvásárhelyi székhelyű, dán tulajdonban lévő INRECOÉPÍTŐIPARIMAGÁNCÉG alkalmaz GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT (C, E kategóriás
jogosítvány és gépjárművezetői képesítési igazolvány szükséges).
Amit kínálunk: igényes munkakörnyezet, stabil vállalati háttér, béren
felüli juttatások, fiatal, dinamikus csapat. Amennyiben felkeltettük
az érdeklődését, az önéletrajzát az inreco@inreco.ro e-mail-címre
vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430150-es telefonszámon lehet. (64465-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó szívvel emlékezünk február
4-én a marosugrai születésű marosvásárhelyi, majd utólag szabédi lakosra, NAGY SÁNDOR
volt Imatex-alkalmazottra halálának első évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Szerettei: felesége, Rozália, fia,
Sanyika, lányai: Marika és Tündike, vejei: Levente és János,
unokái: Szabolcs, Evelin, Krisztina és Timike, valamint testvérei,
Laci és Margit családjukkal
együtt. (6408-I)

ELHALÁLOZÁS
„Nagy utazás, azt mondtad, hogy
ez az élet, s nem halunk meg,
Az ember soha el nem téved, égi
láz, a bizonyos égi láz,
Tőled kaptam, majd meghaltam,
majd elégtem én.”
Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy
id. KLÓSZ BÁLINT
nyugalmazott tanár
életének 78. évében, hosszas
szenvedés után, február 2-án
megpihent.
Temetése – hamvasztás után –
február 10-én, hétfőn 14 órakor
lesz a református temetőben.
A sírjánál végtiszteletet tevőket
megkérjük, hogy egy szál virággal emlékezzenek rá.
Felesége, gyermekei és azok
családja. (6401-I)
Mély fájdalommal búcsúzunk
id. KLÓSZ BÁLINTTÓL,
szeretett sógorunktól.
Legyen neked könnyű az égbe
vezető utad.
Csákány Dezső és családja.
(6402-I)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték,
szerették
özv. KISS TIBORNÉT
szül. Székely Erzsébet
hogy életének 87. évében február
1-jén örök álomra szenderült. Temetése február 4-én, kedden 13
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temetőben, római katolikus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes. Nyugodj békében,
drága Böbe! (6384-I)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama
és rokon,
özv. GAÁL JOLÁN
szül. Borbély
nyugalmazott mezőpaniti
tanítónő
életének 82. évében hosszas betegség után csendesen megpihent. Temetése február 4-én,
kedden 15 órakor lesz a mezőpaniti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (6393-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
TÖRÖK ROZÁLIA
elhunyt.
Temetése február 5-én, szerdán
15 órakor lesz a Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott és
nyugalma csendes!
Emlékét őrzi testvére, sógornője,
szeretett unokái és dédunokái.
(6412-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, sógornő,
barát, jó szomszéd,
özv. MÁTHÉ JOLÁN
született Kecskés
életének 92. évében elhunyt. Temetése 2020. február 4-én 15 órakor lesz az új kórház melletti
temetőben. Búcsúzunk: Lóri és
Joli családjával együtt. Emléked
legyen áldott, nyugalmad csendes!
Gyászoló szeretteid. (6413-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama,
dédmama, anyós, anyatárs, közeli és távoli rokon, ismerős, a
Mobex volt dolgozója,
KORPOS MÁRIA EUGENIA
szül. Nagy
életének 75. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk temetése február 5-én 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki barátnőnknek, dr. Mihály
Máriának
(Ria)
szeretett
BÁTYJA elvesztésekor. Vigasztalódást kívánunk a családnak.
Alexa Péter és Erzsébet. (6388)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, TÓTH
LAJOS temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (6411-I)

Álláshirdetés

Nagyernye Polgármesteri Hivatala versenyvizsgát
hirdet a következő végrehajtó köztisztviselői állás
betöltésére, meghatározatlan időre:

egy I. besorolású, asszisztensi szakmai fokozatú tanácsadó a
pénzügy-könyvelési,közvagyonkezelő,adó-,illetékügyiésvégrehajtóiügyosztályra.
AjelentkezőkelegetkelltegyenekaKözigazgatásitörvénykönyv,
57/2019-essürgősségikormányrendelet465-öscikkelyébenfelsoroltáltalánoskövetelményeknek,valamintazalábbisajátoskövetelményeknek:
–felsőfokúvégzettség,illetvelicenc-vagyannakmegfelelőoklevélagazdaságtudományokvagyajogtudományokterén;
–atisztségbetöltéséhezszükséges,avégzettségnekmegfelelő
szakmaitapasztalat:legalább1év.
Az írásbeli vizsga 2020. március 3-án 10 órakor kezdődik a
NagyernyeiPolgármesteriHivatalszékhelyén.
AbeiratkozásidossziékataNagyernyeiPolgármesteriHivatal
székhelyén,azazMarosmegyében,Nagyernye439sz.alattkellbenyújtani2020.február19-ig.
Asajátosfeltételek,akönyvészetrevonatkozórészletekésabeiratkozásidossziétartalmáravonatkozójegyzékaNagyernyeiPolgármesteri Hivatal www.primariaernei.ro és a Köztisztviselők
OrszágosÜgynökségewww.anfp.gov.rohonlapjánvanközzétéve
2019.január31-től.
Bővebbtájékoztatás
a0265-335-206-ostelefonszámon(108-asmellék).

12 NÉPÚJSÁG ___________________________________________ REKLÁM–KÖZLEMÉNY _________________________________________ 2020.február4.,kedd

