
Leégett 
a Tündér Ilona
Vasárnap hajnalra leégett a Nyárád-
mente egyik legkedveltebb pihenőhe-
lye, a jobbágyfalvi Tündér Ilona
vendégház kempingje. Az oltás után
mintegy százan vettek részt a romok
eltakarításában.
____________2.
Megegyezés 
született 
a Csíki Sör márka-
név használatáról 
Megegyezett a Csíki Sör márkanév
használatáról a Heineken Románia és
az Igazi Csíki Sört levédő Csíki Sör
Manufaktúra. A két cég magyar és
angol nyelvű közös közleményét a
Csíki Sör Manufaktúra tegnap Face-
book közösségi oldalán hozta nyilvá-
nosságra.  
____________3.
Konfliktus 
a vegyipari
kombinátban 
Lejárt a régi szerződés, az újat pedig

nem sikerül megkötni, ugyanis az ér-
dekképviselet 7 százalékos fizetés-
emelést kér, a vegyipari kombinát
vezetősége azonban 3 és fél százalé-
kot ajánlott fel – jelentették be tegnapi
sajtótájékoztatójukon az Alternativa
2002 szakszervezet képviselői. 
____________4.
Fényképketyegés
Kis túlzással déltől délig tartó ese-

ménysorozattal ünnepelte hétfőn az
idei színházi világnapot a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház. Két tárlatnyitó,
szépirodalmi-színházi rendezvény,
költészeti előadóest, este 10 órától
pedig egész éjszakán át tartó, számos
programpontot felvonultató esemény-
sorozat – reggelig.
____________5.

Az Energetikai Minisztérium előkészítette azt a határozatter-
vezetet, amelynek alapján 1.468.000 lejt fizetnek a ratosnyai
hidroenergetikai létesítmény által érintett kisajátított terüle-
tekért az ingatlanok tulajdonosainak. A területek nagy része
Ratosnyán a Rövid-, Szék-, Közép- és Tiha-patak völgyében
található, de Palotailván és Felsőrépán is vettek át területe-
ket, az utóbbi közigazgatási egységekhez tartozó területeket
a gát tápvezetékének kiépítése miatt. 

A kormányrendelettel nemcsak az említett összeget fogadják el, hanem
jóváhagyják a felterjesztett területek, illetve tulajdonosok jegyzékét is, és
az egyénenként leosztott kártérítést is meghatározták. A kormányrendelet
elfogadását követően a szaktárca átutalja a teljes összeget a ratosnyai hid-
roenergetikai társaság (Societatea de Producere a Energiei Electrice Hid-
rocentrală Răstoliţa) bankszámlájára, ahonnan a kisajátítottak
képviselőinek igénylésére 30 napon belül szintén bankon keresztül kapják
kézhez az érintettek a nekik megítélt részt. A kártérítésben részesülők

Hatvan év múltán
Az Európai Unió állam- és kormányfői, az Európai

Parlament, az Európai Tanács, az Európai Bizottság
elnöke, EP-képviselők vettek részt a hét végén a Római
Szerződés 60. évfordulójának hivatalos ünnepségsoro-
zatán Rómában. 

Európa vezetői hangsúlyozták, hogy az évforduló al-
kalmat kell nyújtson az európai polgárokkal való kap-
csolat-újrafelvételre, és teret kell engedjen, hogy
átgondolhassák eddigi eredményeiket és az előre vezető
utat. 

Az RMDSZ elnöke szerint hatvan év távlatából van
amiért büszkének lennünk arra az Európai Unióra,
amely a béke, a szabadság, a demokrácia és a jogálla-
miság elvén alapult közösségként tekint magára. Ellen-
ben nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy
Európában távolról sincs mindenhol rendezve az ősho-
nos nemzeti kisebbségek helyzete. „Mi egy olyan unió-
ban hiszünk, amely nem a nemzetállamok Európája,
hanem a nemzetek és a nemzeti közösségek Európája
kíván lenni, amely hangsúlyosan fellép akkor, amikor a
benne élő kisebbségek jogai csorbulnak” – hangsú-
lyozta a romániai magyarság érdekképviseleti szerve-
zetének elnöke, hozzátéve, hogy a jelenlegi konstrukció

(Folytatás a 3. oldalon)
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AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!
Március 31-ig minden nyugdíjas ügyfelünknek
50%-kal olcsóbban kínáljuk a műanyag lencséket.

Az akció érvényes:
– nyugdíjasok számára közellátó szemüvegre
– műanyag American Standard (Italy) szemüveglencsére 
a következő dioptriatartományra: 0 ± 6 sph és 0 ± 6/2 cyl
(amíg a készlet tart)

Iskolások és egyetemisták figyelmébe!
Március 31-ig minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex 
védőréteggel ellátott műanyag lencséket.

Az akció érvényes:
– műanyag American Standard HMC (Italy) szemüveglen-
csére a következő dioptriatartományra:

0 ± 6,0 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Marosvásárhely:
– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939
Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282

A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323

TAVASZI    SZŐNYEGVÁSÁR
NAGY   ÁRKEDVEZMÉNNYEL!

március 29 – április 2.
(szerda–vasárnap)

között
nagy választékban, 

minden színben 
futó- 

és perzsaszőnyegek
– a gyulafehérvári

gyár 
és a Basarabia Grup 

termékei – 
a Bartók Béla utca 

1–3. szám alatti 

SAMIRA üzletben.
Minden órában tombola 

és ajándék minden vásárlónak!
Tel.: 0265/269-295, 0740-187-603.

Kifizetik a kisajátított erdők értékét 

Év végéig befejezhetik 
a ratosnyai gát építését 



Vasárnap hajnalra leégett a
Nyárádmente egyik legkedvel-
tebb pihenőhelye, a jobbágyfalvi
Tündér Ilona vendégház kem-
pingje. Az oltás után mintegy
százan vettek részt a romok el-
takarításában.

Vasárnap hajnalban riasztották a
tűzoltókat a 112-es sürgősségi hívószá-
mon, a diszpécserszolgálat pedig a
nyárádszeredai és csíkfalvi önkéntes,
valamint a nyárádszeredai és marosvá-
sárhelyi hivatásos tűzoltóalakulatokat
és a nyárádszeredai rohammentősöket
rendelte a helyszínre éjszaka 2 óra
előtt, de ekkor már minden hatalmas
lángban állott. A négy esetkocsi tízezer
liter vízzel érkezett a helyszínre, de ez
túl kevésnek bizonyult, így a helyszí-
nen levő tóból pumpálták a vizet a lán-
gok megfékezésére. Mintegy
háromórai küzdelem árán sikerült a
tüzet eloltani, de a kár felmérhetetlen,
több százezer lejre rúg. A tűz okát
egyelőre nem tudták kideríteni, lehetett
rövidzárlat a villamossági rendszer-
ben, de az idegenkezűséget sem zárják
ki. A tűzoltók feltételezése szerint az
egyik faházikóból induló tűz két
irányba terjedt, elpusztított négy fahá-
zat, az éttermet, a készülő szálláshe-
lyeket, de a család tavaly befejezett
lakóházának tetőzetét sem tudták meg-
menteni, az oltás után néhány órával
ismét lángra kapott, így teljesen le kel-
lett bontani azt és a tetőtéri szobákat is. 

Kora délután gyülekezni kezdtek az
emberek a helyszínen, egy adott pilla-
natban mintegy százan vettek részt a

romok szétbontásában és eltakarításá-
ban, Csíkfalva, Nyárádszereda és Szé-
kelyhodos településeiről érkeztek
önkéntes tűzoltók és jó szándékú em-
berek segíteni a bajbajutottakon, s né-
hány óra alatt csak a kormos alapok
mutatták, hogy egy nappal azelőtt mi
állott itt.

A Tündér Ilonaként emlegetett kem-
pinget közel húsz év kétkezi munkájá-
val építette ki Szász Csaba és Kinga, a
család mindenét feláldozta, hogy álmát
megvalósítsa. Vasárnap hajnalban
szinte minden a tűz martalékává vált,
a befejezéshez közel álló szálláshe-
lyektől a lakószobákig minden ha-
muvá, korommá lett. A család –
legnagyobb szerencsétlenségére – nem

rendelkezett érvényes biztosítással,
ezért semmilyen kártérítésre nem szá-
míthat.

Szász Csaba Levente azonban nem
adja fel, igyekszik mihamarabb újjáé-
píteni a lakóházat és az elpusztult tu-
risztikai infrastruktúrát. A tűzkárosult
család megsegítésére gyűjtési kam-
pány indult: a családot és a vendéglátó
helyet ismerő személyek, intézmé-
nyek, de természetesen az ismeretlen
jótevők is pénzbeli adománnyal segít-
hetik. Felajánlásaikat a 0726-270-110-
es telefonszám hívásával vagy a
RO37RZBR0000060009920402 (lej),
RO34RZBR0000060006511973
(euró) bankszámlákra való utalással te-
hetik meg.

Ma GEDEON és JOHANNA,
holnap AUGUSZTA napja. 
AUGUSZTA: a latin eredetű
Augustus (magyarul Ágost és
Ágoston) férfinév párja. A latin
név jelentése: magasztos, fenn-
költ. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. március 27.

1 EUR 4,5500
1 USD 4,1870

100 HUF 1,4667
1 g ARANY 169,3164

Kisdiákok országos felmérése
Még a tavaszi vakáció előtt, április 10–12. között kerül sor
a másodikos diákok országos felmérésére. 10-én, hétfőn
írástudásukat, 11-én, kedden olvasási képességüket bizo-
nyítják anyanyelvből, 12-én, szerdán matematikai ismere-
teikről, 13-án, csütörtökön pedig arról adnak számot,
hogyan tudnak románul olvasni, írni. A negyedikesek a va-
káció utáni első héten kerülnek sorra, május 3-án, szerdán
román nyelvből, 4-én, csütörtökön matematikából, 5-én,
pénteken anyanyelvből mérik fel tudásukat. A hatodikosok
nyelvtudását és kommunikációs képességeit május 10-én
tesztelik, 11-én matematikai és természettudományi isme-
reteiket kérik számon. A felmérőkön elért eredmények tá-
jékoztató jellegűek, a minősítések nem kerülnek be az
osztálynaplóba.

Tavaszi nagytakarítás
Marosvásárhelyen április 24-éig tart a tavaszi nagytakarí-
tás. Ma a Benefalvi, Tó, Sólyom, Jegenye, V. Goldiş, V. Lu-
caciu, Nagy Szabó Ferenc, Constantin Hagi Stoian,
Serafim Duicu, Víztelep, Ibolya, Szentanna, Ştefan Cicio
Pop utcákból viszik el a fölöslegessé vált limlomot, szeme-
tet, holnap a M. Robu, I. Roman, I. Giurchi, L. Blejnari, D.
Rusu, Zöld, Virág, Szabadi út, Földműves, Csíki, Alma,
Grigore Ploieşteanu, Fasor, Hints Ottó, Szotyori József
utcák, csütörtökön a I. Mihuţ, I. Hodoş, Gh. Pop de Bă-
seşti, Petru Maior, Bărăgan, Decebal, Burebista, Tisza,
Maros, Új Híd, Hídvég, Víz, Árvíz, Könyök utcák kerülnek
sorra. A magánházak és a tömbházak lakói a szemetet (az
építkezési, bontási hulladék kivételével) egy nappal a be-
ütemezett időpont előtt helyezzék ki a járdára. A száraz fa-
ágakat külön kell gyűjteni.

A Bagossy Brothers Company 
lemezbemutatója

A Bagossy Brothers Company lemezbemutató koncertjére
várják a marosvásárhelyi Sinaia/Sörház utcai Jazz Club
vendégeit március 30-án, csütörtökön 19 órakor. Előzene-
kar a Moonfellas. Asztalfoglalás a 0724-400-322-es tele-
fonszámon.

Száll a világ 
A marosvásárhelyi Artecotur Egyesület által működtetett
Artsy M Diákszíntársulat április 3-án, hétfőn 18 órától az
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházban újra előadja Weöres
Sándor Száll a világ című verses-zenés összeállítását.
Rendező: dr. Gyéresi Júlia. Előadják: Adorjáni Nagy Zol-
tán, Jancsó Előd, Göktas Leyla, Göllner Boróka, Tamás
Csanád, Kilyén Dávid, Kupán Zalán, Maier Krisztina, Nagy
Andrea, Rózsa Ervin Arnold és Vajda Boróka, fénytech-
nika: Pollák Krisztián. Helyfoglalás a 0749-016-679-es te-
lefonszámon. 

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja egynapos ki-
rándulást szervez nyugdíjasok számára április 29-én a hu-
nyadi és a gyulafehérvári várhoz. Indulás reggel 7 órakor.
Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a könyvtár köves-
dombi fiókjánál, illetve a 0748-741507-es telefonszámon
Illyés Claudia könyvtárosnál.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

28., kedd
A Nap kel 

7 óra 10 perckor, 
lenyugszik 

19 óra 45 perckor. 
Az év 87. napja, 

hátravan 278 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
Tiszta égbolt, napos idő

Hőmérséklet:
max. 180C
min. 20C

Megyei hírek

Gligor Róbert László

Segíthetünk a bajba jutott családon
Leégett a Tündér Ilona

Pál-Antal Sándor a KZST 
meghívottja

A Kemény Zsigmond társaság ma délután 6 órakor tartja
újabb összejövetelét a marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban. A meghívott Pál-Antal Sándor történész, akadémi-
kus. Előadásának címe: Székelyek – magyarok... A
rendezvényen elhangzik Tompa László egyik verse
Györffy András előadásában.

Koszta Árpád festménykiállítása
Koszta Árpád festményeiből és csontfaragványaiból nyí-
lik kiállítás április 2-án, vasárnap déli 12 órakor a köves-
dombi unitárius templom Bözödi György-termében. A
kiállítást Murádin Jenő kolozsvári művészettörténész
nyitja meg. A tárlat április 16-áig naponta 9–13 óra között
látogatható. 

Marosvásárhelyi előadóművészek
hangversenye

Marosvásárhelyi előadóművészek szimfonikus hangver-
senyére kerül sor március 30-án, csütörtökön 19 órakor
a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében. Vezé-
nyel Remus Grama, zongorán közreműködik Bordos
Kinga. Műsoron: Brahms- és Mozart-művek. A hangver-
senyre a 24-es számú bérletek érvényesek.

Életbölcsességek 2. – 
könyvbemutató

A Bernády Közművelődési Egylet a szovátai önkor-
mányzat támogatásával könyvbemutatót szervez. Né-
meth Antónia Klára nyugalmazott tanárnő
Életbölcsességek 2. című kötetét Kovács Katalin és
Mester Zoltán mutatják be március 30-án, csütörtökön
délután 6 órától a szovátai városháza nagytermében.
Közreműködik Szabó Éva. 

RENDEZVÉNYEK

Sorsolás a Bernády Házban 
szerdán, március 29-én 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége szerdán 16 órától tartja a februári 
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépújSáG-KoSár-FEBrUár
(kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűsé-
ges előfizető – MárCIUS nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).

Csak a csupasz alapok mutatják, hogy itt néhány napja még turisztikai létesítmény állott 
Fotó: Gligor Róbert László

Csoportos tevékenységek 
a Creactivity Kids Clubban  

Az Iskola másként program keretében csoportos tevékenységeket szerve-
zünk a Creactivity Kids Clubban. 

Tevékenységünk programelemei:
• Akadálypálya: csoportosan vagy egyénileg; 
• Személyiségfejlesztő játékok; 
• Társasjátékok;
• Moderntánc-tanítás; 
• Kézművesműhelyek. 
A 2,5-3 órás interaktív tevékenység ára 15-20 lej.  Minimális létszám: 10

gyerek. 
Részletesebb információk és regisztrálás  a 0749-154-849-es telefonszámon. 

A Creactivity Kids Club csapata szeretettel várja Önöket!

Bodor Pálra 
emlékeznek

Bodor Pálra emlékeznek a Magyar
Újságírók Romániai Egyesületének
klubjában kedden délután 6 órától az
Arta moziban, Marosvásárhelyen. Leve-
títik Bodor Pál portréfilmjét – szer-
kesztő Simonfy Katalin –, emellett
Gáspár Sándor, Spielmann Mihály, Si-
monffy Katalin,Tomcsányi Mária és
Csegzi Sándor méltatja Bodor Pál mun-
kásságát, akinek többek között a romá-
niai magyar televíziózás első stúdióját
is köszönhetjük. 



Megegyezett a Csíki Sör márka-
név használatáról a Heineken Ro-
mánia és az Igazi Csíki Sört
levédő Csíki Sör Manufaktúra. A
két cég magyar és angol nyelvű
közös közleményét a Csíki Sör
Manufaktúra tegnap Facebook
közösségi oldalán hozta nyilvá-
nosságra.  

