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Itthon maradásra ösztönző

Infrastruktúra-fejlesztés Maroskece községben

Bérletostrom
Marosvásárhelyen

Bár a közszállítási társulás múlt héten
több médiacsatornán – így lapunkban
is – meghirdette, hogy a korábbi bérletek érvényességét március 31-ről április 30-ig meghosszabbítják, és a
változást a jegyirodáknál is feltüntették, sokan az előző határidő ismeretében várakoztak akár egy órát is az új
típusú, bankkártyaszerű bérletre.

____________2.
Dísznövény- és
kertészeti kiállítás,
vásár a Sapientián
Itthon maradásra ösztönzik a fiatalokat Maroskece községben. Az utóbbi években a megyehatáron lévő közigazgatási
egységhez tartozó Gerendkeresztúron is látványos fejlődésnek lehetünk szemtanúi. A jelenlegi polgármester elődei évekig a község mostohagyermekeként kezelték a települést,
ahová ma már a hepehupás földút helyett aszfaltúton lehet
eljutni, és az egykori „Isten háta mögötti falu” lassan felzárkózik a fejlődő falvak sorába, ami a fiatalokra megtartó erőként hat.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: Nagy Tibor

2018 második felétől három nagy beruházás van folyamatban a községben – tájékoztatott Emil Florin Mocan polgármester. Gerendkeresztúron a vízhálózat kialakítása és ravatalozó építése, a községközpontban
hét kilométernyi mellékutca leaszfaltozása, a község többi településén
pedig karbantartási munkálatok zajlanak, ugyanakkor a sporttevékenységeket ösztönzik és támogatják, akárcsak a művelődési életet. Arra a
kérdésre, hogy minek köszönhetők az egykor mellőzött gerendkeresztúri
beruházások, az elöljáró hangsúlyozta, hogy megválasztását követően
feltérképezte a települések infrastruktúráját, és Gerendkeresztúr fényévekre volt a XXI. századi civilizációtól, ezt a távolságot próbálják
(Folytatás a 6. oldalon)

Mózes Edith

Az április 12. és 14. közötti időszakra
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karának Arborétumában az egyetem a
magyarországi ASSA-DiVi Kft.-vel
együtt immár harmadik alkalommal
szervezi meg a nemzetközi szakmai
kertészeti kiállítást és vásárt, amely a
dísznövénytermesztők egyik legnagyobb erdélyi szakmai fóruma.

____________4.

Jóvátétel

Viorica Dăncilă kormányfő vasárnap Amerikában részt vett az
Amerikai–Izraeli Közpolitikai Tanács (AIPAC) konferenciáján. Itt
jelentette be, hogy a képviselőház elnöke a romániai zsidó közösség számára fontos törvénytervezeteket készül benyújtani a parlamentben. Az első arra vonatkozik, hogy azok a romániai zsidók,
akik a kommunista rezsim alatt kényszerültek elhagyni az országot, és akiktől emiatt megvonták a román állampolgárságot, viszszakaphassák azt. A másik törvény értelmében kártérítést és
speciális nyugdíjat adnának a romániai holokauszt túlélőinek
„tiszteletből és ezen hősök szenvedéseinek elismeréseként”. Végül
pedig egy olyan törvényről van szó, amely hozzáférést biztosít a
Romániai Zsidó Közösségek Szövetsége szakembereinek az állami
levéltárakhoz, hogy „megismerjék a teljes igazságot a második
világháború idejéről”. Azt is mondta, hogy egy zsidótörténeti és
holokausztmúzeum megnyitását is tervezik.
Üdvözlendő a kezdeményezés. Ám összeszorul a szívünk, ha
arra gondolunk, hogy talán megkésett a jó szándék – lehet egyáltalán jóvátételről beszélni? –, hiszen a túlélők sorai nagyon megritkultak azóta.
Köztudott, hogy a román állam csak a kétezres évek elején ismerte el, hogy a Ion Antonescu vezette kormány felelős volt több
mint negyedmillió zsidó megöléséért az 1941–44 időszakban.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 14 perckor,
lenyugszik
18 óra 42 perckor.
Az év 85. napja,
hátravan 280 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma EMÁNUEL,
holnap HAJNALKA napja.
HAJNALKA: a hajnal szóból
ered, a XIX. század első felében
alkották a nevet. Ezt viseli egy
szerény kis futónövény is, amelyet, igénytelensége miatt, inkább gaznak tartanak.

Változó égbolt,
elvétve zápor
Hőmérséklet:

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. március 25.

1 EUR

4,7538

1 USD

max. 150C
min. 50C

100 HUF

1 g ARANY

4,2013
1,5008

177,8945

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.

Bérletostrom Marosvásárhelyen

Április 30-ig kell kiváltani

Nagy Székely Ildikó

Jókora sorok kígyóztak az elmúlt
napokban Marosvásárhely több pontján, az 55 év fölötti nyugdíjasoknak,
iskolásoknak és egyetemistáknak járó
ingyenes buszbérleteket kibocsátó
jegyirodáknál. Bár a közszállítási társulás múlt héten több médiacsatornán
– így lapunkban is – meghirdette, hogy
a korábbi bérletek érvényességét március 31-ről április 30-ig meghosszabbítják, és a változást a jegyirodáknál is
feltüntették, sokan az előző határidő ismeretében várakoztak akár egy órát is
az új típusú, bankkártyaszerű bérletre.
– A Színház téren, a Kövesdombon,
a Tudor Vladimirescu lakótelepen
(Fortuna), az 1918. December 1. úton

(az Európa panzióval szemben) és a
kombináttal szembeni buszmegállónál
egy-egy, a Bega utca 2. szám alatt két,
a Mihai Eminescu Kulturális Központnál (Ifjúsági Ház) három munkapontunk működik. Az új bérleteket eddig
közel 10.500 marosvásárhelyi vette át,
főként az idős jogosultak igyekeztek –
tájékoztatott Solymosi Éva, a Siletina
vállalat illetékese, aki hangsúlyozta,
hogy április 30-ig mindenképpen ki
kell váltani az új bérleteket, a régiekkel
való utazás ugyanis pénzbüntetéssel
ját. Solymosi Évától azt is megtudtuk,
hogy a nyugdíjasbérletek az év végéig
érvényesek, az iskolások a tanév végéig, azaz a nyári vakációig, az egyetemisták az új tanév kezdetéig
használhatják a bérleteket. Mivel az új
bérleteken nincs fénykép, a bérlet tu-

lajdonosánál utazáskor egy személyazonosságot igazoló irat (pl. személyazonossági igazolvány, ellenőrző) is
kell legyen.
A diákbérlet igényléséhez a tanintézet által kibocsátott igazolványra, 14
év fölöttieknél a személyazonossági
igazolványra, fiatalabbaknál a születési bizonyítványra, valamint az egyik
szülő vagy törvényes gyám személyazonossági igazolványára van szükség.
Az egyetemistáknak a diákigazolványt (Studcard) és a személyazonossági igazolványt kell bemutatni. A
nyugdíjasoktól szintén a személyazonossági igazolványt és a legfrissebb
nyugdíjszelvényt kérik (valamennyi
iratot eredeti és fénymásolt példányban). A bérlet kibocsátása tíz lejbe
kerül.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Szülőföldön magyarul

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. meghirdette a 2018–19es tanévben magyar oktatásban részesülő óvodások, isnevelési,
oktatási,
tankönyvés
kolások
taneszköz-támogatására, illetve az egyetemisták hallgatói
támogatására vonatkozó, Szülőföldön magyarul című
programot. A támogatási kérelmet a szükséges iratokkal
együtt május 3-ig (utolsó postára adási dátum) ajánlott küldeményként kell elküldeni az RMPSZ címére. A részletekre
Közönségszolgálat rovatunkban visszatérünk. További tájékoztatás a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapon.

Marosszéki népdalvetélkedő

A marosvásárhelyi Spectrum Színház Egyesület a Maros
Művészegyüttessel együttműködve a Csoóri Sándor Alap
támogatásával marosszéki népdalvetélkedőt szervez iskolás gyermekeknek. A tanügyminisztérium versenynaptárában szereplő vetélkedőre március 30-án, szombaton
reggel 9 órai kezdettel kerül sor a Maros Művészegyüttes
kövesdombi székhelyén. A jelentkezőket négy korcsoportban (II–III., IV–V., VI–VIII., IX–XII. osztály) értékeli a szakmai zsűri. Bővebb tájékoztatás az esemény
Facebook-oldalán.

Szezonális gyermekbetegségek

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat szervezésében
március 28-án, csütörtökön 18 órakor a szezonális gyermekbetegségekről, illetve a megelőzés lehetőségeiről tart
előadást dr. Török Rozália a Máltai Szeretetszolgálat
Berek utca 1. szám alatti székhelyén.

A Selfish Murphy a Kottában

Új, After Crying című lemezét mutatja be a Selfish Murphy
együttes március 31-én, vasárnap 18 órakor a Marosvásárhelyi Rádió Kotta című műsorában. Az eredetileg erdélyi formáció úttörőnek számít az úgynevezett kelta, ír, punk,
rockzenében. 2016-ban az együttes Magyarországra költözött, de Európa-szerte nagyon sok országban koncerteztek már. A rádió stúdiótermében zajló koncertre a belépés
ingyenes.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által működtetett Nagyinet program résztvevői számára április 5–
7. között újabb háromnapos külföldi kirándulást
szerveznek. Az úti cél ezúttal is Gyula. A programban a
gyulai Almássy-kastély Látogatóközpont, a toronykilátó, a
vár megtekintése, a kastélyfürdő, a Százéves Cukrászda
és a Világóra meglátogatása szerepel. Jelentkezni, érdeklődni Illyés Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi
könyvtárban, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon.