Ebben közölték, hogy „konstruktív
tárgyalások után mindkét fél érdekévé
vált, hogy a Csíki Sör márkanév körüli
vita barátságos úton rendeződjék”. „A
felek megegyeztek abban, hogy a Ciuc
és a Csíki Sör márkanevek egymás mel-
lett békében meg fognak férni a piacon.
A megegyezés része, hogy minden peres
ügyet a felek egymás ellen megszüntet-

nek. A mindkét fél részéről tanúsított
kompromisszumos kiegyezés után a két
cég bizakodóan néz a jövőbe és ezután
több időt és energiát tud arra szánni,
hogy építse kapcsolatait a közösséggel,
partnereivel, fogyasztóival, és így most
már csak arra kell összpontosítani, ami-
hez a legjobban értünk: a sör készítésé-
hez” – áll a közleményben.

A közlemény végén a Csíki Sör Ma-
nufaktúra a helyi közösségnek, a támo-
gatóknak, Magyarország kormányának
és Hódmezővásárhely önkormányzatá-
nak nyilvánít köszönetet az önzetlen se-
gítségért. Az MTI hírügynökség szerint
a megegyezésre azt követően került sor,
hogy pénteken Lázár János, a miniszter-
elnökséget vezető miniszter és a hódme-

zővásárhelyi önkormányzati testület is
ellátogatott a Csíki Sör Manufaktúra
csíkszentsimoni gyárába, és a magyar
kormány mindkét felet megegyezésre
biztatta.

A miniszter a gyárlátogatás után tar-
tott sajtótájékoztatóján kijelentette: azok
a magyar vállalkozások, amelyek bajba
kerülnek, számíthatnak a magyar kor-
mány segítségére; azok a multinacioná-
lis vállalatok pedig, amelyek egy magyar
vállalkozás kárára visszaélnek a hatal-
mukkal, arra számíthatnak, hogy a ma-
gyar kormány fel fog lépni velük
szemben.

A marosvásárhelyi táblabíróság január
27-i ítéletében jogerősen betiltotta az
Igazi Csíki Sör gyártását és forgalmazá-
sát. Az Igazi Csíki Sör gyártóját a Hei-
neken Románia perelte be, mert úgy
vélte, hogy a sör gyártója eltulajdonította
szellemi tulajdonát.

A romániai sörgyártók perének nyelvi
vonatkozásai vannak. A bíróságnak azt
kellett mérlegelnie, hogy egy termék
román megnevezésének jogi védelme ki-
terjed-e a termék köznyelvben használt
magyar megnevezésére is. A holland
multinacionális cég 2003 óta rendelke-
zik a Csíkszeredában gyártott Ciuc pre-
mium (Csíki prémium) sörmárkával,
amelyet az erdélyi magyarok csíki sör-
ként emlegetnek. 2014 novemberében
azonban megjelent a piacon a Csíki Sör
Manufaktúra terméke, az Igazi Csíki
Sör, amely számára a gyártó Lixid Pro-
ject Kft. szerzett romániai és európai
jogi védelmet.

Növekednek az orvosi fizetések
Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter vasárnap
este úgy nyilatkozott, hogy egy, az intenzív osztályon
dolgozó orvos és aneszteziológus fizetése 2018-ban
eléri a 3600 eurót, a közszféra legnagyobb fizetését,
18 ezer lejt pedig az államfő fog kapni. A béremelé-
sek 2020-ig tartanak. Elmondása szerint a közalkal-
mazottak béremelését fokozatosan, 2020-ig
valósítják meg. (Mediafax) 

Még egy nemzeti ünnep
Kihirdette Klaus Johannis hétfőn a Besszarábia és
Románia egyesülésének napját nemzeti ünneppé
nyilvánító törvényt. Az államelnöki hivatal közlemé-
nye szerint a kihirdetett törvénynek különleges jelen-
tősége van, Románia történelmének egy nagyon
fontos eseményéről emlékeznek meg: 1918. március
27-én döntött az ország tanácsa Chişinăuban Besz-
szarábia egyesüléséről Romániával. A közleményben
azt írják, Románia továbbra is támogatja a Moldovai
Köztársaság felzárkózási folyamatát az Európai Uni-
óhoz, mivel az európai integráció az egyetlen út,
amely virágzó jövőt biztosíthat a köztársaság polgá-
rainak. (Agerpres)

Újabb járatok 
a kolozsvári repülőtérről 

A kolozsvári légikikötő közleménye szerint idén nyá-
ron a Blue Air légitársaság bővíti erdélyi kínálatát, két
Boeing 737-800-as gép fog Kolozsváron állomásozni,
és új útvonalakat indítanak London (március 26), Lár-
naka (április 9.), Nizza (április 10.), Hamburg (június
3.) és Konstanca (június 15.) felé. A WizzAir is bővíti
kínálatát, a Málta, Stockholm, Lárnaka irányába in-
duló repülőkkel a légitársaság összesen 35 járatot
üzemeltet 17 országba. A kolozsvári reptérről idén 47
menetrend szerinti járat indul 21 európai és közép-
keleti országba.

Brassópojánán még lehet síelni,
Predeálon már nem

Az elmúlt napokban lehullott hó megfelelő körülmé-
nyeket teremtett ismét a Brassópojánára látogató sí-
elők számára. A Postăvaru-hegységben 80
centiméteres a hó, míg a hegy lábánál 40 centiméter
a hóréteg vastagsága. A téli szezon sokkal hamarabb
elkezdődött, mint más években, már tavaly december
8-án, és több mint kétmillió személy használta a po-
jánai felvonót az elmúlt periódusban, állítja az üze-
meltető. A Predeálon található sípályák már bezártak,
mivel a hó is elolvadt, és a turisták létszáma is meg-
csappant az utóbbi időszakban – közölte az Agerpres
hírügynökséggel a predeáli turisztikai központ képvi-
selője, Cătălin Câmpeanu.

Földmozgások Buzău és Vrancea
megyében

A Richer-skála szerinti 4-es erősségű földrengés volt
vasárnapról hétfőre virradóra Buzău megyében. Hét-
főn hajnalban Vrancea megyében mozgott a föld. Az
országos földtani intézet adatai szerint az első, 4-es
erősségű földmozgás 89,2 kilométeres mélységben
következett be, Nehoiu településtől 8, Bodzaforduló-
tól 33, Kovásznától 38 kilométernyire. A Richter-skála
szerinti 2,8 fokos földrengés Vrancea megyében 31,5
kilométeres mélységben következett be. Március
eleje óta az országban már 21 földrengés történt,
ezek erőssége 2 és 4,2 fok közötti volt a Richter-
skála szerint. Az év eleje óta a legerősebb földmoz-
gás február 8-án következett be, ez 5 fokos volt, és
Bukarestben is észlelték. (Agerpres) 
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korrekcióra szorul. Mint mondta, a szövetség célja 
továbbra is az, hogy a válaszút előtt álló Európai Unió
végérvényesen megértse: a nemzeti közösségek nem kü-
lönleges bánásmódot kérnek, csupán annak elismerését,
hogy teljes értékű tagjai a társadalomnak, hiszen a 60
millió őshonos kisebbséghez tartozó állampolgár sike-
ressége az unió sikerességén is múlik. 

Valóban van tennivaló bőven a kisebbségi jogok
terén, ha mást nem is, csak a marosvásárhelyi orvosi
egyetem vagy a római katolikus líceum ügyét említjük.
Vagy akár azt, hogy nemrég több téves következtetést
vont le a romániai magyar nyelvű oktatást illetően egy
uniós tanulmány, amely során nemzetközi szakértők
vizsgálták meg az európai kisebbségi nyelvű oktatás
helyzetét, és amely szerint a romániai magyar nyelvű
oktatás legfontosabb eredménye az, hogy a tanulmánya-
ikat magyar nyelven végző diákok Magyarországon
munkát tudnak vállalni. Ezzel azt sugallta, hogy több
előnye lenne a magyarok számára a román nyelven való
tanulásnak.

Erre reagálva hívta fel a figyelmet Sógor Csaba a ta-
nulmányban szereplő téves következtetésekre, és küldött
kiegészítéseket a dokumentumhoz a valós helyzet tény-
szerű ábrázolása érdekében.

Van tehát tennivaló és korrigálnivaló bőven itthon is
és Európában is.

Jó alkalom lesz talán a ma kezdődő EPP-kongresszus
is arra, hogy az RMDSZ képviselői tájékoztassák part-
nereiket azokról a jogsérelmekről, amelyek a romániai
magyar közösség és a jogállamiság ellen irányultak az
elmúlt időszakban.

Hatvan év múltán
(Folytatás az 1. oldalról)

Új programot indít az Európai Bi-
zottság a fiatalok mobilitásának
támogatására, az ingyenes Inter-
rail vasúti bérlet ötletére épülő
kezdeményezés segítségével,
egyénileg vagy csoportosan leg-
alább ötezren utazhatnak majd
díjmentesen egyik európai uniós
tagországból a másikba – jelen-
tette be hétfőn a brüsszeli testü-
let.

Mint a bizottság közleményében írták,
a Move2Learn, Learn2Move elnevezésű
program az Európai Parlament (EP) által
tavaly előterjesztett elképzelésen alapul,
amelynek értelmében 18 éves korában
minden uniós állampolgár kapna egy bi-
zonyos időszak alatt korlátlan utazásra
jogosító Interrail vasúti bérletet.

A tájékoztatás szerint a most bejelen-
tett kezdeményezés a világ legnagyobb
oktatói hálózatának számító eTwinnin-
gen keresztül valósul meg, amely Eu-
rópa-szerte lehetővé teszi a tanároknak
és a diákoknak, hogy egy online plat-
form révén közösen fejlesszenek ki pro-
jekteket.

A kezdeményezés az eTwinningben
részt vevő osztályokban tanuló, 16 éves-
nél idősebb diákok számára áll nyitva.
Az ingyenes utazást biztosító jegyeket
országonként a legkiválóbb projektek-
nek ítélnék oda. A nyertesek 2017 au-
gusztusa és 2018 decembere között, az
általuk kiválasztott időpontban keríthet-
nek sort az utazásra. A diákok utazhatnak
csoportosan – iskolai kirándulás kereté-
ben – és egyénileg is. Az utazás során

bármely közlekedési mód és társaság
igénybe vehető. Egyes közlekedési vál-
lalatok speciális kedvezményeket is biz-
tosítanak a résztvevőknek.

„Az eTwinning sikerére építve e kez-
deményezés lehetővé teszi a fiatalok szá-
mára, hogy felfedezzék és személyesen
megismerjék Európa különféle országait
és kultúráit. Az Erasmus program elin-
dulásának 30. évfordulója alkalmából
létrejött kezdeményezés újabb kiváló
példa arra, hogy a program igazi európai
sikertörténet: közelebb hozza egymás-
hoz az embereket, akik így jobban meg-
tapasztalhatják, mit jelent európainak
lenni” – jelentette ki Navracsics Tibor
oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért
és sportért felelős uniós biztos. (MTI)

Új programot indít az EU 
a fiatalok unión belüli utazásának támogatására

Ország – világ

Forrás: www.hodmezovasarhely.hu

Megegyezés született 
a Csíki Sör márkanév használatáról 

Újrakezdődött a vita a szaúdi
fegyverszállítások leállításáról
Belgiumban: Alexander De Croo
miniszterelnök-helyettes hétfőn a
Jemenben szerinte „borzalmas
háborút” folytató Szaúd-Arábiába
irányuló hadiipari export beszün-
tetésére szólított fel.

„Nem próbálhatunk egyszerre életeket
menteni és fegyvereket szállítani” – han-
goztatta De Croo a VRT belga közszol-
gálati televíziónak adott interjújában, aki
szerint számos ember életét veszélyezte-
tik a Belgium által szállított fegyverek a
polgárháború és éhínség sújtotta Jemen-
ben. Elmondta, hogy a fegyverexport en-
gedélyeztetése a belga tartományok
hatáskörébe tartozik, a szövetségi kor-
mány nem tud lépni az ügyben. „Én csak
annyit tehetek, hogy szót emelek amel-

lett, hogy vessenek véget ennek az őrült-
ségnek. A megoldást egy humanitárius
fegyverembargó jelentené” – mondta a
fejlesztési együttműködési miniszter,
hozzátéve, hogy a tilalmat Charles Mi-
chel kormányfő is támogatja.

De Croo arról számolt be, hogy a
Szaúd-Arábiának eladott belga fegyve-
rek mintegy 60 százaléka Vallóniában
készül, de nem pusztán a francia ajkú
tartománynak kell szabályoznia a kér-
dést, európai uniós szintű embargóra
lenne szükség.

Szaúd-Arábia a belga hadiipar egyik
legfontosabb partnere, tavaly közel egy-
milliárd eurót tett ki a széles körben dik-
tatúrának tartott országba irányuló
kivitel. A belga vállalatok egyebek mel-
lett lőfegyvereket, lőszereket, rakétákat,
harckocsikat és páncélozott harcjármű-

veket szállítottak a sivatagi királyságba.
Az Európai Parlament tavaly határo-

zatban sürgette a Szaúd-Arábiába tartó
hadiipari export leállítását, az Európai
Bizottság illetékes szóvivője azonban
hétfőn kiemelte, hogy a fegyverszállítá-
sok kérdése kizárólag az uniós tagálla-
mok hatáskörébe tartozik.

Az arab-félszigeti országban Abed-
Rabbó Manszúr Hádi szunnita elnök csa-
patai 2014 szeptembere óta harcolnak a
síita húszi felkelőkkel és az Ali Abdullah
Száleh előző államfőt támogató milíci-
ákkal. A lázadók ellen 2015 márciusában
a Szaúd-Arábia vezette arab koalíció is
hadba lépett, és légicsapásokkal segíti a
kormányerőket.

Az ENSZ pénteken arról tájékoztatott,
hogy a jemeni polgárháborúban eddig
közel ötezer civil vesztette életét. (MTI)

Vita a szaúdi fegyverszállítások leállításáról 
Belgiumban



Konfliktus alakult ki a maros-
vásárhelyi vegyi kombinát ve-
zetősége és a dolgozókat
tömörítő szakszervezet kö-
zött a kollektív munkaszerző-
dés kapcsán. Lejárt a régi
szerződés, az újat pedig nem
sikerül megkötni, ugyanis az
érdekképviselet 7 százalékos
fizetésemelést kér, a vegyi-
pari kombinát vezetősége
azonban 3 és fél százalékot
ajánlott fel – jelentették be
tegnapi sajtótájékoztatóju-
kon az Alternativa 2002 szak-
szervezet képviselői. 

A vegyipari kombinát alkalma-
zottait tömörítő Alternativa 2002
szakszervezet képviselői, Boantă
Dumitru elnök és kollégája, Maria
Dăndărău szerint a kialakult konf-
liktus leginkább azért nevezhető sú-
lyosnak, mivel az Azomures vegyi
kombinát vezetősége nyomást gya-
korol a dolgozókra, így próbálják
rábírni arra, hogy elfogadják az ál-
taluk kínált feltételeket. 

– Bár van szakszervezet, amelyik
képviseli az alkalmazottak érdekeit,
a munkaadó megbízottai személye-
sen keresték meg az alkalmazotta-
kat nyomásgyakorlási szándékkal.
Az éjszakai műszak idején történt
ez, és főként azokat a részlegeket
vették célba, ahol szakképzetlen
munkások dolgoznak. A közvéle-
mény-kutatás címen kezdeménye-

zett akció során minden alkalmazot-
tat külön próbáltak meggyőzni,
írják alá, hogy egyetértenek azzal az
ajánlattal, amit a kollektív munka-
szerződéssel kapcsolatos tárgyalá-
sok során a vállalat vezetősége
felkínált. A munkaadó kihasználta
az alkalmazottak szűkös anyagi
helyzetét, akik tudták az előző év
tapasztalatából, hogy arra az idő-
szakra, amíg nincsen érvényes kol-
lektív munkaszerződés, nem
kapnak ételjegyeket, illetve az
egyéb juttatásoktól (például szabad-
ságpénz) is elesnek. 