Rabok takarították ki a Poklost

A marosvásárhelyi börtön vezetősége a víz világnapja alkalmából tizenhárom, önként jelentkező elítélttel takaríttatta el a Poklos-patak medrében és partján felgyűlt
hulladékot. Az akciót a Maros Vízügyi Hatósággal együttműködésben szervezték, a takarításhoz szükséges felszerelést a Vízügyi Hatóság biztosította.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Cseke Attila, Rudy Moca és Zsótér Sándor
az Erdély TV-ben

Ma este 8 órakor ismét jelentkezik a legújabb politikai
vitaműsor, a Kontra. Farkas István műsorvezető meghívottja Bukarestben Cseke Attila szenátusi frakcióvezető,
akivel a magyar közösség számára fontos beruházásokról
is beszélget.
Este fél 9-től az Artériákban Rudy Moca mutatkozik be,

aki csaknem négy évtizedig bábszínész volt, a ’90-es évektől televíziós, rádiós szerkesztő.
Az Erdélyi kávéház vendége Zsótér Sándor színművész,
dramaturg, rendező, egyetemi docens. Őt kérdezi Gáspárik
Attila műsorvezető a ma este fél 10-kor kezdődő műsorban.

Sorsolás 27-én, szerdán 15 órakor!

A Népújság 27-én, szerdán 15 órától tartja a Bernády Házban (Horea u. 6. sz.) a Hűséges
előfizető – MÁRCIUS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek)
és a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

RENDEZVÉNYEK

Könyvbemutató a Bernády Házban

A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány szervezésében Székely Ervin Egy asszimiláns feljegyzései
és Szerelmes szakácskönyv szingliknek című könyveit
mutatják be március 26-án, ma 17 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A köteteket Ágoston Hugó szerkesztő, publicista ismerteti.

Kamarazeneest

Ma 18 órakor kamarazeneestre várják a klasszikus zene
kedvelőit a Kultúrpalotába, a kisterembe. Hegedűn Lokodi Károly, gordonkán Tomasz Máté, zongorán BordosNagy
Kinga
játszik.
Műsoron:
Beethoven-,
Mendelssohn–Bartholdy-művek.

Lövészárkok háborúja – kiállítás
és konferencia

A Maros Megyei Múzeum szervezésében március 27én, szerdán 14 órakor a marosvásárhelyi Néprajzi és
Népművészeti Múzeum épületében megnyílik a Lövészárkok háborúja. A nagy háború a légirégészet látszögéből
című
kiállítás.
16
órakor
szakmai

tanácskozás kezdődik a múzeumban. Pánczél Szilamér Maros mentiek a Nagy háború lövészárkaiban.
Kutatás és muzeológia, Sárándi Tamás Maros megye
mint első világháborús hadszíntér, Szabó Máté Határterület. Stratégiai viszonyok a Kelemen- és a Görgényi-havasok előterében címmel tart előadást. A
konferencia a 17 órakor kezdődő könyvbemutatóval
zárul.

Marosvásárhelyi előadók
szimfonikus hangversenye

Március 28-án, csütörtökön 19 órakor marosvásárhelyi
előadók szimfonikus hangversenyének ad otthont a Kultúrpalota nagyterme. Vezényel Grama Remus, zongorán játszik Badi Andrada. Műsoron: Gerschwin-,
Sosztakovics-művek. A hangversenyre a 22-es számú
bérletek érvényesek.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket.
A játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként
kerül sor 17 órától kisiskolások, 18 órától óvodások számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ. Cserecipő
szükséges.
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Visszakozott Viorica Dăncilă az izraeli nagykövetség
Jeruzsálembe költöztetése ügyében

Viorica Dăncilă vasárnap jelentette be, hogy Tel-Avivból
Viorica Dăncilă miniszterelnök is elismerte, hogy
nem született még döntés Bukarestben Románia iz- Jeruzsálembe költöztetik Románia izraeli nagykövetségét.
„Örömmel jelentem be ma, az AIPAC hallgatósága előtt,
raeli nagykövetségének Jeruzsálembe költöztetéséről, mindössze „személyes véleményét” fejezte ki, hogy miután országom minden illetékes, alkotmányos döntéshozója elemezte a kérdést és konszenzusra jutott, én, Románia
hogy ezt a lépést meg kell tenni.

A Washingtonban tartózkodó kormányfő telefonon pontosította az Amerikai–Izraeli Közpolitikai Bizottság (AIPAC)
vasárnapi rendezvényén tett bejelentesét az Antena 3 hírtelevíziónak adott interjújában, amelyet hétfőn ismertetett az
Agerpres hírügynökség.
„Amikor a nagykövetség esetleges elköltöztetéséről beszéltem, pontosan fogalmaztam: azt mondtam, hogy minden alkotmányos lépést be kell tartanunk. Nem azt mondtam, hogy
én fogom elköltöztetni a nagykövetséget” – magyarázta a kormányfő. Hozzátette: a végső döntés, az alkotmány értelmében,
valóban az államfőt illeti meg, de a maga részéről mindent
megtesz, amit miniszterelnökként megtehet, annak érdekében,
hogy Románia izraeli nagykövetsége Jeruzsálembe kerüljön.
„Személyes véleményem az, hogy meg kell tennünk ezt a
lépést” – hangoztatta a kormányfő, aki szerint az, hogy Románia felsorakozna az Egyesült Államok és Izrael mellé, „nem
jelentené azt, hogy eltávolodna az Európai Uniótól”. Dăncilă
ugyanakkor csalódottságának adott hangot a jobboldali államfő őt bíráló közleményének „hangneme” miatt.
Az elnöki hivatal vasárnap este közleményben tagadta,
hogy Románia már eldöntötte izraeli külképviselete áthelyezését Jeruzsálembe, a kormánnyal nyílt konfliktusban álló
Klaus Iohannis államfő pedig úgy értékelte: a szociáldemokrata miniszterelnök washingtoni bejelentésével újból csak „a
külpolitikai témákra vonatkozó teljes nemtörődömségét” bizonyította.
Az elnöki hivatal leszögezte: a nagykövetség esetleges elköltöztetéséről csak azt követően hoznak végleges döntést,
hogy lezárul az erre vonatkozó tanulmány, és minden, a külpolitika és nemzetbiztonság területén érdekelt fél kifejti véleményét. Az alkotmány értelmében a végleges döntést az
államfőnek kell meghoznia, ő azonban egyelőre nem kapta
meg a kormány erre vonatkozó elemzését.