Azokat az alkalmazottakat, akik
bejelölték, hogy egyetértenek a
munkaadó ajánlatával, egy, az
egyéni munkaszerződéshez mellé-
kelt kiegészítő irat aláírására vették
rá, ami garantálja számukra ezen
juttatásokat mindaddig, amíg alá-
íródik a kollektív munkaszerződés.
Amint kézbe kaptunk egy ilyen ki-
egészítő iratot, azonnal ügyvédhez,
illetve a munkaügyi felügyelőség-
hez fordultunk, és arra a következ-
tetésre jutottunk, hogy ennek az
aláírása nem veszélyezteti a kollek-
tív jogokért folytatott tárgyalásokat.
Ezért javasoltuk az alkalmazottak-
nak, hogy írják alá ezeket a kiegé-
szítő iratokat, hogy azokra a
napokra, amíg a konfliktus zajlik, és
nincsen érvényes kollektív munka-
szerződés, ne veszítsék el a külön-
féle juttatásokat – magyarázta
Maria Dăndărău. A szakszervezeti
vezetők szerint más téren is nyo-
másgyakorlás történik a vegyipari

kombinátban, például a részlegve-
zetők győzködték a munkásokat,
hogy vonják vissza a nyilatkozatu-
kat, miszerint nem vállalnak túlórát. 
Az alacsony bérek miatt 
nem találnak munkaerőt

Boantă Dumitru szakszervezeti
vezető szerint a kombinát személy-
zeti politikája miatt az utóbbi idő-
ben nem tudnak megfelelően
képzett munkaerőt foglalkoztatni,
illetve a meglévő dolgozóikat meg-
tartani, ez pedig veszélyt jelent az
alkalmazottak és a környéken élők
biztonságára nézve. Mint mondták,
olyan üzemről van szó, ahol a mun-
kások veszélyes beren-
dezésekkel dolgoznak,
és bármilyen apró em-
beri tévedésnek súlyos
következményei lehet-
nek. A túlórák miatt ki-
fáradt és konfliktusos
helyzetben teljesíteni
kényszerülő alkalma-
zottak esetében fokozó-
dik a balesetveszély.
Maria Dăndărău szerint
az utóbbi időben több
incidens történt, egye-
sek emberi mulasztás
miatt következtek be.
Rámutattak, jelenleg 70
állást nem sikerül betöl-
teni, ugyanis az ala-
csony bérek miatt nem
találnak munkaerőt.
Emiatt az alkalmazottak
arra kényszerülnek,
hogy túlórázzanak. 

– Sok esetben nyugdíjasokat hív-
nak vissza, hogy legyen aki dolgoz-
zon. Ha sikerül is alkalmazni 20-30
fiatalt, ezek nagy része pár hónap
után továbbáll. Sokan azért marad-
nak, mert pár évük van már csak a
nyugdíjig, mások addig, amíg jobb
lehetőség adódik. A vegyipari kom-
binát több mint 1300 alkalmazottat
foglalkoztat, közülük 800-an a ter-
melésben dolgoznak. Amennyiben
leszámítjuk a különféle pótlékokat,
prémiumokat, a munkások nagy ré-
szének az alapfizetése kisebb lenne,
mint az országos minimálbér. Kér-
tük az alapfizetés 7 százalékkal való

emelését. Ez átlagban 150 lejes bér-
növekedést jelentene az alkalmazot-
tak többségére nézve. Viszont a
vállalat vezetősége 3,5 százalékos
emelést kínál, ez esetben kevesebb
mint 70 lejjel kapnának többet a
munkások – mutattak rá az érdek-
képviselet vezetői. 

Maria Dăndărău leszögezte, eljá-
rást indítanak a vállalat vezetősége
ellen zsarolás miatt, ugyanis, bár
nincs jogi következménye az alkal-
mazottakkal aláíratott kiegészítő
iratoknak, ezt nem jelenti azt, hogy
nem gyakoroltak nyomást rájuk. A
napokban újabb tanácskozásokra
kerül sor az ügyben, és ha a kombi-
nát vezetősége beleegyezik a kéré-
seikbe, aláírják a kollektív
munkaszerződést, ha nem, akkor
sztrájkot kezdeményeznek. 

jegyzékét közzétették a http://ener-
gie.gov.ro/transparenta-si-integri-
tate/transperenta-decizionala-2/
internetes elérhetőségen. 

Mint ismeretes, a ratosnyai gát
építését Románia Szocialista Köz-
társaság államtanácsa 1989-ben
hagyta jóvá, az építkezési enge-
délyt 1990-ben bocsátották ki. Mi-
után hozzáfogtak a
munkálatokhoz, többször is leáll-
tak vele, egyrészt mert elfogyott a
pénzkeret, sokáig pedig nem tisz-
tázták, hogy melyik szaktárca ha-
táskörébe tartozik a további
munkálatok finanszírozása. Mivel
előrehaladott állapotban volt a ki-
vitelezés, az illetékesek szerint
nem lehetett leállítani a munkát. Az
1989 után megváltozott társa-
dalmi-gazdasági helyzet miatt

sokan kérdőre vonták a beruházás
szükségességét, mivel csökkent az
ország energetikai szükséglete. A
vízügyi hatóság illetékesei azt ál-
lítják, hogy a gáttal tulajdonképpen
a Maros vízhozamát szabályozhat-
ják, és így tartósabb aszály esetén
nem maradnak víz nélkül a Ratos-
nya alatti települések lakói. Tudo-
másunk szerint a gát magasságát a
tervezett felére csökkentették. 

Marius Lircă, Ratosnya polgár-
mestere szerint a gát leginkább a
község területén levő erdőket
érinti. Összesen 534 hektárt sajátí-
tanak ki, ebből 151 hektárt a Rom-
silva kezel, 55 hektár
magánkézben van (nagyrészt a vi-
tatott Bánffy-féle tulajdonról van
szó). A vízgyűjtő tó 210 hektárt
foglal el. A különbséget a hidro-
technikai létesítmények (gát, föld

alatti vízvezetékek stb.), illetve a tó
körül kiépített út miatt kellett kisa-
játítani. 

Az elkövetkezendő időszakban
az országos ingatlanügynökség
(ANVRS) képviselői a helyszínen
ellenőrzik a kisajátítási okiratokat,
és összevetik a területtel. Miután
az érintettekkel megkötik az adás-
vételi szerződést, 30 napon belül
utalják át az összeget a bankszám-
láról a tulajdonos által megadott
számlára. 

A kisajátítási folyamatot köve-
tően hozzáfognak az erdőterületek
letarolásához, és fokozatosan fel-
töltik a vízgyűjtőt. Azt tervezik,
hogy 2017 végéig minimális kapa-
citással ugyan, de üzembe helyez-
hetik a Ratosnya és Galonya
közötti áramfejlesztő egységet. 

Fotó: Vajda György

Fotó: Vajda György (archív)
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Év végéig befejezhetik a ratosnyai gát építését 

Hétszázalékos béremelést kér a szakszervezet, a felét ígéri a vezetőség 
Konfliktus a vegyipari kombinátban 

EPP-kongresszus Máltán 
Tizenhárom határozattervezet

a napirenden 
Népes RMDSZ-küldöttség
vesz részt az Európai Néppárt
(EPP) ma kezdődő kongresz-
szusán, amelyre Máltában
kerül sor – tájékoztatott teg-
nap Kelemen Kálmán, a Romá-
niai Magyar Keresztény-
demokrata Mozgalom
(RMKDM) elnöke.

Elmondta, hogy tizenhárom ha-
tározattervezetet készítettek elő, és
megoldást próbálnak találni „ko-
runk kiélezett kérdéseire”. Néhány
példával illusztrálva mondta el,
hogy az EPP állást foglal amellett,
hogy a migrációval szemben azt a
politikát kell folytatni, hogy a be-
vándorlók tartsák tiszteletben a be-
fogadó országnak a hagyományait,
értékeit, törvényeit. Illetve, hogy a
keresztény értékeket kell újból fel-
erősíteni ahhoz, hogy az új kihívá-
sokra válaszolni tudjon Európa. 

Ha a jelenlegi európai társadal-
mak nem újulnak meg a keresztény
értékrend alapján, akkor nagyon
kérdőjeles lesz a jövője, hiszen ha-
talmas erővel próbál betörni az isz-
lám a nyugat-európai civilizált
társadalmakba.

A határozattervezetek között sze-
repel például a fenntartható vidék-
fejlesztés és foglalkoztatás, a
korrupció elleni harc, a szabadság-
jogok és a demokratikus értékek
megőrzése. Egy másik tervezet sze-
rint az EPP veszélyesnek tartja az
orosz „imperialista törekvéseket”,
amelyek szerinte aláaknázták a de-
mokráciát.

– Határozattervezetekkel nem
lehet megoldani problémákat. Ha
elfogadják, lesz-e valamilyen kö-
vetkezménye, akár jogi, akár gya-
korlati, vagy csak szép elvek
maradnak?

– Véleményem szerint a populiz-
mus ideje lejárt az Európai Parla-
ment számára is, és meg kell oldani
az olyan súlyos kérdéseket, mint a
tömeges bevándorlás, a gazdasági
problémák, a munkanélküliség, a fi-
atalok foglalkoztatása. Úgy gondo-
lom, az idő sürget, olyan felelős
magatartást kell felmutatniuk az eu-
rópai vezető politikusoknak, hogy a
tavalyihoz hasonló krízishelyzete-
ket kezelni tudják.

– Az EPP a tavaly is többségben
volt az Európai Parlamentben... 
– A Néppárt vezető politikusai is

emberek, és nem tökéletesek. Az az
igazság, hogy bizonyos életkörül-
ményeknek a magas szinten való
biztosítása, ami az EP-képviselők-
nek megvan, elkényelmesít kissé
olyanokat is, akik korábban határo-
zottan vállalták volna a reformok
bevezetését. Ezt a tehetetlenségi ál-
lapotot legyőzni csak elkötelezett,
tiszta lelkületű emberekkel lehet. 

– Mi lesz a sorsuk ezeknek a ha-
tározatoknak? 
– Kötelező érvényűek lesznek a

néppárti európai parlamenti képvi-
selők számára. Ameddig a parla-
mentben biztosítani tudják a
többségüket, kötelező módon létre
kell hozni azokat az intézményeket,
amelyek megoldják a dolog nehe-
zét.

– Kik vesznek részt az RMDSZ
küldöttségben?
– Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök, Porcsalmi Bálint ügyvezető
elnök, Sógor Csaba és Winkler
Gyula EP-képviselők,Vincze Ló-
ránt, a FUEN elnöke, Zsombori Vil-
mos, az RMKDM politikai
alelnöke, Bíró Rozália, az EPP nő-
szervezetének egyik alelnöke,
Kurkó Cecília külügyi tanácsos és
jómagam.

(Folytatás az 1. oldalról)

Menyhárt Borbála

Mózes Edith



Köztudott, hogy a társadalom
elesettjeit felkaroló, szociális
szolgáltatásokat nyújtó egye-
sületeknek, alapítványoknak
időről időre meg kell harcolni
a fennmaradásért. A 2016. évi
98-as számú közbeszerzési
törvénnyel azonban a közös-
ség javát szolgáló civil szer-
vezetek nehezebb anyagi
helyzetbe kerültek, mint a ko-
rábbi években bármikor. 

Az országos szintű probléma
megvitatása, helyi szintű megoldá-
sok keresése és elsősorban az érin-
tett közintézmények illetékesei,
valamint a szociális szolgáltatók
közötti információcsere érdekében
hívott össze megbeszélést péntek
délelőttre a Dizabnet Szövetség.

A jelenlevőket Andreia Moraru,
a tavaly több egyesület és alapít-
vány által létrehozott szövetség el-
nöke tájékoztatta a találkozó
céljáról, üzenetéről. 

Az elsődleges cél tájékoztatást
kérni az idei költségvetésük meg-
szavazása előtt álló helyi és megyei
közintézmények illetékeseitől arról,
hogy mikor számíthatnak támoga-
tásra a magánszférához tartozó szo-
ciális szolgáltatók, illetve az új jogi
keretek között milyen lépések van-
nak még hátra a működésüket biz-
tosító közpénzek kiutalásáig –
szögezte le a Dizabnet elnöke. And-
reia Moraru a szociális szolgáltatók
támogatására vonatkozó 1998. évi
34-es számú törvényt idézte, amely-
nek értelmében a magánszolgálta-
tók ugyanolyan jogokkal
rendelkeznek, mint a közszférához
tartozók. Az, hogy mégsem kapják
meg a támogatást, a működésük be-
szüntetéséhez vagy legalábbis a
szolgáltatások minőségének csök-

kenéséhez vezet – hangsúlyozta
Andreia Moraru, aki arra is felhívta
a figyelmet, hogy a törvény szerint
a szolgáltatóknak októberig kell le-
adni a következő évre vonatkozó tá-
mogatási kéréseiket, és bár ez
megtörtént, márciusban még min-
dig nem tudni, hogy milyen pénzből
biztosítják idén a szolgáltatásokat.
Ezt a helyzetet a tavalyi 98-as
számú törvény idézte elő, amely
szerint a szociális szolgáltatásokat
már nem a helyi vezetés és a szol-
gáltató közötti egyezmény, hanem a
helyi önkormányzat által lebonyolí-
tott közbeszerzési eljárás alapján
lehet támogatni.
„Az elveken kellene változtatni…”

Ábrám Noémi a Bod Péter Dia-
kónia Keresztyén Alapítvány képvi-
seletében arra hívta fel a figyelmet,
hogy több Maros megyei helyi ön-
kormányzat meghosszabbítaná a
szociális szolgáltatókkal való
együttműködést, de nincs tájékoz-

tatva arról, hogy ehhez közbeszer-
zési eljárásra van szükség. Ábrám
Noémi a tavalyi 98-as számú tör-
vény módosítását javasolta megol-
dásként.

Ludescher László, a Caritas szo-
ciális ágazatának vezetője a szolgál-
tatások támogatásának folytonos-
ságát hiányolta, és azt is megje-
gyezte, hogy miközben a közszfé-
rában nőnek a bérek, a több mint
2000 Maros megyei ellátottról gon-
doskodó szervezet maholnap bezár-
hatja kapuit.

– A városi és a megyei tanács két
banit nem ad a szociális szolgálta-
tásokra. Az illetékesek nem ismerik
a tevékenységünk értékét, nem tud-
ják, hogy olyan munkát végzünk,
ami az állam kötelessége lenne –
adott hangot felháborodásának
Gombos Marinela, a Rheum Care
Alapítvány elnöke. Ennek kapcsán
Andreia Moraru megjegyezte, hogy
a megye szociális szolgáltatásainak

65 százalékát a magánszolgáltatók
biztosítják, majd azt is hozzátette,
hogy bizonyos megyékben a helyi
vezetés partnerként viszonyul a
civil szervezetekhez, Maros megyé-
ben azonban egészen más a helyzet.
Ami az alapítványok, egyesületek
láthatóságát illeti, erre szolgál a
civil szervezetek vására, amit évről
évre májusban szerveznek meg.

A „barikád” másik oldaláról első-
ként Dorin Tinca, a megyei szociá-
lis kifizetési és felügyeleti
ügynökség (AJPIS) illetékese osz-
totta meg gondolatait a jelenlevők-
kel. Tinca úgy vélte, az állam túl
sok pénzt fordít a szociális juttatá-
sokra, segélyekre, és méltánytalanul
keveset a szolgáltatásokra, éppen
ezért mindenekelőtt az elveken kel-
lene változtatni, és azután lehetne
kérni a szociális szolgáltatóknak
járó támogatások növelését. 

– A közintézmények első számú
kötelessége a lakosság gondját vi-
selni. Ez alkotmányos elv – 
jegyezte meg az AJPIS illetékese,
majd arra is felhívta a figyelmet,
hogy a legtöbb helyi önkormányzat
bele sem foglalja a költségvetésébe
a szociális szolgáltatásokat. 

Ana Chirteş, a Mentsétek Meg a
Gyermekeket Egyesület Maros me-
gyei fiókjának elnöke Marinela
Gomboshoz csatlakozva a városi és
megyei önkormányzat szociális
szolgáltatókkal szembeni teljes ér-
dektelenségéről szólt, ugyanakkor
azt is megjegyezte, hogy az általa
képviselt szervezet negyedszázados
munkáját egyedül Lokodi Edit ko-
rábbi megyei tanácselnök értékelte. 

Györfi Júlia marosvásárhelyi vá-
rosi tanácsos szintén a helyi vezetés
szociális ügyekkel szembeni közö-
nyét hangsúlyozta. A megyei tanács
részéről Pokorny László szólalt fel.
Ludescher azon kérdésére, hogy
idén mekkora összegre számíthat-
nak a megyei költségvetésből a szo-
ciális szolgáltatók, Pokorny annyit
árult el, hogy a március 30-i ta-
nácsülésen szavazásra kerülő hatá-

rozattervezet szerint az összeg nem
lesz nagyobb, mint a tavaly. Egyéb-
ként a marosvásárhelyi tanács ülé-
sén is terítékre kerül a szociális
szolgáltatások támogatására vonat-
kozó, januárban már elfogadott, ez-
úttal módosítandó határozat-
tervezet.

Az Alpha Transilvană Alapítvány
elnöke, dr. Alexandru Lupşa a jelen-
legi helyzetet az érintett szolgálta-
tók tájékoztatásának elmu-
lasztásával, a közbeszerzési eljárás
feladatfüzeteit összeállítók hanyag-
ságával magyarázta, illetve azt is
megjegyezte, hogy hiába készültek
az elmúlt években szociális térké-
pek, továbbra sem tudni, mekkora a
szükséglet, milyen mennyiségű szo-
ciális szolgáltatásra van szükség a
megyében. 