miniszterelnöke, valamint az általam vezetett kormány el fogjuk költöztetni Románia nagykövetségét Jeruzsálembe, Izrael
fővárosába” – idézte az Agerpres hírügynökség a miniszterelnök bejelentését, amelyet a jelenlévők többsége és a nemzetközi média jelentős része eldöntött tényként, nem pedig
szándéknyilatkozatként értelmezett.
Lemondta bukaresti látogatását Jordánia uralkodója
Lemondta romániai látogatását II. Abdalláh jordániai király
tiltakozásul amiatt, hogy Viorica Dăncilă miniszterelnök kijelentette, Románia Jeruzsálembe költözteti Tel-Avivból a
nagykövetségét. A jordániai uralkodó döntését a román elnöki
hivatal is megerősítette.
II. Abdalláh hétfőn délután találkozott volna Klaus Iohannis
elnökkel. Ezt megelőzően a jordániai uralkodóház is közölte,
hogy al-Kudsz várossal (Jeruzsálem arab megnevezése) való
szolidaritás jegyében a király lemondta romániai látogatását.
A jordániai uralkodónak a parlament vezetőivel is kellett
volna találkoznia, a hivatalos látogatás keretében különböző
területekre kiterjedő megállapodásokat terveztek aláírni.
Az EU álláspontja változatlan
Az Európai Unió álláspontja változatlan Jeruzsálem státuszát illetően – szögezte le hétfőn az EU külügyi szolgálatának
szóvivője, az izraeli román nagykövetség esetleges áthelyezéséről szóló hírekre reagálva.
Maja Kocijancic újságírói kérdésre válaszolva elmondta, figyelemmel követték a romániai nyilatkozatokat, de ezekkel
kapcsolatban csak annyit tud mondani, hogy az Európai Unió
álláspontja változatlan a kérdésben.
Az EU szerint tartózkodni kell az olyan egyoldalú intézkedésektől, amelyek veszélyeztetik a kétállami megoldást célzó,
közel-keleti béketárgyalások felújítását, Jeruzsálem státuszát
tárgyalások útján kell rendezni. (MTI)

Mivel egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy
az Egyesült Királyság április 12-én megállapodás
nélkül lép ki az Európai Unióból (Brexit), az Európai
Bizottság elvégezte a megállapodás nélküli Brexittel
kapcsolatos felkészülést – közölte az uniós bizottság hétfőn.

A menet a Hyde Park mellett húzódó elegáns Park Lane
sugárútról indult kora délután, de még hat órával később, kora
este is folyamatosan haladt a tömeg a felvonulás végállomása,
a parlament felé.
A demonstrálók a parlament előtti tértől a Hyde Park onnan
négy kilométerre lévő déli széléig teljesen megtöltötték az utcákat.
A megmozdulást az újabb referendumért kampányoló legnagyobb brit civil csoport, a People’s Vote hirdette meg.
A szervezők szombat esti becslései szerint a demonstráció
résztvevőinek száma jóval meghaladta az egymilliót.
Ez volt a legnagyobb tüntetés Londonban 2003 óta. Akkor
a készülő iraki háború ellen csaknem kétmillióan vonultak az
utcákra. A 2003-as demonstráció volt minden idők legnagyobb
tiltakozó megmozdulása Nagy-Britanniában.
Az újabb EU-népszavazásért tartott szombati tüntetés élén
Sadiq Khan, London polgármestere haladt. Jelen volt és felszólalt Nicola Sturgeon skót miniszterelnök is.
Sturgeon kijelentette: Skócia hangját a brit kormány figyelmen kívül hagyta a Brexit-tárgyalásokon, pedig a skótok csaknem kétharmada a bennmaradásra voksolt a brit EU-tagságról
2016 júniusában tartott népszavazáson.
A referendumon országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89
százalékos többsége arra szavazott, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból, Skóciában viszont 62 százalék a további EU-tagságra adta voksát.
Theresa May rendre elveti az újabb népszavazás kiírását
célzó kezdeményezéseket, és a múlt héten a londoni alsóház
is elutasított egy beterjesztést, amely új népszavazás kiírását
indítványozta a brit EU-tagságról.
Az alsóházi kezdeményezést nem támogatta a legnagyobb
ellenzéki erő, a Munkáspárt sem.
Szombat estig csaknem 4,6 millióan írták alá azt a minap
megjelent hivatalos petíciót, amely a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat leállítását és a brit EU-tagság fenntartását követeli. Ez rekord a hasonló hivatalos petíciós
kezdeményezések történetében. (MTI)

Brexit

Az EU felkészült a brit kilépésre

A tájékoztatás szerint az Európai Bizottság 90 ágazatspecifikus felkészülési közleményt adott ki, amelyek részletes
iránymutatást nyújtanak a Brexit által érintett különböző ágazatok számára.
Megállapodás nélküli Brexit esetén az Egyesült Királyság
unión kívüli országgá válik, és az unió egyetlen jogszabálya
sem alkalmazható többé rá, továbbá nem lesz a kilépésről rendelkező megállapodásban előírtak szerinti átmeneti időszak
sem. Az EU rendkívüli intézkedései nem csökkentik a megállapodás nélküli Brexit általános hatását, nem pótolják a felkészülési hiányosságokat, és nem egyenértékűek az uniós
tagsággal járó előnyökkel vagy a kilépésről rendelkező megállapodásban előírt átmeneti időszak kedvező feltételeivel.
Az Egyesült Királyság EU-hoz fűződő kapcsolatait az általános nemzetközi közjog – köztük a Kereskedelmi Világszervezet szabályai – szabályoznák. Ami a pénzügyi erőforrások
és a technikai segítségnyújtás iránti igényt illeti, az EU meglévő állami támogatási szabályai lehetővé teszik, hogy kezelni
lehessen a vállalkozások által megállapodás nélküli Brexit esetén tapasztalt problémákat. Egyebek mellett a mezőgazdaság
tekintetében az uniós jog számos eszközt biztosít az Egyesült
Királyság kilépésének legközvetlenebb hatásaival való megbirkózáshoz, különösen akkor, ha nem születik megállapodás.
Elmondták azt is, hogy az intézkedésekkel párhuzamosan
az Európai Bizottság továbbra is támogatja az állami szerveket
saját felkészülésükben, és sürgeti az uniós polgárokat és a vállalkozásokat, hogy tájékozódjanak egy esetlegesen megállapodás nélkül bekövetkező Brexit következményeiről, és
végezzék el a felkészülést erre.
Theresa May brit miniszterelnök kérésére az Európai Tanács csütörtökön jóváhagyta az Egyesült Királyság kilépési
időpontjának meghosszabbítását
május 22-ig, amennyiben a brit
parlament alsóháza legkésőbb
március 29-ig jóváhagyja a kilépésről rendelkező megállapodást.
Amennyiben az alsóház addig az
időpontig nem hagyja jóvá a megállapodást, az Európai Tanács által
jóváhagyottak szerint a határidő
csak április 12-ig hosszabbodik
meg. Ebben az esetben az Egyesült Királyságnak kellene megjelölnie ezen időpont előtt a további
terveit.
Százezrek tüntettek Londonban
az újabb népszavazásért
Az utóbbi másfél évtized legnagyobb tömegtüntetése volt szombaton Londonban. A résztvevők a
brit EU-tagságról szóló újabb népszavazás kiírását követelték.

Fotó: Infostart/MTI

Ország – világ
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Nincs még döntés
a második pillér kapcsán

Még nincs meg a végső változat a magánnyugdíjrendszer második pillére kapcsán – jelentette ki hétfőn Marius-Constantin Budăi munkaügyi miniszter
egy „szakértői találkozót” követően, amely a pénzügyminisztériumban zajlott a 114-es sürgősségi kormányrendelet módosításának témájában. A miniszter
nem árult el részleteket a megbeszélésről. A további
egyeztetéseken mindegyik minisztérium tárgyal a
piac által megfogalmazott kérésekről, összehangolja
a piac igényeit a kormányéival, közös álláspontot dolgoznak ki, levonják a végkövetkeztetést, aztán nyilvánosságra hozzák a döntést. A miniszter szerint a
114-es rendeletről a koalícióban is egyeztetnek, mivel
a módosítás egyben politikai döntés is. A módosított
rendelet elfogadása a csütörtöki kormányülésen kerülhet napirendre. (Mediafax)

Listavezető lesz Rovana Plumb

Rovana Plumb lesz a Szociáldemokrata Párt (PSD)
európai parlamenti jelöltlistájának élén. A második
helyet Carmen Avram újságíró, a harmadikat Claudiu
Manda szenátusi alelnök foglalja el – közölte hétfőn
Liviu Dragnea, a politikai alakulat elnöke. A PSD európai parlamenti jelöltlistáját hétfőn hagyta jóvá a párt
országos végrehajtó bizottsága. (Agerpres)

Ismét nőtt a ROBOR

Hét bázisponttal évi 3,23%-ra emelkedett hétfőn a
pénteki 3,16%-hoz képest a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyásoló három hónapos bankközi hitelkamatláb (ROBOR) – közölte a Román Nemzeti
Bank (BNR). 2019 elején évi 2,99%-os szinten állt a
mutató, a tavalyi év hasonló időszakában, március
23-án pedig 2,05%-os volt. A jelzáloghitelesek esetében alkalmazott hat hónapos bankközi hitelkamatláb a hét végén jegyzett 3,33%-ról hétfőn 3,32%-ra
csökkent, míg a kereskedelmi bankok egymás közötti
hitelezésekor használt kilenc hónapos ROBOR évi
3,46%-ról 3,48%-ra emelkedett. A 12 hónapos
ROBOR évi 3,52%-ról 3,53%-ra nőtt hétfőn.
(Agerpres)