– Ha a közintézmények képesek
ellátni a szükségleteket, visszavo-
nulok – jegyezte meg Lupşa. Ha-
sonló álláspontra helyezkedett
Ábrám Noémi is, aki azt tudakolta
a helyi vezetés illetékeseitől, át tud-
ják-e venni a Diakónia Keresztyén
Alapítvány száz gondozottját. 

– Mit tegyünk a túlélésért az év
végéig? Milyen stratégiája van erre
a megyei tanácsnak és a prefektúrá-
nak? – hangzott el a legfontosabb
kérdés, amire azonban nem szüle-
tett egyértelmű válasz a megbeszé-
lés során. A jelen levő szervezetek
illetékesei abban állapodtak meg,
hogy nagy figyelemmel követik az
e heti eseményeket, részt vesznek a
megyei tanács szakbizottságainak
ülésén, illetve a csütörtöki megyei
és városi tanácsülésen, és gondjai-
kat nyílt levélben is megfogalmaz-
zák. A cél az értesülések szerint
jelenleg előirányzott 350 ezer lejes
támogatás növelése, illetve azon
visszás helyzet megszüntetése,
hogy miközben a közalkalmazottak
bérei növekednek, a civil szerveze-
tek a korábbi években kapott össze-
gekhez sem jutnak hozzá
szolgáltatásaik további biztosítá-
sára.

Kis túlzással déltől délig tartó
eseménysorozattal ünnepelte
hétfőn az idei színházi világ-
napot a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház. Két tárlat-
nyitó, szépirodalmi-színházi
rendezvény, költészeti elő-
adóest, este 10 órától pedig
egész éjszakán át tartó, szá-
mos programpontot felvonul-
tató eseménysorozat –
reggelig.

Mindez délután 3 órakor kezdő-
dött az épület emeleti előcsarnoká-
ban a Tompa Miklós Társulat
színművészeiről készült rendhagyó
kiállítás-megnyitóval. A Játék a tit-
kokkal című tárlat anyagaként a
mennyezetre függesztett képeken az
idei évadban játszó színészek igen

különleges portréit tekinthetik meg
az érdeklődők, a fotókból album is
készült, amely a színházban megvá-
sárolható.

Az előcsarnokban elhelyezett
székeken ülő színészek körében Ke-
resztes Attila, a Tompa Miklós Tár-
sulat művészeti igazgatója szólt a
jelenlévőkhöz.

– Amikor 2011-ben az új veze-
téssel új korszak kezdődött a szín-
házban, levették az előcsarnok
földszinti részén elhelyezett szí-
nészportrékat. Ennyi időbe került,
hogy ismét kikerüljenek az elő-
térbe. Azokról a színművészeinkről
készítettünk portrét, akik ebben az
évadban játszanak. Nem konvenci-
onális képek ezek. A portrékban ál-
talában van valamiféle álság,
álarcokat látunk bennük, ezért ami-
kor Hodgyai István grafikussal, mű-
vészfotóssal találkoztunk, azt

kértem tőle, hogy beszélgessen a
színészekkel, és találja meg azt az
egy pillanatot, amely saját és a
maga játékosságában, kegyetlensé-
gében igazi. A kiadvány finanszíro-
zására megnyertük a Communitas
Alapítvány pályázatát, és egy na-
gyon szép könyv született ebből.
Szerkesztése közben játsztunk a
szavakkal, e játékból pedig nagyon
szép tartalmak születtek, amelyek
odakerültek a képek mellé. Évados
kiadványról van szó, remélem,
hogy lesznek még következők, ak-
tuálisak. Fantasztikus közösséget
alkotunk, büszkeséggel tölt el, hogy
mi itt, együtt színházat csinálha-
tunk. 

– Az egy év alatt, amíg elkészül-
tek a portrék, a színészek reggeltől
estig próbáltak, és én ebédszünet-
ben mentem fel mindenkihez, hogy
képeket készíthessek – tette hozzá
Hodgyai István. – Mindvégig cso-
dálatra méltó türelemmel fogadtak.
Teljesen rám bízták a fotók kivá-
lasztását is, senkinek nem volt pa-
nasza emiatt. Örvendek, hogy sok
embert megismertem, úgy érzem,
hogy mindenkivel barátságot kötöt-
tem.

Délután 4 órától képzőművészeti
és fotótárlat nyílt az emeleti előcsar-
nok másik részén. Ezen a kiállítá-
son a Tompa Miklós és a Liviu
Rebreanu társulatok tagjainak gye-
rekkori képei és az önkéntesek
fényképei övezik Tompa Miklósnak
egy egykori strandon készült fotó-
ját, illetve további fényképeket lát-
hatunk a régi Marosvásárhelyről, a
színház épüléséről és avatásáról, va-

lamint kiállították a művészetis di-
ákok négy, a színházzal kapcsolatos
képzőművészeti alkotását is. A tár-
latot Demény Péter nyitotta meg. 

– Egy Tandori-versről az a szó jut
eszembe: fényképketyegés. Hogyan
rovátkolják a fényképek az időt, ho-
gyan mutatkozik meg az életünk?
Éltem még a ,,kedvenc diktátorun-
kat”, most itt vagyok, és még min-
dig nem ért véget az élet. Annyi
minden történik az emberrel, mek-
kora idősáv nyílik meg mögöttünk,
ha ezeket a képeket nézzük? Van-
nak képek, amelyeken felavatják a
színházat, vannak, amelyeken ké-
szen van, vannak, amelyeken még
csak építik. Látjuk, hogy hogyan
változik meg egy város, hogyan he-
lyeződnek át hangsúlyok, hogyan
rak bele egy építész – Constantin
Savescu – a városba egy új, jelentős
pontot. De az épületek nem jelentő-
sek az emberek nélkül, akik bennük
játsztak. A strandon heverő Tompa

Miklós nélkül egész más lenne ez
az épület. Megelevenednek dolgok,
holott csak merev, álló képeket lá-
tunk. De az idő sosem áll: fénykép-
ketyegés. Színészek, akiket
különféle szerepekben láttam, itt kis
szoknyában szavalnak valamit. Ha
egyszer végigmennék magányosan
e tárlat képein, két érzés küszködne
bennem: valamilyen melankólia és
valamilyen boldogság. A kettő talán
összetartozik. Ha nézem ezeket a
képeket, visszarepülök, és a múlt itt
van hirtelen a jelenben. Hiszen ez
minden fényképkiállítás célja –
mondta Demény Péter.

A színházi világnap 5 órától az
Ophelio Barbaro búcsúzik című
szimpóziummal, majd Kovács And-
rás Ferenc Theatrum Mundi című
előadóestjével folytatódott, este tíz
órától pedig kezdetét vette az Éj-
szaka a színházban című, hajnalha-
sadtáig tartó eseménysorozat.
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Kaáli Nagy Botond

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Színházi világnap Marosvásárhelyen
Fényképketyegés

Szociális szolgáltatók harca
Párbeszéd a túlélésért

Nagy Székely Ildikó



Január 9-től Aszalos Rozália
vallás- és zenetanár szemé-
lyében új aligazgatója van az
1-es Számú Általános Iskolá-
nak. 

Aszalos Rozália aligazgató
1997-től tanít a ludasi iskolában, a
húszéves „régiség” garancia arra,
hogy rálát az iskola életére, a belső
és a közösségi viszonyokra. A ta-
nári közösségben elismerést vívott
ki, ezt bizonyítja, hogy 39 kolléga
közül 29-en (14 magyar tagozatos
és 25 román tagozatos) szavazott
rá. 

– Enyedi Mihály kollégámat
váltom ebben a tisztségben, aki
mindenben támogat, még az irodát
is úgy adta át, hogy az irodafelsze-
relést itt hagyta. Bármilyen kérdé-
sem van, szívesen segít, eligazít.
Ezért hálás vagyok neki. Vallásta-
nárként, de aligazgatóként is az a

nagy előnyöm, hogy a gyermek-
eket előkészítő osztálytól XII. osz-
tályig tanítom, ismerem őket, de a
családokat is! Most, hogy aligaz-
gató lettem, a líceumi osztályokat
Máté Éva Hajnalka vette át. 

– Mit nyújt a gyerekeknek a ma-
rosludasi iskola?
– Elsősorban magyar nyelvű ok-

tatást. A környező falvakból, ahol
megszűnt a magyar iskola, a szü-
lők nagy anyagi erőfeszítést tesz-
nek, állják a havi 5-600 lejes
ingázási költséget, vállalják az uta-
zással járó nehézségeket, hogy
gyermekeik magyarul tanulhassa-
nak. Például a csekelaki református
lelkész három gyereket hoz az is-
kolába. Ezért a nagy áldozatért
minden tiszteletem a szülőknek.
Mit nyújtunk még? Igyekszünk
extra tevékenységeket szervezni.
Kórusunk van, furulyázni tanulnak

a gyerekek, próbáljuk megszeret-
tetni a zenét velük. Próbálunk kö-
zösséget kovácsolni, hogy érezzék,
összetartoznak. 

– Most zajlanak a tantárgyolim-
piák, ezeken hogyan szerepelnek
a gyermekek?
– Legutóbb a vallásolimpia me-

gyei szakaszán Kocsis Brigitta
Edina nyolcadikos tanulónk máso-
dik lett, dicséretet a VIII. osztályos
László Kinga és a VII. osztályos
Fülöp Bernadett kapott. Utóbbi Ist-
vánházáról ingázik, s itt jegyzem
meg, hogy kis településeken is na-
gyon jó munkát végeznek a peda-
gógusok, s jól tanuló gyerekek
kerülnek hozzánk. Székely Csenge
is a Zrínyi matematikaversenyen
jól szerepelt – mondta az aligaz-
gató.

Beléptünk a VI. osztályba, ahol
mosolygós arcú gyerekek vártak a
tanárnőre. Ebbe az osztályba Ma-
rosludast leszámítva hét helység-
ből érkeztek a gyerekek:
Gerendkeresztúrról, Csekelakáról,
Bükkösről, Ózdról, Kutyfalváról,
Marosbogátról és Andrássytelep-
ről. Ezeken a településeken már
nincs felső tagozatos magyar
nyelvű általános iskolai oktatás,
vagy ha van, összevont osztályok-
ban tanulnak. S Marosludason csak
úgy teljes az osztálylétszám, hogy
ha a környező falvakból származó
gyermekekkel egészítik ki. 

Húsz évvel ezelőtt, amikor az al-
igazgató Ludasra került, három
magyar IV. osztály volt a városban,
most egy van. Két évtized alatt
egyharmadára csökkent a gyer-
meklétszám! 

A marosludasi tanács már-
cius 14-én fogadta el a helyi
költségvetést, mely idén
36,134 millió lej, ami na-
gyobb összeg, mint a tavalyi.
A költségvetési tételek kap-
csán a város idei terveiről Kis
István alpolgármesterrel be-
szélgettünk.

– A költségvetésből 31,179 mil-
lió lejt a működési költségek tesz-
nek ki, 4,95 millió lejt pedig
fejlesztésre fordítunk. A fejlesz-
tésre szánt tételből a legnagyobb
összegek előtanulmányokra és pá-
lyázati önrészre mennek el. Pályá-
zatokat az Országos Helyi
Fejlesztési Alaphoz nyújtottunk be.
E finanszírozások révén infrastruk-
turális fejlesztéseket végzünk a
Maros, a Berek (Crâng) és a Jege-
nye utcában, az ANL-s tömbházak
között leaszfaltozzuk az utcákat, és
parkolókat alakítunk ki, a hetipia-
con fedett csarnokot építünk, ahol
mindennap árulhatnak a helyi és
környékbeli termelők. 

Az Országos Beruházási Társa-
ságnál a művelődési ház teljes fel-
újítására és manzárdosítására
pályáztunk, s nagyon bízunk
benne, hogy el is nyerjük ezt. Köz-
ben készül a polgármesteri hivatal
felújításának a terve. Egy uniós
projekt révén szeretnénk átalakí-
tani az Ifjúsági parkot, ahol új sé-
tányok, új sportpályák létesülnének
az ifjúság számára, szabadidős te-
vékenységre. 

Idén szeretnénk bővíteni a köz-
világítási hálózatot az Andrássyte-
lep két utcájában, a Dóczi és a
Csurgó utcákban. Ugyancsak az

Andrássytelepen szeretnénk felújí-
tani a kultúrotthont, ki szeretnénk
cserélni a teljes tetőzetet. A telepü-
lésen a járdaépítés van soron, kö-
rülbelül 350 méteren, majd a
csatornahálózatot kell megépíteni,
illetve az ivóvízhálózatot kell bő-
víteni. 

A városi kórháznak 100 ezer lejt
juttatunk fejlesztésre, és további

150 ezer lejt szánunk a Maros-híd
koptatórétegének és a járdáknak a
felújítására. 

– Tekintettel arra, hogy az
RMDSZ-ben is vezető tisztséget tölt
be, ezen a vonalon milyen terveik
vannak?

– A közelmúltban emlékeztünk
meg a magyar kultúra napjáról,
március 15-i ünnepséget szervez-
tünk. Legközelebb magyar majálist
tartunk, tavaly első alkalommal az
Eczkentelepen, a Szőcs család bir-
tokán tartottuk. Ez a rendezvény
nagyon fontos, hiszen a szórvány-
ban szükség van arra, hogy külön-
böző települések magyar fiataljai
találkozzanak, ismerkedjenek. Ta-
valy radnóti, enyedi és aranyosgyé-
resi fiatalok jöttek el a majálisra.
Részt veszünk a városnapok szer-
vezésében, szeptemberben aztán a
magyar napok következnek. 

Extra tevékenységekkel teszik vonzóvá az iskolát

Bár elég változékony az időjá-
rás, rövidesen itt az idő, ami-
kor a város parkjait,
zöldövezeteit, járdaszegélyeit
be kell ültetni virággal. Ez
mindenkor a városi virágker-
tészet feladata. Mivel ez az
„idénymunka” közeledik, ellá-
togattunk a kertészet üveg-
házába, megtudni, hogyan
készülnek a tavaszi hajrára. 

Luminiţa Covaciu kertészmérnök
tizennyolc éve vezeti a kertészetet,
az ő irányításával dolgoznak az
üvegházban és a város parkjaiban. 

– Idén is a kedvelt virágainkat
termesztjük és ültetjük ki, begóniá-

kat, muskátlikat, folyó, francia és
közönséges fajtákat –, petúniákat,
lobéliákat, díszcsalánt, záporvirá-
got, bojtocskát, kannát, sziklai ter-
nyét, a levéldíszként használt
pikkelyvirágot – mondja a mér-
nöknő, miközben végigsétálunk a
párás és meleg levegőjű üvegház-
ban, ahol az apró palántákkal, vi-
rágzó dísznövényekkel ismer-
kedünk. Közben telefonon keresték
a mérnöknőt, tömbházlakók rekla-
máltak fanyírásügyben. – Soha sincs
egyezség, van, aki a fák koronaala-
kítását, nyírását kéri, más tiltakozik
ellene, ezért minden tavasszal egy
sor konfliktusunk van – mondja. 
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Rohammunka előtt a kertészek

Nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból Könyv és gyertya díjat
adományoztak a marosludasi
Szekeres Adél nyugalmazott
pedagógusnak. A díjjal törté-
nelemtanári, művelődésszer-
vezői, a magyarságért
kifejtett kiemelkedő munká-
ját ismerték el, hiszen évtize-
deken át fontos szerepet
vállalt a magyar és a helyi tör-
ténelem megismertetésében,
a közösség magyarságtudatá-
nak erősítésében. A város
frissen díjazott személyiségé-
vel otthonában beszélget-
tünk.

– Amit tettem, nem azért tettem,
hogy díjazzanak érte. De úgy
érzem, azért kaptam, hogy ameny-
nyiben lehetett, a magyarság meg-
maradásáért küzdöttem. Mint
ismeretes, nálunk a Mezőségen ez
elég problémás. Segítettem. Ez
abban nyilvánult meg, hogy számos
előadást tartottunk addig, amíg
Andrássy Árpád volt az RMDSZ-
elnök és én voltam az EMKE-
elnök. Sok találkozót hoztunk
össze, olyan személyiségeket hív-
tunk meg, mint: Pál-Antal Sándor,
Bónis Johanna, Szabó Miklós,
Nagy Pál, Bölöni Domokos, Ke-
resztes Gyula. 2008-ban megírtuk
Marosludas monográfiáját, most
írjuk az újabb kiadást. Az első kia-
dásba tizenegy magyar személyi-
ségről írtam, többek között: Buday

Árpád régész-történész professzor-
ról, Cseh Andor eszperantótudósról,
Kakassy Endre újságíró forradal-
márról, Hangel Gyula tanárról, Kiss
Ibolyáról, Egyed Tibor grafikusmű-
vészről, Ballai István angliai pro-
fesszorról. Ezekben szerepel az
egyházak és a telepek – a telepítés
története tabu volt – története, vi-
szont abból a monográfiából, amit
a hetvenes években írtunk, mindez
kimaradt. 12 évet tanítottam az
Andrássytelepen, ott egy jól mű-
ködő történelemkörünk volt, ott
kezdtük el a történetírást, amivel
Tóth Sándor, a Hajdina vezetője be-
jutott az országos döntőbe. Erre a
dolgozatra építettük a telepek törté-
netét, amit aztán A Maros megyei
magyarság története című kötetben
is közzétettünk 2002-ben. Sokat se-
gítettem a volt tanítványaimnak a
továbbtanulásban, felkészülésben,
tanácsokkal láttam el őket a licenc-
vizsga-dolgozatok megírásában –
mondta a frissen díjazott Szekeres
Adél. 

Közben előkerültek az évek
során kiérdemelt díjak: a Romániai
Magyar Pedagógusszövetség részé-
ről az Ezüstgyopár díj, a város ré-
széről a kiválósági oklevél, a Pro
Marosludasi Magyarság díj, az
EMKE részéről a pedagógus Élet-
műdíj és a legutóbbi, a Könyv és
gyertya díj. Szekeres Adél mindent
magáénak tudhat, amit egy pedagó-
gus megszerezhet! Gratulálunk
hozzá!

Szekeres Adél 
Könyv- és gyertya díjas

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Kis István alpolgármester

A javítás előtt álló Maros-híd                                                                           Fotó: Nagy Tibor

Az infrastruktúra-fejlesztéseken a hangsúly
Vásárcsarnokot építenek, 
középületeket újítanak fel



A papírformának megfelelően megnyerte a
Brassói Kiválósági Központ fiatal játékosai el-
leni bajnokit a Marosvásárhelyi Mureşul női
kézilabdacsapata az A osztályos bajnokság 19.
fordulójában – hiszen ebben a sportágban is
sokat számít a tapasztalat.

A mérkőzést három hét bajnoki szünet után
tűzték műsorra, s vagy
ez volt az oka, vagy az
ellenfél szerényebb
játékereje, de a maros-
vásárhelyi csapat nem
tűnt igazán lendület-
ben lévőnek, főleg a
védelme volt nagyon
lágy, a kapusteljesít-
mény pedig – az első
félidőben gyakorlati-
lag teljes egészében –
hiányzott. Támadás-
ban a Moloci-Stângu-

de Oliviera hármas rutinból
oldotta meg a legtöbb akciót,
de nem sikerült nagyobb
előnyre szert tenni, mert az
ellenfél is szinte minden tá-
madást gólra váltott. Az első
félidő végén a házigazdáknak
sikerült néggyel elhúzniuk, a
végére azonban lankadt a fi-
gyelem, és csupán kétgólos
előnnyel vonultak öltözőbe.

Újrakezdés után is nehezen
indult be a Mureşul, a vendé-
gek pedig 19-re egyenlítettek.
Ezt követően valamivel job-
ban kezdett zárni a hazai vé-
delem, Petruneag is hárított
néhány labdát, és 26-21-nél
úgy tűnt, könnyű lesz a vég-

játék. Brassónak azonban innen is sikerült 27-
26-ra felzárkóznia, ám többre már nem volt
ereje.

A női kézilabda A osztály következő fordu-
lóját április 6-án, csütörtökön rendezik, a Mu-
reşul Sepsiszentgyörgyre látogat, az utolsó előtti
helyen álló Sepsi SIC együtteséhez. (bálint)

Gól nélküli döntetlennel ért
véget vasárnap késő este a
Kolozsvár Arénában a Romá-
nia és Dánia közötti labda-
rúgó-mérkőzés a 2018-as
világbajnokság E selejtező-
csoportjában. 

A román csapat igen szerény já-
tékkal rukkolt elő, zsinórban negye-
dik mérkőzésén bizonyult
képtelennek a gólszerzésre, és ezzel
az eredménnyel jelentősen csökken-
tette esélyeit, hogy kijusson az
oroszországi világbajnokságra. S
bár összehozott néhány helyzetet, a
meccs végét egyértelműen a dánok
uralták. Romániának az utolsó öt
hazai mérkőzéséből egyet sem sike-
rült megnyernie. 

Christoph Daum csapata vi-
szonylag jól kezdett, előbb Răzvan
Marin (4.), majd Keserü (18.) került
jó helyzetbe. A dán csapatból első-

ként Eriksen veszélyeztetett (20.).
Keserü a 25. percben második nagy
helyzetét is kihagyta, a félidőt a
vendégcsapat zárta jobban. A máso-
dik játékrész első perceiben ugyan-
csak a dánok szerezhettek volna
gólt, azonban Eriksent (47.) Chiri-
cheş blokkolta. A román csapat
utolsó helyzetét mintegy fél órával
a vége előtt (!) jegyeztük: a 62.
percben Chipciu éles szögből lőtt,
Schmeichel hárított. A hajrát a
dánok bírták jobban erőnléti szem-
pontból, így a házigazdák a végén
még örülhettek is, hogy megúszták

kapott gól nélkül, hiszen a skandi-
náv csapat több jó lehetőséget el-
puskázott az utolsó negyedórában:
Braithwaite az oldalhálóba lőtt
(78.), majd Vestergaard fejjel veszé-
lyeztetett (82.), később Jörgensen
négy méterről nem találta el a kaput
(87.), aztán Braithwaite célozta meg
Tătăruşanu kapuját, de Toşca bele-
állt a lövésbe (87.), végül Eriksen
20 méterről mellé bombázott
(90+1.). 

Románia június 10-én játssza kö-
vetkező mérkőzését, Lengyelor-
szágban. 
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Robinson tripla duplája
Hatodszorra is legyőzte a Marosvá-
sárhelyi Sirius női kosárlabdacsa-
pata a Jászvásári Polit ebben az
idényben, de még mindig nem lehet
biztos a 9. helyében, a helyosztó so-
rozat ugyanis – amellyel a két csa-
pat számára befejeződik az idény –
két győzelemig tart. Pedig Jászvá-
sár csupán egyszer nyert az idény-
ben a Sirius ellen, de kétszer még
simán megteheti, különösen, hogy
ezen a mérkőzésen is nagyon közel
állt hozzá.

A mérkőzés Robinson igen ritkának
mondható (női kosárlabdában különöskép-
pen) tripla duplájáról marad emlékezetes
(18 pont, 11 lepattanó, 12 gólpassz), más
pozitívumot aligha lehet róla mondani. A
marosvásárhelyi csapat
Laudermill nélkül csu-
pán három légióssal ma-
radt, és a kispadon is
kényszerű változás kö-
vetkezett be, miután
Steff Zakariás lemon-
dott. Így a kispadra Vi-
orel Sălceanu korábbi
másodedző ülhetett le,
aki korábban csak gye-
rekcsapatokat irányított. 

Ami tény, Sălceanu
egészen más stílusban
cserél, gyakrabban for-
gatja a játékosokat, a ki-
lences rotációban
mindenkinek fontos
szerep és idő jut, és
ezzel egyes játékosok

sokkal lelkesebben teljesítenek. Az is tény
azonban, hogy azokban az időszakokban,
amikor lehívta pihenni a kulcsjátékosokat
(és hosszú percekig játszott a Sirius telje-
sen légiósok nélkül), általában az ellenfél
dobott több pontot. Robinson teljesítmé-
nyének használt a számok tükrében, hogy
nem játszott 40 percet, azonban a csapat
egyszer sem tudott megnyugtató előnyre
szert tenni, akkor sem, amikor 9 pontra el-
húzott. Mi több, Jászvásár másfél perccel
a vége előtt nem csupán egyenlített, de két-
pontos vezetésre is szert tett. A hajrá azon-
ban a Siriusnak kedvezett, így a
marosvásárhelyi csapat 1-0-ra vezet a hely-
osztó sorozatban, amelynek a következő ta-
lálkozóját ma rendezik Jászvásáron. Ha
szükség lesz egy harmadik meccsre is, azt
április 3-án, hétfőn játsszák a ligeti sport-
csarnokban.

A román csapat igen szerény játékkal rukkolt elő, zsinórban negyedik mérkőzésén bizonyult
képtelennek a gólszerzésre, és ezzel az eredménnyel jelentősen csökkentette esélyeit, hogy
kijusson az oroszországi világbajnokságra. Fotó: Pro Sport

Akcióban a marosvásárhelyiek 2-es számmal játszó idegenlégiósa: nemigen
tudták megállítani a jászvásáriak.                                            Fotó: Nagy Tibor

A marosvásárhelyiek rutinból oldották meg a legtöbb akciót. Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Labdarúgó világbajnoki selejtező mérkőzés, E csoport, 5. forduló: Románia – Dánia 0-0
Kolozsvár, Kolozsvár Aréna, 26.895 néző, vezette: Martin Atkinson (angol).
Sárga lap: Mihai Pintilii (90.), illetve Andreas Cornelius (45.), Peter Ankersen (60.)
Románia: Ciprian Tătăruşanu – Cristian Săpunaru, Vlad Chiricheş, Alin Toşca – Romario Benzar,

Mihai Pintilii, Răzvan Marin, Iasmin Latovlevici (76. Dorin Rotariu) – Nicolae Stanciu – Alexandru Chip-
ciu (86. Andrei Ivan), Claudiu Keserü (63. Denis Alibec). 

Dánia: Kasper Schmeichel – Simon Kjaer (46. Mathias Zanka Jörgensen), Andreas Christensen, Jan-
nik Vestergaard – Peter Ankersen, William Kvist, Lasse Schöne (69. Martin Braithwaite), Thomas De-
laney, Riza Durmisi – Christian Eriksen, Andreas Cornelius. 

Az E csoport további eredményei: Örményország – Kazahsztán 2-0, Montenegró – Lengyelország
1-2.

Eredményjelző
A labdarúgó-világbajnokság európai selejtezősorozatának va-

sárnapi eredményei:
* C csoport: Azerbajdzsán – Németország 1-4, San Marino –

Csehország 0-6, Észak-Írország – Norvégia 2-0. Ranglista: 1. Né-
metország 15 pont, 2. Észak-Írország 10, 3. Csehország 8, 4. Azer-
bajdzsán 7, 5. Norvégia 3, 6. San Marino 0.

* F csoport: Anglia – Litvánia 2-0, Málta – Szlovákia 1-3, Skócia
– Szlovénia 1-0. Az állás: 1. Anglia 13 pont, 2. Szlovákia 9, 3. Szlo-
vénia 8, 4. Skócia 7, 5. Litvánia 5, 6. Málta 0.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, rájátszás, helyosztó párharc a 9-10. helyért, 1.

mérkőzés: Marosvásárhelyi Sirius – Jászvásári Poli 69-67 (19-13, 16-20, 16-11,
18-23)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Vlad Potra (Kolozs-
vár), Răzvan Opriş (Nagyszeben), Narcis Dan (Rm. Sărat). Ellenőr: Radu Anto-
nescu (Bukarest).

Sirius: Robinson 18, McCune 16, Gál 12 (4), Mészáros 11, Gregory 8 (2), Lo-
vász 2, Bartha 2, Alina Pop, Radu.

Jászvásári Poli: Simmons 24, Jennings 19, Ciotir 8, Bermudez 6, Aursulesei
5, Dănălache 3, Adams 2.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, rájátszás, negyeddöntő, 1. mérkőzések (két
győzelemig tartó párharcok): Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – CSBT Alexandria
81:64, Kolozsvári U – Aradi ICIM 68:56, CSM Târgovişte – Szatmárnémeti CSM
51:64, Brassói Olimpia – Galaci Phoenix 74:72.

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 19. forduló: Marosvásárhelyi Mureşul – Brassói

CNE 32-27 (18-16)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok. Vezette: Bogdan Gherman (Beszterce), Florin

Horoba (Beszterce).
Mureşul: Grosu (Petruneag) – Moloci 13 gól, Serediuc 1, Oliveira 4, Stângu 8, Far-

caş 2, Zsigmond 1 (Rad 3, Bab, Burnete, Manole).
Brassói CNE: Mititelu (Nedelcu) – Oprica 4, Mihalţ 2, Muntean 11, Vacariu 3, Re-

bega 3, Mada 3 (Munteanu 1, Bojan).
Az A osztály B csoportja 19. fordulójának további eredményei: Temesvári Univer-

sitatea – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 39-21, Nagybányai Extrem – Dacia Mioveni 33-
25, Nagybányai Minaur – Resicabányai CSU 32-23. A Nagyváradi CSM, a Slatinai
CSM és a Köröskisjenői Crişul állt.

Ranglista

1. Slatina 13 12 0 1 406-279 36
2. Minaur 13 11 0 2 455-313 33
3. Resicabánya 15 11 0 4 450-396 33
4. Mureşul 15 10 0 5 427-387 30
5. Extrem 15 8 0 7 480-457 24
6. Brassó 15 7 0 8 434-454 21
7. Nagyvárad 14 7 0 7 409-429 21
8. Temesvár 15 6 0 9 451-466 18
9. Mioveni 15 4 0 11 409-466 12
10. Sepsiszentgyörgy 15 3 1 11 433-538 10
11. Köröskisjenő 15 0 1 14 410-579 1

Ranglista

1. Lengyelország 5 4 1 0 12-6 13
2. Montenegró 5 2 1 2 10-6 7
3. Dánia 5 2 1 2 7-5 7
4. Románia 5 1 3 1 6-4 6
5. Örményország 5 2 0 3 6-10 6
6. Kazahsztán 5 0 2 3 3-13 2

Románia elfogyott a végére, gól nélküli döntetlen Dánia ellen

Győzelemmel folytatták, 
három hét szünet után

Bálint Zsombor



Ha végignézzük Both Gyula fo-
tóművész kollégánk képeit, azt lát-
juk, hogy szinte mindegyiknek az
ember áll a középpontjában, akár
dolgozik, akár táncol, pihen, eset-
leg ünnepel. A szakma ezt az ábrá-
zolásmódot riportnak nevezi.

Egy-egy jó riportkép pillanatok
alatt többet mond el a helyszínről,
mint a legrészletesebb leírás.

A fénykép dokumentációs érté-
kéről, az esemény legközvetlenebb
érzékletes tükrözéséről elmondhat-
juk, hogy a fénykép objektív, hisz
írásban még lehet hazudni, de ké-
pekben nem. Igen, a fénykép a pil-
lanatnyi valóságot tükrözi, de
vajon a valóságot látjuk a képen?
Na, nem egészen. A valóságnak
csak egy pillanatnyi részletét, de
ahogy a pillanat nem azonos a va-
lósággal, úgy a részlet sem azonos
vele. Például: a vedres öregasszony
menet közben minden pillanatban
máshol van, az énekesek is minden
pillanatban már más-más szöveget
mondanak, a kovács is többször üt
az izzó vasra, vagy az ostor is több-

ször csattan a fiú kezében. A gép
objektivitása csak arról a pillanat-
ról szól, arról a beállításról, amely-
ben az expozícíót végeztük. De
hogy mikor, milyen beállításban és
mit fényképezünk, az a fényképező
embertől függ, akinek megfelelő
szellemi és technikai készenlétben
kell állnia feladatai megoldására,
azaz a kép elkészítésére.

Egy fontos kérdést kell megvizs-
gálnunk, éspedig azt, hogy hogyan
viszonyul a fotóriport a művészi
fényképezéshez. A riport sajátos-
sága, természete és kívánalmai
miatt sokan kénytelenek elhanya-
golni a művészi képformálást. A
gyorsaság, mely a fotóriporteri
munka alapja, látszólag ellensége a
művészi színvonalnak.

Véleményem szerint a fotóri-
porttól egyenes út vezet a művészi
fényképezéshez, az igazán jó fény-
képész sok tekintetben maga is
művészi munkát végez, sőt a kor-
szerű fotóművészet kialakulására,
stílusára, tematikájára, egész felfo-
gására semmi sem volt nagyobb

hatással, mint éppen a riportfotó-
zás. Döntő szerepe volt abban,
hogy az utóbbi évtizedekben a
fényképezés mind jobban a pillanat
megragadásának művészetévé vált,
mind jobban felgyorsult mai élet-
vitelünkben.

Ma már alig lehet vitatkozni
azon, hogy az egyéni nyelvet be-
szélő magas színvonalú fényképe-
zés művészi tevékenység-e. De a
fényképezés körét ne szűkítsük le
néhány sematikus, de igen látvá-
nyos „fény-árnyék” problémára,
csak formális játszadozásra, hanem
arra is gondoljanak, hogy a kép
kell hogy mondjon, üzenjen ne-
künk, nézőknek valamit a világ
dolgairól. 

A vásárhelyi fotográfusok nevé-
ben minden jót és szép fényeket kí-
vánok az 55. születésnapját
ünneplő Gyuszinak, ugyanakkor
szívből gratulálunk a kiállításához,
amivel megörvendeztetett bennün-
ket.