Végzetes hiba

A medve által Kőrispatak közelében megsebesített fiatalember (aki a mentőautóban, a kórházba menet
halt bele sérüléseibe) ingerelte az állatot, fadarabokat
és egyebeket dobált a barlangjához – derült ki a Hargita megyei rendőrség nyomozásából. Ezt Fazakas
Attila, a székelykeresztúri vadásztársaság elnöke is
megerősítette, szerinte az áldozat „végzetes hibát”
követett el, amikor nem vette figyelembe, hogy milyen veszélynek van kitéve. Hozzátette: a pénteki tragédia után az amúgy monitorozott állat agresszívvé
vált, a vadászokra is rátámadt, „csaknem le kellett lőniük önvédelemből”. A szakember szerint az állatot ki
kell lőni, a bocsait pedig a balánbányai rezervátumba
kell szállítani. Úgy véli, nem lenne eredményes, hogy
elaltassák és átköltöztessék, mert esetleg még agresszívebbé válna, ha nem a barlangjában ébred fel.
A szakemberek kilövési engedélyért folyamodtak a
környezetvédelmi minisztériumhoz. (Agerpres)

Jóvátétel

(Folytatás az 1. oldalról)
Bukarest korábban tagadta a romániai holokausztot, és
kizárólag Magyarország felelősségét hangoztatta az
észak-erdélyi területekről deportált zsidók vonatkozásában. Holott a román közigazgatás alatt lévő területekről 120 ezer zsidó vált a népirtás áldozatává. Sőt,
Transznisztriát, Bukovinát és Besszarábiát is beleszámítva a romániai áldozatok száma meghaladja a negyedmilliót.
Az ENSZ Közgyűlése ugyan 2005-ben január 27-ét
nyilvánította a holokauszt nemzetközi emléknapjává,
mert 1945-ben ezen a napon szabadult fel AuschwitzBirkenau, a legnagyobb és leghírhedtebb náci haláltábor. Azonban, bár január 27. is kiemelt fontosságú,
mégis a legtöbb ország saját emléknapot jelölt ki. 2004től kezdődően minden év október 9-én emlékeznek Romániában a holokauszt romániai áldozataira. Azért
döntöttek október 9. mellett, mert ezen a napon kezdődött meg a bukovinai zsidók deportálása.
Üdvözölni kell tehát a megkésett jóvátételi szándékot.
Az egész társadalomnak harcolnia kell a felejtés ellen,
hogy a történelem sötét időszakai soha többé ne ismétlődhessenek meg.
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Dísznövény- és kertészeti kiállítás, vásár a Sapientián

Az április 12. és 14. közötti
időszakra a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Karának Arborétumában az egyetem a
magyarországi
ASSA-DiVi
Kft.-vel együtt immár harmadik alkalommal szervezi meg
a nemzetközi szakmai kertészeti kiállítást és vásárt,
amely a dísznövénytermesztők egyik legnagyobb erdélyi
szakmai fóruma. A szervezők
nemcsak a szakmabelieket
várják, hanem mindazokat,
akik érdeklődnek iránta: hobbikertészeket, a kertépítőket,
a szobanövényeket, a szépet
kedvelőket. Az eseményről
pénteken délben tartottak
sajtótájékoztatót a Sapientia
EMTE campusában.

Vajda György

Dr. Dávid László rektor a sajtó
képviselőinek elmondta, hogy
örömmel bocsátják az egyetem területét a szervezők rendelkezésére,
s így immár a harmadik alkalommal lesz dísznövény- és kertészeti
kiállítás és vásár Marosvásárhelyen, ugyanis az egyetem szándéka
minél hangsúlyosabban jelen lenni
a közösség életében. A rendezvény
jó alkalom arra, hogy a szakmabeliek (és nem csak) megismerjék az
oktatási intézmény kínálatát, az itt
tanuló, vagy itt végzett kertészmérnöki, tájépítész és növényorvostani
hallgatók pedig közvetlen kapcsolatba kerülnek a szakmabeliekkel,
és így az egyetem megteremti a fórumot, ahol a tudomány találkozik
a szakmával.
Dr. Kentelky Endre, a rendezvény egyik szervezője, a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi karának
adjunktusa hozzátette, a kertészmérnöki karon nemcsak dísznövénytermesztést oktatnak, hanem
sokkal szélesebb körben mélyíthetik el tudásukat a diákok, a gyümölcs- és zöldségtermesztéstől a
szőlőápolásig, a növényismeretektől a talajtanon át a mezőgépészetig, a rendezvény ezért is alkalmas
arra, hogy az elmélet mellett a gyakorlati tapasztalatokat is megossza
az érdeklődőkkel. Eddig mintegy
7000-en látogatták meg a kiállítást,
ami azt jelzi, hogy nemcsak a szakembereket érdekli, hanem azokat