Török Gáspár 
EFIAP-fotóművész

Évfolyamtársam volt. A maros-
vásárhelyi Bolyai Egyetem Orvos-
tudományi Intézetének a dékáni
irodájában találkoztunk először.
Egyszerre jelentkeztünk és adtuk be
iratainkat a felvételire 1961-ben.
Ősszel már a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Intézet elő-
adótermében ültünk egymás mellé
a padba, s azután még további
három évig egyfolytában. Együtt iz-
gultuk végig az irgalmatlan anató-
miavizsgákat dr. Maros Tibor, dr.
Szentpétery József, dr. Csiki Mik-
lós, dr. Seress-Sturm Lajos, dr. Rácz
Gábor professzor uraknál. Együtt
rohangáltunk egy-egy cserép gaz-
dag levelű muskátliért a drága Ba-
logh professzor fizikavizsgái előtt,
mert szájhagyományként terjedt di-
ákgenerációk óta, hogy ha valami
nagy marhaságot mond egyikünk-
másikunk, elkezdi tépni s rágni a
muskátlik zöld, savanykás levelét.
Azonban, ha nincs előtte amit rág-
nia, dühében úgy bevágja a szekun-
dát, hogy tanulhatsz egész nyáron,
s ősszel sem lehetsz biztos az át-
menő jegyben, hacsak kétszer any-
nyit nem tudsz, mint annak előtte.
„Csocsoszánnál”, a hatalmas fekete
kontyot viselő, kis termetű, suhanó,
apró léptű, ragyogó előadásokat
tartó, varázslatos személyiségű dr.
Mózes Magda professzor asszony
élettanvizsgái előtt mi, lányok, a
gyakorlóba való belépés előtt még
a folyosón sürgősen ledörgöltük az
arcunkról a legkisebb festékfoltocs-

kát is, nehogy szépnek láttassuk
magunkat, hanem inkább csúnyács-
kának, amihez a kitaposott, lapos
sarkú cipő feltétlen kelléknek szá-
mított. Be kell látnunk, akármilyen
kiváló ember is volt, a szép fiúknak
inkább kedvezett, különösen, ha jó-
képű, magas, barna gyerekek vol-
tak. A fiúk ilyenkor élet vasaltak
pantallóiknak, s nem átallottak
dupla mandzsettás kézelővel be-
nyúlni egy-egy kísérleti békáért a
nagy uborkáskanna mélyére, ahon-
nan ki kellett emelni, demonstrá-
landó hősi elszántságukat egy
átmenő jegy megszerzése végett.
Az, hogy Bukaresti László kémia-
professzor úrnál hiába sírtak, sajnál-
tatták magukat az erre kiképzett
diáklányok vagy a sok hányástól
kékre-zöldre vált Menier-szindró-
mások, nem volt kegyelem: őszire
újra kellett jelentkezni, amikor a se
hossza, se vége nincs, méteres szer-
kezeti képletekkel be nem „terítőd-
tek”, íródtak a fekete táblák…
Ilyesmik s ehhez hasonló, közösen
megélt történetek zsibonganak a fe-
jemben amikor rágondolok a kezde-
tektől hivatástudattól izzó
diáktársamra, sorstársamra is.

Orvosként láttam Őt a marosvá-
sárhelyi új kórház folyosóján rohan-
gálni éppen elromlott eszköz
javításáért; láttam éppen akkor hi-
ányzó egyszer használatos anyag
beszerzéséért románul veszekedni;
láttam cigányasszonynak vizet
nyújtani s családját megnyugtatni;

láttam a balavásári útkereszteződés-
ben súlyos balesetet szenvedők
mellett porban térdelni; láttam a
csillogó szemű székely diáksereget
a klinikai gyakorlaton tartott ma-
gyar előadása után összeseregleni,
amint tárgyalták, „emésztették” a
tőle hallott gondolatokat, és amint
az újonnan hallott gyakorlati bea-
vatkozásokat próbálgatták egymá-
son. Egy alkalommal a kórház előtt
összetalálkoztunk, s látnom kellett,
amikor sírva indult haza nagyon
megalázottan. Orvosi ünnepi gyű-
lésre összesereglett orvosok előtt
gyönyörű, új lilaorgona színű ruhá-
jáért D., az akkori belgyógyász-pro-
fesszora nevetségessé tette és alpári
módon kicsúfolta. Ezt különösen
fájlalta volt diákjai és fiatal, román
orvostársai előtt. Hogy miért tette?
Azért, mert semmiféle vonatkozás-
ban nem múlhatta volna felül más-
képpen a hierarchiában neki
alárendelt orvosa szakmai tekinté-
lyét, képzettségét, európai tudását,
emberségét és nagyszerű beszéd-
készségét, aminek közismerten hiá-
nyával kínlódott őnagyságossága.

Később találkoztam vele Buda-
pesten, az Auróra utcai járóbeteg-
rendelőintézet várótermének mo-
zaik kőpadlójára hajolva, az eszmé-
letlen, idegen szívbeteget újra életre
hozni, angol beszéddel biztatni; és
akkor is, amikor jártányi erejét is
latba vetve megadóan lépkedett az
x-edik hatalmas bérpalotában, az y-
odik emeletre mászott fel, hatalmas,

súlyos, „mindentudó” orvosi táská-
ját akkor is cipelte, s járt betegtől
betegig. Eközben az utcai rendfenn-
tartók a nem megfelelő helyen par-
koló autójáért busás büntetést
szabtak ki rá… És sorolhatnám
napestig, hogy ki is volt Ő. Csalá-
dunk háziorvosaként mellettünk
volt agydaganatos Hunor Szabolcs
fiam halálakor, a tüdőrákos és átté-
tes édesanyám halálakor is. Tud-
tunk egymás vesszőfutásos életéről,
a családi tragédiákról. De mégis, az
ő temetésekor gondolataimban el-
merülve, egy másik emléket kö-
vetve figyelem az elmúlást.

Budapesten, a gyermekonkoló-
giáról haldokló kicsi fiamat és
engem meghívott magukhoz hétvé-
gére. Gy.-vel, a későbbi férjével, ki-
vitetett bennünket szerény bérelt kis
fészkükbe. Felhőtlen, boldog két
napot szereztek: ameddig Piri sü-
tötte a marosvásárhelyi ínycsiklan-
dozó flekkent, Gy., a csodás
orvostárs, mókázással, játékosság-
gal, beszélgetésekkel kivallatta,
mire vágyna a fiú, s lassanként elő-
varázsolta szenvedő, sápadt arcocs-
káján a régi mosolyt. A harmonikus,
szerető együttesük otthonában töl-
tött idő felejthetetlen örömnap és
kincs volt számunkra! A kórházba
visszatérve, egy ismeretlen asszisz-
tensnő a nagybeteg fiam takarójára
rátett egy színes papírzacskót, si-
etve mondta: – Ezt Piroska dok-
tornő küldi! És máris eltűnt. Simon
Piroska doktornő ebben rejtette el
fiam utolsó kívánságát: egy hang-
hordozót a kedves zeneszámával.
Hát ez is volt ő: az édesanya.

Halála hírére hatalmas fekete
zászlót tűztek ki a rendelőintézet or-
mára. Látva azt, kérdeztem férje-
met: kiért sír a zászló? A
rendelőben, kollégáktól tudtuk meg,
hogy hasfájdalommal vitték a Szt.
János Kórházba. Azonnali műtéten
megállapították, hogy alhasi prob-
lémákból kiinduló áttétes rákbeteg-
sége van. Visszazárták. A harmadik
napon csillapíthatatlan, magas láz
vitte át a Styx folyón az égiek biro-
dalmába. 2017. márc. 17-én 10 óra-
kor temették Budapesten, a
Kerepesi úti temetőben. 

A marosvásárhelyi, egykor híres
orvosok néma csendje biztatott
kényszerű írásra.

Magamat faggatom: nem érde-
melt volna-e meg ez a párját ritkító,
felkészült, sokak által szeretett, ön-
feláldozó magyar orvosnő szülővá-
rosában ha nem is fekete zászlót, de
legalább megemlékezést?

Nagy tanácstalanságomban a
már Csillagösvényen járók segítsé-
géért is folyamodom helyes dönté-
sért.

Kérem MINDENHATÓ URUN-
KAT, ÁLDJA MEG az ÉLŐK
MUNKÁJÁT és a HOLTAK EM-
LÉKEZETÉT, MINDAZOKÉT,
akik térdet, fejet hajtva Isten és a
Szenvedés előtt, akik a megmaradás
jegyében gondot viselnek közössé-
geinkre, hittel tanítanak és átadják
tudásuk legjavát az utánunk követ-
kezőknek is, a Legfőbb Orvos aka-
ratának méltó beteljesítéséhez, igaz
szívbéli ajándékul!

Dr. Toszó Sarolta, a Román
Tudományos Akadémia doktora

A tavasz első napján a Magányo-
sok Klubjában Fekete Pál, Székely-
vécke polgármestere volt a vendé-
günk. Élete során Isten gondviselése
segítette, és azt is neki köszönheti,
hogy visszakerült szülőfalujába, ahol
egy tízgyermekes családban nőtt fel.
Az édesapja a következő jó tanácsal
bocsátotta útjára: „fiam, csak a te
dolgodat végezd el!”. 

Az őseink által ránk hagyott ér-
tékre vigyáznunk kell, többek kö-
zött ezért vásárolta meg a
környéken található székely kapu-
kat. A polgármesteri tevékenység
mellett méhészkedéssel és szobrá-
szattal is foglalkozik, és néhanap-
ján kikapcsolódás gyanánt
vadászik is. A vadászatot persze a
szabályok szigorú betartása mellett
űzi, de minden alkalommal fel tud
töltödni, amihez a vidék szépsége
is nagyban hozzájárul. 

A megvásárolt székely kapukat,
amelyeket restauráltak, csodálatos

megvalósításhoz használták fel.
Aki veszi a bátorságot, és felmegy
a székelyvéckei hegyre, végigjárja
a 14 stációt, átérezheti Isten jelen-
létét. Felérve egy kis kápolnát
talál, s ott olyan varázslatos érzés
keríti hatalmába, olyan közel érez-
heti magát Jézushoz, mintha mel-
lette ülne – mondta el Fekete Pál.

Sok munkával és odaadással
építették ki Székelyvéckén a falu-
turizmust, ahová egyre több ven-
dég érkezik pihenni és feltöltődni.

Köszönjük a szívhez szóló elő-
adást és a meghívást Székelyvéc-
kére, amit nagy örömmel el is
fogadtunk.

Czerán Erzsébet

Ünnepeltünk. Ünnepeltünk tiszta
szívből, örömmel és méltósággal.
Mert okunk volt az ünneplésre, ki-
csiknek és nagyoknak, ifjaknak és
öregeknek. Az ünnepelt a Napsugár
gyermekfolyóirat, amely immár 60
esztendeje bekopog minden magyar
iskolába – de a határon túlra is eljut
–, viszi a tudományt, a mesét, a
szebbnél szebb gondolatot, és viszi
a képet, rajzot, s gyermekek „ma-
szatmunkáit”, helyet ad szárnybon-
togatásaiknak, és ahol nyitott ajtók
és nyitott szívek várják, ott helyet
kér magának, s marad, majd nélkü-
lözhetetlen családtaggá válik. 

Március 18-án sereglettünk össze
Kolozsvárra, a Báthory István Lí-
ceum dísztermébe, szerkesztők,
szerzők, képszerkesztők, rajzolók,
szállítók, olvasók, terjesztők. Jöt-
tünk a szélrózsa minden irányából,
hogy együtt legyünk, együtt örül-
jünk a születésnapnak. A szervezők
nem magukat ünnepeltették, hanem
nagy-nagy alázattal és szerénység-
gel az alkotást, ami maga a Napsu-
gár. Nem a nehézségekről
beszéltek, hanem az alkotások szép-
ségéről és azok teremtő erejéről. A
nyelvről és annak termé-
keiről, amelyek eljutnak
a gyermekhez, akit for-
málnak, alakítanak,
hogy Ember legyen be-
lőle. Jó volt látni azokat
a dolgozókat, akik a lap
születésétől kísérik
annak gazdagodását,
látni az ősz hajak intő
üzenetét: vigyázzatok e
lapra úgy, ahogyan mi
vigyáztunk rá, hallgatni
az ifjú szerzők felolvasá-
sait, és megállapítani:
élni fog a lap, ha ilyen
szerzők dolgoznak neki. 

A Magyar Opera eme-
leti folyosóját a 60 esz-
tendő képanyaga
díszítette, áttekintést
kaptunk a 60 esztendő
színes, beszélő világáról.
És mellettük láthattuk
alkotóikat, legtöbbjüket
élőben. 

A gálaműsor minden
lelki húrt megremegte-

tett. A zeneiskola 120 tagú kórusa
tíz ország tíz nyelvén énekelt dalait
zengte a Tokos zenekar kíséretével.
Testközelből láthattuk, hallhattuk a
Cickom hármast, a mérai Cifrákat,
a szamosújvári szórványkollégium
gyermekeinek a Toborzóját, és sok-
sok más, látásra, hallásra, megélésre
érdemes műsorszámot. 

És a vége. A vége egy igaz mese
volt. Elkészült a hamuban sült po-
gácsa (mézeskalács szív-tulipános
mintával), amit Csipike és Kukucsi
cipelt elénk egy hatalmas kosárban,
s távozáskor mindenkit megajándé-
koztak ezzel az égi eledellel. 

Ahol egy ilyen hattagú lelkes
csapat ilyen ünneppel tud megaján-
dékozni egy kétezres közönséget,
ott a szeretet a vezető, és minden lé-
lektől lélekig ér. 

Áldja meg az Isten ezt a napsu-
garas csapatot, hogy még sokáig él-
tessék a Napsugarat!

Mert mibennünk zeng a lélek, 
minket illet ez az élet. 
Zeng a lélek, zeng a szó… (Nagy

László)
Bárdosi Ilona

Vendégünk volt Székelyvécke polgármestere

Fotó: Borsia Sándor

A rovatban közölt levelek tartalmáért, a tényállítások hitelességéért a szer-
zők felelősek.  Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 

A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Both Gyula kiállítása a Szűcsök bástyájában

Ragyogjon a Napsugár!
Szerkesztette: Mezey Sarolta

Dr. Simon Nagy Piroska emlékére



Elloptak egy világhírű, 100
kilogramm súlyú színarany
érmét a berlini Bode Múze-
umból hétfőre virradóra.

A műkincstolvajok a múzeum
mellett húzódó vasúti hídról mász-
tak be az épületbe létrán, egy abla-
kon keresztül. Behatoltak a
múzeum érmegyűjteményének
büszkeségeit bemutató terembe, és
a rendőrök megérkezése előtt el-

menekültek zsákmányukkal, egy
53 centiméter átmérőjű, 3 centimé-
ter vastag érmével.

A kanadai állami pénzverdében
(Royal Canadian Mint) 2007-ben
készült érme a Guinness-rekordok
közé is bekerült, előállítása idején
a világ legnagyobb aranyérméje
volt.

Különlegességét nemcsak rend-
kívüli mérete adja, hanem a tiszta-

sága is; 1000
egységnyi tömegé-
ben 999,99 egység-
nyi a színarany. Az
egyik oldalán II.
Erzsébet brit ural-
kodó arcképe lát-
ható, a másik
oldalán pedig
három juharlevél.
Innen származik a
neve is: Big Maple
Leaf, azaz nagy ju-
harlevél. Mindösz-
sze öt ilyen érme
készült az ottawai
központú pénzver-
dében. A juharlevél

motívumot azért használják, mert
Kanada nemzeti jelképe. 

A tolvajok csak a hatalmas
érmét vitték magukkal. A berlini
rendőrség műkincsrablások feltárá-
sára szakosodott nyomozói még
nem tudják, hogy miként cipelték
el, egyelőre csak a létrát találták
meg a városi gyorsvasút (S-Bahn)
sínjei között. A Big Maple Leaf
névértéke egymillió kanadai dollár,
az arany világpiaci árfolyama alap-
ján piaci értéke meghaladja a 3,7
millió eurót. A rendőrség szerint
előfordulhat, hogy a tolvajok meg-
rendelésre, egy gyűjtő megbízásá-
ból dolgoztak, de valószínűbb,
hogy beolvasztják az érmeritkasá-
got.

Az érme intézményközi mű-
kincskölcsönzés révén került Ber-
linbe, 2010-ben állították ki a Bode
Múzeumban. A múzeum az érme-
gyűjteménye mellett főleg szobor-
gyűjteményéről híres, és az ENSZ
Nevelésügyi, Tudományos és Kul-
turális szervezetének (UNESCO)
világörökségi listáján szereplő Mú-
zeumsziget része. (MTI)

Csomós Mari Kossuth- és Já-
szai Mari-díjas színművészt,
érdemes művészt választot-
ták a nemzet színészének
hétfőn Budapesten – közölte
a Nemzeti Színház Facebook-
oldalán.