Dr. Dávid László, dr. Kentelky Endre, Krébecz József és dr. Benedek Klára

is, akik a kiskertekben vagy a
tömbházlakás erkélyén foglalkoznak dísznövényekkel. Igen népszerűnek bizonyultak eddig a
kerekasztal-beszélgetések és a
helyszíni szakmai ismertetők. Az
idei rendezvény kiemelt látványossága lesz az a kaktuszkiállítás és
-vásár, amelyet a magyarországi
kaktuszmúzeum bocsátott a szervezők rendelkezésére. A következő
előadások hangzanak el: drd. Putnoki-Csicsó Barna, drd. Szabó Attila: Növényvédelmi szaktanácsadás; dr. Nyárádi Imre-István, drd.
Bíró-Janka Béla, drd. Molnár Katalin: Mit kell tudni a vetőmagokról?; dr. Fazakas Csaba: Kertészeti
termesztőközegek, földkeverékek;
dr. Kentelky Endre: Városi útsorfák metszése.
Krébecz József, a magyarországi
ASSA-DiVi Kft. ügyvezetője elmondta, Magyarországon 15 éve
szervezi a rendezvényt, Erdélyben
először Székelyudvarhelyen került
sor hasonlóra, majd adott volt a
hely és a lehetőség a marosvásárhelyi Sapientia EMTE campusában, ahol három évvel ezelőtt
„horgonyoztak le”. Egy esemény
felfuttatásához legalább öt év kell,
az első három rendezvény reményt
keltő volt és jelzi, hogy van igény
rá. Ezért az olyan népszerű programokat, mint a kvízjáték vagy a mesekert – ahol a gyerekeket vonják
be a kertészkedésbe – az idén is
megszervezik. Jelen lesz Rékás
Zoltán, a magyarországi faápolók
egyesületének elnöke, aki gyakor-

Kell-e ingyenes közszállítás?

Szabó E. Zsófia

Szeretnénk-e ingyenes közszállítást? Azt hiszem, ez olyan kérdés,
amire nem lehetne nemet mondani.
Mikor viszont a marosvásárhelyi
közszállítás ingyenessé tételéről
kell beszélnünk, úgy gondolom,
joggal merül fel, hogy tényleg ez
lenne a legfontosabb teendő a marosvásárhelyi közszállítással kapcsolatban, hogy ingyenessé tegyük?
Mikor a legtöbb városban új elektromos buszok, vagy talán hibridek
vannak jelen, addig Marosvásárhelyen a buszok néha kigyulladnak,
nem indulnak, nem csukódnak az
ajtók, nem férnek fel rájuk az emberek csúcsidőben, néha a fehér
nadrág szürke lesz leszálláskor, a
kipufogógáz pedig, állíthatom,
rosszabb, mint a farmon a tehéntrágya. Valószínűleg 10-20%-kal több
ember használná a buszokat, ha ingyenessé tennék azokat, de ez a
pluszszázalék hol férne el, ha néha
már most sem férnek fel az emberek? A városnak jelenleg nem áll
módjában, hogy a buszparkon újít-

son, és valóban nemes gesztus,
hogy a meglévő rossz szolgáltatásért nem kérnének pénzt. Figyelemre méltó. Én, mint rohanó diák,
néha 2-3 megállót is gyalogolok, ha
éppen megtehetem, arra gondolva,
hogy mozgok is egy keveset, és
megspórolok 2 lejt.
Nem tűnhet olyan soknak, lehet,
csak egy kifli, egy palack víz, egy
kávé, egy alma, egy csoki ára. Sok
kicsi mégis sokra megy. Ha a város
le tud mondani ezekről a 2 lejekről,
akkor miért nem lehetne inkább
környezetbarát buszokat vásárolni?
Valóban, drága buszokról beszélünk, de fejlesztésekre nyilván lehetne pályázni. Erről sokat mégsem
tudunk, az elmúlt 20 évben nem sikerült megfelelő fejlesztéseket elérni, mint amilyen várható lenne
egy ilyen várostól, mint Marosvásárhely. Figyelembe kell venni a diákokat és nyugdíjasokat, akik
ingyen utazhatnak, ez valóban pozitív dolog. De a minőség, amin
utaznak, amivel utaznak, szégyen.
Teljesen őszintén állítom, hogy nem
kritikának, ítélkezésnek, pocskon-

lati bemutatóval egybekötött előadást tart a szakszerű fametszésről
és -ápolásról. Ez a programpont is
igen népszerűnek ígérkezik. Külön
egzotikum lesz majd a kaktuszstand. Fontos tudni, hogy sem a
kiállítók, sem a látogatók nem fizetnek, és az idén is ingyenes autóbuszjáratok szállítják majd az
érdeklődőket a helyszínre, és viszik vissza a városba.
Dr. Benedek
Klára, az V. Erdélyi Kertész- és
Tájépítész-konferencia szervezője elmondta,
hogy az előző
évekhez hasonlóan a kiállítással egy időben
lesz a konferencia, ahol neves
előadók és a Sapientia diákjai
mutatnak
be
dolgozatokat.
Az előadások
nyitottak,
és
nem túlságosan
tudományosak,
bárki meghallgathatja ezeket,
és okulhat belőlük. Hat plenáris
szakosztály lesz,
ahol hazai és
nemzetközi
szaktekintélyek
a szőlőtermesztéstől a kertépí-

diázásnak szánom a leírtakat. Ez
csak egy 18 éves marosvásárhelyi
diák véleménye, aki diáktanácsot
vezet, aki a megyei magyar diáktanácsban tevékenykedik, összefogja
a megyei iskolák diákjait, hogy egy
olyan diákéletet próbáljon teremteni, ami pörgős, fiatalos, reménykedve abban, hogy létrehoz valami
jót, valami maradandót.