A választást hagyományosan a
Nemzeti Színházban tartották, és a
nemzet színésze címet viselő tizen-
egy művész döntött arról, hogy a
február 26-án elhunyt Berek Kati
helyére Csomós Mari kerül a testü-
letbe.

A színház honlapján olvasható
közlemény szerint a nemzet színé-
szei alig több mint félórás tanácsko-
zás után hozták meg döntésüket.
Almási Éva, Molnár Piroska, Bod-
rogi Gyula, Haumann Péter, Király
Levente és Tordy Géza személye-
sen jelent meg a Nemzeti Színház-
ban, Szacsvay László, Törőcsik
Mari, Andorai Péter, Cserhalmi
György és Máthé Erzsi telefonon
adták le voksaikat.

Csomós Marinak elsőként a
Nemzeti Színház igazgatója, Vid-
nyánszky Attila gratulált telefonon,

majd sorra a nemzet színészei is.
A nemzet színésze címet a nem-

zeti színjátszás élő művészei közül
azok kaphatják meg, akik a magyar
nyelv ápolása, a nemzeti irodalom
tolmácsolása, a magyar színművé-
szet, a nemzeti színjátszás fejlesz-
tése, népszerűsítése során
kimagasló érdemeket szereztek. A
címet első ízben 2000. augusztus
22-én adták át, halálig szól, egy-
szerre legfeljebb tizenketten visel-
hetik, és életük végéig részesülnek
a jelenleg havonta nettó 630 ezer
forint juttatásban.

Ha a cím egy viselője elhalálo-
zik, a megüresedett helyre a cím
többi birtokosa egyhangú szavazás-
sal tehet javaslatot. A nemzet színé-
sze cím annak adományozható, aki
fő- vagy epizódszerepekben kima-
gasló teljesítményt nyújtott, betöl-
tötte a 62. életévét, 40 évet a
színészi pályán vagy legalább 20
évadot – évadonként legalább egy
szerepben – a Nemzeti Színház
színpadán töltött.

A nemzet színésze jelenleg Al-
mási Éva (2016-tól), Andorai Péter

(2015-től), Bodrogi Gyula (2007-
től), Cserhalmi György (2014-től),
Csomós Mari (2017-től), Haumann
Péter (2010-től), Király Levente
(2006-tól), Máthé Erzsi (2000-től),
Molnár Piroska (2011-től), Szacs-
vay László (2015-től), Tordy Géza
(2008-tól) és Törőcsik Mari (2000-
től).

A cím korábbi birtokosai: Agárdy
Gábor (2006-ban hunyt el), Avar
István (2014-ben hunyt el), Berek
Kati (2017-ben hunyt el), Bessenyei
Ferenc (2004-ben hunyt el), Bitskey
Tibor (2015-ben hunyt el), Darvas
Iván (2007-ben hunyt el), Garas
Dezső (2011-ben hunyt el), Gera
Zoltán (2014-ben hunyt el), Kállai
Ferenc (2010-ben hunyt el), Kom-
lós Juci (2011-ben hunyt el), Kóti
Árpád (2015-ben hunyt el), Lukács
Margit (2002-ben hunyt el), Psota
Irén (2016-ban hunyt el), Raksányi
Gellért (2008-ban hunyt el), Sinko-
vits Imre (2001-ben hunyt el),
Szabó Gyula (2014-ben hunyt el),
Sztankay István (2014-ben hunyt
el) és Zenthe Ferenc (2006-ban
hunyt el).

Csomós Mari nevéhez számos
színpadi és filmes alakítás fűződik.
1961-1965 között végezte el a Szín-
művészeti Főiskolát Simon Zsuzsa
osztályában. Veszprémbe szerző-
dött 1965-1968 között. 1968-1971
között a kecskeméti Katona József
Színház, 1971-1978 között a szol-
noki Szigligeti Színház tagja volt.
1978-1983 között a Nemzeti Szín-
ház, 1983-1994 között a Katona Jó-
zsef Színház alapító tagja. 1994-től

az Új Színházban szerepelt 1997-ig,
majd 1997-ben a Radnóti Miklós
Színházhoz szerződött.

Művészi teljesítményét számos
díjjal ismerték el: a Jászai Mari-
díjat 1973-ban, az érdemes művész
címet 1978-ban, a Kossuth-díjat
1996-ban vette át. Többször kapta
meg a legjobb női alakításért a szí-
nikritikusok díját, 1999-ben a Hal-
hatatlanok társulatának örökös
tagjává választották. (MTI)
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MTI  Fotó:  Mohai Balázs

A csillagok születését tanulmányozza 
az UNESCO-díjat nyert magyar csillagász

A csillagok születését tanul-
mányozza Kóspál Ágnes csil-
lagász, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia (MTA)
Csillagászati és Földtudomá-
nyi Kutatóközpontjának
munkatársa, akit az ENSZ
Nevelésügyi, Tudományos és
Kulturális Szervezete (UNESCO)
és a L’Oréal nők számára lét-
rehozott nemzetközi tudo-
mányos díjával tüntettek ki
Párizsban.

„A csillagok keletkezését kuta-
tom, például azt, hogyan születnek
a Naphoz hasonló csillagok és a
Földhöz hasonló bolygók” – fej-
tette ki a kutató az M1 aktuális csa-
torna hétfői műsorában.

A fiatal tudós elmondta, hogy
nagyon nehéz egy olyan, 4,5 milli-
árd éves csillag keletkezésére kö-
vetkeztetni, mint amilyen például a
Nap is, de mivel jelenleg is zajlik
csillagkeletkezés a tejútrendszer-
ben, azok megfigyelésével lehet
következtetéseket levonni.

A kutató, munkatársaival együtt

a chilei Atacama-sivatagban mű-
ködő ALMA rádióteleszkóp-rend-
szer segítségével vizsgálja a most
születő csillagok körüli anyaghal-
mazt, az úgynevezett korongok
szerkezetét, emellett fejleszti a mé-
rések értelmezéséhez szükséges
modellezési hátteret is. A csillago-

kat körülvevő por- és gázkoron-
gokkal kapcsolatos eredményei
olyan modern műszerek és távcsö-
vek megalkotásához járulnak
hozzá, amelyek előmozdíthatják a
csillagászat további fejlődését, il-
letve segítenek megérteni a mi nap-
rendszerünk kialakulását is.

A L’Oréal-UNESCO A
nőkért és a tudományért el-
nevezésű díját 15 fiatal te-
hetséges kutatónak adták át
pénteken 19. alkalommal. A
világ minden tájáról érke-
zett, mintegy 1500 pályá-
zatból a nyerteseknek a 15
ezer euróval járó díjat egy
12 tudósból álló zsűri ítélte
oda. Kóspál Ágnes fel-
idézte, hogy a nemzetközi
elismerésre azok a kutató-
nők pályázhattak, akik ha-
zájukban már elnyerték a
L’Oréal és az UNESCO A
nőkért és a tudományért
ösztöndíját. Ezt ő, 2015-
ben, másodmagával együtt
érdemelte ki. (MTI)

Csomós Mari lett a nemzet színésze

Fotó: MTI

Forrás: Staatliche Museen zu Berlin  Reinhard Saczewski

www.history.com

Elloptak egy 100 kilogramm súlyú aranyérmét
egy berlini múzeumból

Elárverezik a néhai John Fitz-
gerald Kennedy fiatalkori
naplóját, amelyben a meg-
gyilkolt amerikai elnök – még
ifjú laptudósítóként – Adolf
Hitlerről is írt.

A kézzel írt napló eredeti példá-
nya az amerikai közszolgálati rádió
(NPR) tudósítása szerint április
végén kerül kalapács alá, akkor ár-
verezik el a massachusettsi Boston-
ban. A napló eddig Deirdre
Henderson tulajdonában volt, aki
Kennedy egyik munkatársaként dol-
gozott, amikor a politikus még nem
elnök, hanem szenátor volt Was-
hingtonban. A naplót Kennedy 28
évesen írta, 1945 nyarán, amikor ka-
tonai szolgálata után Európában járt
laptudósítóként, s eljutott a néhai
diktátor bajorországi házához is.

Hitler az őt övező gyűlöletből az
egyik legjelentősebb alakként fog
kiemelkedni – írta Kennedy. A le-
endő amerikai elnök szerint Hitler-
ben „volt valami, amiből a legendák
szoktak születni”. Kennedy fiatal

újságíróként úgy fogalmazott: Hit-
lert határtalan hatalmi ambíciója a
világbékére veszélyes emberré
tette, de rejtély vette körül azt, aho-
gyan élt és ahogyan meghalt, s ez a
rejtély – mint írta – tovább erősödik
majd a halála után is.

Az amerikai közszolgálati rádió
idézte a 61 oldalas napló árverésé-
hez Deirdre Henderson által írt kí-
sérőszöveget is. Ebben Henderson
leszögezte: „amikor Kennedy azt
írta, hogy Hitlerben ‘volt valami,
amiből a legendák szoktak szü-
letni’, akkor a diktátort övező rejté-
lyekre utalt, és nem arra az ördögi
személyre, akit a világ ismert”. 

Henderson hangsúlyozta azt is,
hogy Kennedy „sem ebben a napló-
jában, sem másutt, soha nem tanú-
sított rokonszenvet a náci bűnök és
a nácizmus iránt”.

A naplóban egyékbént – amelyet
történészek az egyetlen Kennedy-
naplónak tartanak – az Egyesült Ál-
lamok későbbi elnöke a többi
között írt Winston Churchillről is.
(MTI)

Elárverezik Kennedy elnök 
fiatalkori naplóját



ADÁSVÉTEL

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0744-
285-109, 0747-010-874. (59673-I)

VALÓDI méz a termelőtől. Tel. 0744-
474-863. (59293)

ELADÓ női székely ruha. Tel. 0265/219-
300. (59871)

BÉRBE ADÓ központi kereskedelmi
helyiség. Tel. 0745-824-161. (59916)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(59909-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(59909-I)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (59818)

ELADÓ Dacia Berlina, gyártási év: 2000,
75.000 km-ben. Tel. 0754-345-886.
(1478)

MAROSVÁSÁRHELYEN kedvező áron
eladó négyszemélyes lengyel sátor,
kétajtós ruhásszekrény, gyermekágy,
egyszemélyes faágy, tévészekrény, 50
literes üvegkorsók, 20-150 literes
műanyag bidonok. Tel. 0749-086-530.
(59851)

ELADÓ kemény tűzifa. Tel. 0748-977-
768. (1479)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837-
290. (17)

ELADÓ héjatlan tökmag és tökmagolaj,
valamint nagy kapacitású fejtőgép. Tel.
0747-480-255, 0746-090-353. (19)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Xantus László névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (1473)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (58651-I)

ÜZLETTÁRSAT vagy MUNKÁT KE-
RESEK turizmusban (hotel, panzió)
vagy közélelmezésben. Külföldön 20
év gyakorlattal rendelkező 40-es
hölgy vagyok, angol-, román- és ma-
gyarnyelv-ismerettel. Tel. 0744-975-
055. (59940-I)

SZOBAFESTÉST, lépcsőházfestést,
csempeburkolást vállalok előnyös áron.
Tel. 0745-407-840. www.zugrav-
faiantar.ro (59847)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát
és tetőjavítást. Tel. 0751-847-346.
(59835)

TERMOPÁN ablakok, redőnyök, sza-
lagfüggönyök szerelése és javítása.
Tel. 0744-504-536. (18645)

SÍRKERET, sírkő, feliratok készítését
vállaljuk mozaikból, márványból, az
összes városi temetőben és falun is,
garanciával. Tel. 0746-559-028. (59274)

KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (18622-I)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-
kezési munkát vállal: háztetők készí-
tését, bádogosmunkát, cserép-
forgatást, belső munkálatokat, kapuk,
kerítések készítését. A szállítás in-
gyenes. Tel. 0764-463-517. (59790)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (59461)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel és kegyelettel
emlékezünk a nyárádszeredai
id. KÁLMÁN ÁRPÁD fő-
molnárra halálának 10.
évfordulóján.
Bennünk él egy mosolygós
arc, két simogató, dolgos kéz,
a jóság és szeretet, amit, amíg
élünk, elfeledni nem lehet.
Hiányzol nagyon! Pihenésed
legyen csendes, emléked
áldott! Soha nem feledő
szeretteid. (59870)

Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet.
Kegyelettel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
március 28-án az erdő-
szentgyörgyi id. VERES
JÓZSEFRE halálának első
évfordulóján. Áldott, szép
emlékét örökre szívünkbe
zárva őrizzük. Nyugodj
békében! Szeretteid. (mp.-I)

„Csak teste porlik, lelke most
is él, azt nem borítja föld és
szemfedél.”
Fájó szívvel emlékezünk és
emlékeztetünk a szerető
férjre, gondos édesapára,
apósra, nagyapára, dédapára,
rokonra és ismerősre, a
hagymásbodoni születésű
TÖVISSI ISTVÁN volt maros-
vásárhelyi lakosra halálának
2. évfordulóján.
„Ha lelkünkben lehull egy
csillag, 
nyomában égő seb fakad, 
de vérrubintól fényes útja 
örökre fáj a fény alatt.” 
(Wass Albert) 
Nyugodjék békében! Szeret-
tei. (59941)

Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk március
28-án MEZEI JUDITRA szül.
Schmejkál, aki 17 éve
eltávozott tőlünk. Szívünkben
mindig élni fogsz. Gyászoló
szerettei. (v.-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, nagyapa,
apatárs, nagybácsi, sógor,
rokon, jó barát és jó szomszéd, 

SZABÓ DÉNES 
volt újságíró 

életének 83. évében rövid, de sú-
lyos szenvedés után elhunyt. Te-
metése március 28-án, kedden
15 órakor lesz a református te-
metőben. 
Búcsúzik tőle bánatos felesége,

Magdi, egyetlen fia, Attila,
menye, Ildikó, két unokája, 

Izabella és Levente Magyaror-
szágról. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! 
Nyugodjon békében! (1460-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

szeretett testvérem, 

SZABÓ DÉNES 

volt újságíró 

rövid, de súlyos szenvedés után

örökre elaludt. Búcsúzik tőle

húga, Pirike, három gyermeke és

azok családja. Emléke legyen ál-

dott, nyugalma csendes! Nyu-

godj békében, drága testvérem!

(1459-I)

Fájó szívvel és mély megrendü-

léssel búcsúzunk 

SZABÓ DÉNESTŐL, 

a drága jó testvértől.

Húga, Magduska, sógora, Rudi

és a család. Nyugodjon 

békében! (1465-I)

Szomorúan búcsúzom néhai

kedves munkatársamtól, 

SZABÓ DÉNESTŐL. 

Békés nyugodalmat kívánok

neked, DINI! 

Gidófalvi Ildikó. (18-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy az áldott férj és apa, 

SCHMITZER ŞERBAN 

életének 70. évében csendesen

megpihent. Lelkünkben örökké

megőrizzük szeretetét, jóságát

és vidámságát. A temetési szer-

tartás 2017. március 28-án, ked-

den 14 órakor lesz a református

temetőben. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! (1470-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

retett nagynéni, rokon, szom-

széd, hittestvér és jó ismerős, 

KOVÁCS VERONIKA IBOLYA 

folyó hó 17-én elhunyt. Temetése

március 30-án 13 órakor lesz a

katolikus temetőben. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1475-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten értesültünk volt

munkatársunk, SZABÓ DÉNES

újságíró elhunytáról. Több

évtizedig járta a megye

településeit és tudósított a

vidéken élők életéről. Őszinte

részvétünk hozzátartozóinak. 

A Népújság munkaközössége.

(I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A Népújság hirdetési irodájában 
felveszünk APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 

és az aradi NYUGATI  JELENBE.

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET alkalmazunk.
Tel. 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (18729-I)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT járdabur-
kolat-építéshez. Tel. 0746-490-745. (59926-I) 
A ROHID CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, ÁCS-
SEGÉD munkásokat hosszú távra. Komplett brigádok is érdekelnek.
Tel. 0773-391-682. (59947)
A THERÉZIA PRODCOM KFT. GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmaz.
Önéletrajzát a Therezia titkárságán vagy a therezia@therezia.ro e-
mail-címre várjuk. Érdeklődni 7–15 óra között a 0755-084-280,
0265/322-440 telefonszámokon lehet. (59546)
EXKAVÁLÁS (FÖLDKOTRÁS), BONTÁS, VÍZ- ÉS CSATORNA-
ÉPÍTÉS, GÉPKÖLCSÖNZÉS. Tel. 0743-311-505. (18724)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18701-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható höl-
gyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT
MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar
nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: ver-
senyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás
Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes
munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-
263-as telefonszámon. (59584-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország terüle-
tére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és uta-
zás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 0741-014-380-as telefonszámon és a
www.soforallas.eu címen. (59584-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz. Az önéletraj-
zokat a Bodoni utca 83. szám alatt lehet benyújtani. Fizetés 1400-1800
lej között + étkezési jegyek. (18736-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat



KLARA gyógyító és javasasszonynak márciusban van a
legerősebb kötésfeloldó és gyógyító ereje.
Bármilyen egészségi, szerelmi és egyéb problémát
megold.
Köszönetnyilvánítások: 
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített
epilepsziás fiának, amikor már minden reménnyel
felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét
után; Márton Ákosfalván az alkoholizmusból, az
impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből hálás, hogy ismét
sikeres az üzleti élete, a gazdasági válság ellenére is.
Hívják bizalommal Klara asszonyt! 
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

A legjobbnak ítélt tavalyi
munkák díjazására, szakmai
tanácskozásra és kötetlen ta-
lálkozóra, ünneplésre hívta
idén is a székelyföldi újságíró-
kat Hargita Megye Tanácsa és
a Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete (MÚRE). A Szabad
sajtó napja elnevezésű ren-
dezvényt március 23-án tar-
tották. Célja: odafigyelni a
sajtósok munkájára és ün-
neplésre hívni azokat, akik
kötetlen programmal, sokszor
hétvégeken, ünnepnapokon is
végzik munkájukat.

Folyamatosan változnak a kom-
munikációs csatornák és a fogyasz-
tói szokások, nehéz lenne
megmondani, melyek lesznek a leg-
hatékonyabb eszközök 5–10 év
múlva, összegezték a jelenlevők
azon a vitafórumon, amelyet a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem Csíkszeredai Karán
tartottak. A Politikai kommunikáció
az online és a közösségi médiában
címmel megtartott tanácskozáson a
vitaindító előadásokat Kósa István,
a Sapientia egyetemi docense és
Zörgő Noémi, a Babeş–Bolyai Tu-
dományegyetem egyetemi adjunk-
tusa tartotta, a beszélgetést Rácz
Éva MÚRE-elnök moderálta.

A rendezvény ünnepi részén, a
gálán bemutatták a pályázatra be-
küldött, a MÚRE előzetes szakmai

elbírálásán továbbjutott és a közös-
ségi oldalon létrehozott zárt szak-
mai csoportban legjobban kedvelt
munkákat.

Hargita Megye Tanácsa részéről
Bíró Barna Botond alelnök köszön-
tötte a jelen levő újságírókat, majd
beszédében a közösségi oldalak
kapcsán kitért az álhírek problémá-
jára, ami még nagyobb kihívás elé
állítja a sajtót, amely a fennmara-
dáshoz felelősen kell viselkedjen és
következetesen dolgozzon. Az alel-
nök Táncsics Mihályt idézte: „A
szabad sajtó minden általa történt
hibát maga meg is orvosol”. Bíró
Barna Botond legfontosabb feladat-
ként a hiteles forrásból történő ob-
jektív közlést nevezte meg, amely
alapján a lakosság dönteni tud.

Csíkszeredában, Székelyföldön
elindult valami, mégpedig az az
egészséges verseny, hogy igenis
megméretkezünk, összemérjük tu-
dásunkat – hangsúlyozta Rácz Éva.
– Az emberek azt várják a sajtótól,
hogy segítse őket a tájékozódásban,
még inkább abban a világban,
amelyben mindenki önti felénk a
híreket, ezért a műfaji és etikai sza-
bályokat betartva, felelősen kell tá-
jékoztatni – fejtette ki a MÚRE
elnöke. 

Barabás Csaba kabinetvezető
Borboly Csaba megyeelnök üzene-
tét tolmácsolva a sajtószabadság fo-
galmáról értekezett. – Ki kell

mondani: nem elég a sajtószabad-
ság. Az a sajtószabadság, amikor az
újságíró negatív következmények
nélkül leírhatja, amit lelkiismerete
szerint helyesnek gondol – fogal-
mazott. 

A MÚRE szakmai elbírálása és a
gála résztvevőinek értékelése alap-
ján idén a televíziós riport, portré
kategóriában I. díjat kaptak Ma-
gyari Tekla és Simó Csaba, az M1
tudósítói, II. díjat Csúcs Mária és
Csúcs Péter az EPI INFÓ Stúdió-
ból, III. díjat pedig az Olimpia Stú-
dió Filmegyesület.

Írott kategóriában első lett Lázár
Emese, a Hargita Népe újságírója,
II. díjat kapott Bögözi Attila, az Er-
délyi Riport portál munkatársa, III.
díjat pedig munkatársunk, Bodolai
Gyöngyi, a Népújság szerkesztője.

Rádiós kategóriában első helye-
zést ért el Oláh-Gál Elvira, a Kos-
suth Rádió tudósítója, II. díjat
kapott Bándi-Keszey Judit, III. díjat
pedig Burszán Zsuzsanna, mindket-
ten a VoxFm-ben bejátszott össze-
állításukért.

Különdíjat kapott televíziós hír-
adó kategóriában a gyergyószent-
miklósi Fény Televízió, írott
kategóriában Gina Ştefan, az
Agerpres hírügynökség tudósítója
és sajtófotó kategóriában László
Róbert. 

Szakmai ülést tartottak és ünnepeltek 
a sajtósok Csíkszeredában

Díjazták a székelyföldi újságírókat

Nem veszélyezteti a Hargita
megyébe látogató turistákat
a kanyarójárvány – tudatta
Borboly Csaba, a Hargita me-
gyei önkormányzat elnöke az
MTI-hez hétfőn eljuttatott
közleményében.

Borboly Csaba csatolta az orszá-
gos járványügyi központ múlt hét
végi összesítését a romániai kanya-
rós megbetegedésekről. A megyei
bontású statisztika szerint az or-
szágban összesen 3911 kanyarós
megbetegedést és a betegség szö-
vődményei következtében 17 ha-
lálesetet regisztráltak.

A statisztikában Hargita megye
csak 19 megbetegedéssel szerepel,
és Kovászna megye pedig azon
négy megye egyike, amelyikben
egyáltalán nem regisztráltak kanya-
rós megbetegedést. Maros megye
326 esettel a negyedik a megbete-
gedések megyékre bontott statiszti-
kájában. Az esetek többségét az
ország nyugati, délnyugati térségé-
ben: Krassó-Szörény megyében
(853), Temes megyében (747) és
Arad megyében (713) jegyezték.

Borboly Csaba közölte: levélben
kéri Magyarország konzuli szolgá-
latát, hogy nyugtassa meg a Hargita

megyébe utazni kívánó magyaror-
szági lakosokat, nincs okuk aggoda-
lomra. Hozzátette: felvette a
kapcsolatot Tar Gyöngyivel, a Har-
gita Megyei Közegészségügyi Igaz-
gatóság vezetőjével is, aki
megerősítette, hogy nincs kanyaró-
veszély Hargita megyében.

Az önkormányzati vezető kö-
zölte: egy gyergyói szálloda veze-
tője hívta fel a figyelmét arra, hogy
a romániai kanyarójárvánnyal kap-
csolatos magyar konzuli tájékoztató
Hargita megyét is említi, és ez hát-
rányt okozhat a megye idegenfor-
galmának. (MTI)

Borboly Csaba: Nem veszélyezteti a Hargita
megyébe látogató turistákat a járvány
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Ákosfalva Polgármesteri Hivatala 
versenyvizsgát szervez 

egy meghatározatlan időtartamra szóló felső fokozatú, 
III. besorolású referensi  állás megpályázására, 

a Helyi Közösségi Lakossági Nyilvántartási Osztályon
Alapvető követelmények:
– középiskolai  tanulmányok, érettségi diploma
– 9 év  régiség  
– számítógép-kezelési ismeretek
A jelentkezési dossziékat  jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny

III.  részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet be-
nyújtani a hivatal székhelyén, és tartalmazniuk kell azokat az irato-
kat, melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyének
1-es bekezdése és a 2013. évi 192-es cikkely 2-es bekezdése ír elő.  

Az írásbeli vizsgára április 24-én 10 órakor kerül sor az Ákosfalvi
Polgármesteri Hivatalban, a szóbeli elbírálás április 26-án lesz, 11
órai kezdettel.

Bővebb információ, valamint a jelentkezéshez 
és a versenyvizsgához szükséges dokumentáció 

a polgármesteri hivatalban található, az alábbi címen:
Ákosfalva Polgármesteri Hivatala

Ákosfalva, Fő út 214 sz.
Tel.: 0265/322-112, e-mail: robert@acatari.ro 

Osváth Csaba polgármester

Ákosfalva Polgármesteri Hivatala 
versenyvizsgát szervez 

egy meghatározatlan időtartamra szóló felső fokozatú, 
első besorolású helyi rendőri állás betöltésére 

a Helyi Rendőrségen.
Alapvető követelmények:
– befejezett felsőfokú tanulmányok
– 5 év régiség  
– részvételi szándék egy képzési programon. 
A jelentkezési dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny

III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet be-
nyújtani a hivatal székhelyén, és tartalmazniuk kell azokat az irato-
kat, melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyének
1-es bekezdése és a 2013. évi 192-es cikkely 2-es bekezdése ír elő.  

Az írásbeli vizsgára április 25-én 10 órakor kerül sor az Ákosfalvi
Polgármesteri Hivatalban, a szóbeli elbírálás április 27-én lesz, 11
órai kezdettel.

Bővebb információ, valamint a jelentkezéshez 
és a versenyvizsgához szükséges dokumentáció 

a polgármesteri hivatalban található, az alábbi címen:
Ákosfalva Polgármesteri Hivatala

Ákosfalva, Fő út 214 sz.
Tel.: 0265/322-112, e-mail: robert@acatari.ro 

Osváth Csaba polgármester

A Nagyernyei Polgármesteri Hivatal 
versenyvizsgát szervez 

egy megüresedett végrehajtó köztisztség, I. osztályú, 
kezdő szakmai fokozatú tanácsadói állás meghatározatlan

időre való betöltésére a helyi közigazgatási irodában. 
A vizsgán való részvétel feltételei: befejezett egyetemi tanulmá-

nyok licencdiplomával, illetve hosszú távú felsőfokú tanulmányok,
licenc- vagy azzal egyenértékű diplomával a jogtudomány vagy köz-
igazgatási tudományok terén, nem szükséges régiség a jelentkezés-
hez.

Az írásbeli vizsga 2017. április 18-án 10 órától lesz az intézmény
székhelyén.

Az interjúra 2017. április 21-én 10 órától kerül sor.
A beratkozási dossziékat az intézmény székhelyén kell benyújtani

a hirdetés Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől szá-
mított 20 napon belül.

A sajátos követelményekre és a könyvészetre vonatkozó részletek
a polgármesteri hivatal székhelyén vannak kifüggesztve és a
www.primariaernei.ro honlapon közzétéve.

Elérhetőség: tel. 0265/335-208 (101-es mellék).
Jánosi Ferenc polgármester            Hochbauer Mihály jegyző

Az Európai Gazdasági Közös-
séget megalapozó római szer-
ződés megkötésének 60.
évfordulóján elfogadott
Római Nyilatkozat az Európai
Unió jövője megvitatásának
kezdetét jelzi, ebben a folya-
matban pedig országunknak
hallatnia kell hangját és hatá-
rozott álláspontot kell képvi-
selnie, jelentette ki Winkler
Gyula EP-képviselő hétfői,
dévai sajtótájékoztatóján.

„Románia jövője az Európai
Unióban van. (...) Összesen két le-
hetőség adódik, az Európai Unió
vagy a nagy medve” –  mutatott rá
az EP-képviselő, aki arról beszélt,
hogy egyre sürgetőbbé vált az euró-
pai reform, különösen a Brexit nyo-
mása alatt, de az egymást követő
migránshullámok, a terrorista táma-
dások okozta közbiztonsági problé-
mák, az Orosz Föderáció keltette
biztonsági problémák vagy az új
washingtoni adminisztráció meg-
változott hozzáállása miatt is. Hoz-

zátette, szerinte ebben a változást
hozó folyamatban Romániának
hangsúlyosabb szerepet kell vállal-
nia, ugyanakkor az országnak visz-
sza kell nyernie hitelességét
külföldön ahhoz, hogy meghatározó
tényező legyen az EU reformjáról
szóló vitában.

Az EP-képviselő szerint az Euró-
pai Unió jövőjéről szóló vita elhú-
zódik a következő két évben, a
csúcspontja várhatóan a 2019-es év
első felében lesz, amikor az európai
parlamenti választások lesznek. Em-
lékeztetett, hogy Románia épp 2019
első félévében tölti be az EU soros
elnökségi tisztségét, egy olyan idő-
szakban, amely kiugrási pont lehet
az országnak, de a teljes kudarc le-
hetőségét is magában hordozza. 

Winkler Gyula úgy véli, Romá-
niának több fontos lépést meg kell
tennie ahhoz, hogy visszanyerje hi-
telességét az európai színtéren. El-
sősorban a jogállamiságot kell
megerősítenie, szétválasztva a ha-
talmi ágakat és folytatva a korrup-

cióellenes harcot, anélkül, hogy
megsértenék az emberi jogokat. Ro-
mániának el kell érnie, hogy meg-
szüntessék az Ellenőrzési és
Együttműködési Mechanizmust,
amelynek eredményessége Winkler
szerint megkérdőjelezhető, hiszen
az elmúlt tíz évben sem Romániá-
ban, sem Bulgáriában nem hozta a
várt eredményt. Az EP-képviselő
véleménye szerint az Európai Par-
lament által is jóváhagyott megol-
dás lenne egy minden tagállamra
érvényes mechanizmus bevezetése,
amely a jogállamiság betartását mo-
nitorozná. A gazdaság tekintetében
Romániának ki kell lépnie az „ala-
csony bérek gazdaságának” para-
digmájából, és egy új céldátumot
kell megjelölnie az euróövezethez
való csatlakozáshoz. Ugyanakkor
Romániának kitartóan szorgalmaz-
nia kell a Schengen-övezethez való
csatlakozást, valamint megerősíte-
nie együttműködését a közép- és
kelet-európai tagországokkal.
(RMDSZ – hírlevél)

Winkler Gyula: hangsúlyosabb szerepet kell
vállalnunk az EU jövőjének megvitatásában



A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal  

versenyvizsgát szervez  
egy átmenetileg megüresedett állás betöltésére egy
I. besorolású felső szakmai fokozatú tanácsadót 

a Gazdasági Igazgatóság pénzügyi-könyvelési osztályára
Az írásbeli versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal

Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. április 11-én 10
órakor.

A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 8 napon belül lehet benyújtani
a hivatal székhelyén, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat
az iratokat, melyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikke-
lyének 1. bekezdése és a 2013. évi 192. rendelet 2. cikkelye ír elő. 

A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok listája és
a könyvészet a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgumures.ro
weboldalon is tanulmányozható.

Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330 telefonszám 110-es mellékál-
lomásán, naponta 8–14 óra között.

Dr. Dorin Florea polgármester 

A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal  

versenyvizsgával felvesz  
egy átmenetileg megüresedett állás betöltésére 

szakfelügyelőt a Közterület-kezelő Igazgatóság 
közszolgálati osztályára

Az állást olyan jelentkezők tölthetik be, akik  eleget tesznek a  2011.
évi, utólagosan módosított és  kiegészített 286-os kormányhatározattal
elfogadott keretszabályzat 3-as cikkelyében előírtaknak. 

Sajátos követelmények:
–felsőfokú gazdasági végzettség licencdiplomával
– legkevesebb öt év szakmai tapasztalat
A versenyvizsgát  a polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám

alatti székhelyén tartják, az alábbiak szerint:
– 2017. április 4-én 12 óra – a dossziék benyújtásának határ-

ideje
– 2017. április 12-én 10 óra – írásbeli vizsga.
A meghallgatás időpontját később közöljük. 
A beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája  a

www.tirgumures.ro  weboldalon tanulmányozható. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mel-

lékállomásán vagy a székhelyen: Győzelem tér 3. szám, 87-es iroda.
Dr. Dorin Florea polgármester 
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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,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• 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 - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 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.

Közlemény
A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy április

3–április 14. között Marosvásárhelyen – a tulajdonosi társulások-
nál – rágcsálóirtásra és rovarirtásra kerül sor, a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as kon-
cessziós szerződés alapján. 

A felhasználandó szer a Facorat pasta és a Freedom 11 Micro
E.

2017. április 3–30. között rágcsálóirtásra és fertőtlenítésre kerül
sor a tanintézményekben. A felhasználandó szer a patkányirtásra
a Facorat pasta, a rovarirtásra a Freedom 11 Micro E  és a De-
adyna, a fertőtlenítésre pedig a Preventol CD 601, ezek  az Egész-
ségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés
szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek. 

Felkérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek a balesetek
elkerülése végett a kisgyerekekre és a háziállatokra. Ha mégis be-
jutna a szervezetükbe a méreganyag, sürgősen jelentkezzenek a
Marosvásárhelyi Sürgősségi Kórháznál ellátásra. 

A Coral Impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen
közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egy-
ségeknél egyaránt.