Megfogadva édesapám tanácsát,
aki azt mondta: „ne kritizálj olyat,
aki fel tud mutatni valamit, ha te
nem tettél semmit az asztalra”, nem
kritizálok és nem ítélkezem. Mégis,
nap mint nap beszélünk a szörnyű
szmogról, a büdös kipufogógázról
és a siralmas buszállapotokról, és
semmi sem változik. Aztán szóba
jön a környezet, a szelektív hulladékgyűjtés, a vékony ózonréteg
vagy akár a Maros-part megtakarítása, mert hiszen mi környezettudatos emberek vagyunk, nem? De ki
tudja, hogy mennyire káros a régi
autók, buszok kipufogógáza? Én
nem tudok pontos adatot, de a sok

Fotó: Nagy Tibor

tésig minden területen érdekes, újdonságokat tartalmazó előadásokat
tartanak, amit vita, kerekasztal-beszélgetés követ.
Újságírói kérdésre megtudtuk,
hogy tavaly 34 kiállító volt, az idén
már 37-en jelentkeztek, és még két
hétig várják az érdeklődőket. A
szervezők remélik, hogy ezúttal 50
termelő is ott lesz. Ami a visszajelzéseket illeti, dr. Kentelky Endre

fekete, szagos füstből arra következtetek, hogy nagyon. Pedig épp a
kormány, az önkormányzat kellene
példát mutasson az egyszerű embernek a környezettudatosságról,
akár azzal, hogy elektromos buszok
kerülnek forgalomba. Természetesen megértjük, hogy nincs rá keret,
és azt is tudjuk, hogy az önkormányzat le tud mondani a jegyek
bevételéről. Ha pedig mindez nem
azért történik, mert jövőben választások lesznek, akkor miért nem
marad továbbra is fizetős a közszállítás, és a jegyekből való bevételt az
önkormányzat miért nem kezdi
külön gyűjteni új buszokra? Igen,
fiatal vagyok, de ezért ne gondoljanak naivnak, ha a város le tud mondani a jegyek áráról, és képes
fenntartani ezeket a siralmas állapotban lévő buszokat a jegyek eladásából származó bevétel nélkül,
akkor rendben, tegyen így. Viszont
mennyivel jobb lenne új, környezetbarát, tiszta, szép buszokkal utazni!
És ha erre nem futja, de arra igen,
hogy lemondjanak a jegyekről,
akkor ne tegyék ezt. Én majd minden alkalommal, mikor buszra szállok, kifizetem azt a 2 lejt, ha tudom,
hogy új buszra gyűjt a város, moti-

elmondta, hogy több tájépítészettel, kertészettel vagy növénytermesztéssel
foglalkozó
cég
alkalmazott már diákokat. Sőt, a
szak létezése óta, a 2002-től „kinevelt” diákok kiállítóként térnek
vissza. Hangsúlyozta, a kiállítás
hozzásegíti a szakmát a képzett
munkaerőhöz, és ezzel az itthon
maradást ösztönzik. A visszajelzésből ítélve a végzettek 82%-a a
szakterületen dolgozik, ami jó
eredmény. Az előző rendezvényen
sor került az erdélyi kertészeti és
tájépítészeti egyesület alakuló ülésére. Ennek a tevékenysége megrekedt ugyan, de az egyetem csupán
lehetőséget teremt arra, hogy a
szakmabeliek
találkozzanak,
ugyanakkor valójában a munkaerőt
és a szakmai hátteret biztosítja, a
szervezet működtetése a gazdáktól, a tagoktól függ. Reményét fejezte ki, hogy az újabb rendezvény
megmozgatja a szakmai társulást,
hogy tevékenyebben részt vegyen
az erdélyi gazdatársadalom életében.
A rendezvény kétnyelvű lesz,
így nemcsak a magyar, hanem a
román lakosokat is várják. Iparművészek és a kézműves-mesterségek
képviselői is ott lesznek, saját kínálattal, egyedi készítésű portékáikkal. A látogatási idő péntektől
vasárnapig reggel 9-től este 7
óráig tart.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

válásképpen minden hónapban lehetne egy adott cél, és hogy menynyit sikerült múlt hónapban
szerezni, hiszen ha nem megy el
semmi a kiadásokra, fenntartásra,
mert a város meg tudja oldani, máris
jobban gyűlne. És nem próbálom elhinni, elmesélni, hogy egy év alatt
kijönne egy új elektromos busz ára.
De talán kijönne valamennyi százalék, hiszen a sok kicsi sokra megy,
a választásoknál is így van. Talán
motiválná az embereket a tudat,
hogy ha megveszi a jegyet, akkor
magának tesz jót, hiszen hozzájárul
egy környezetbarát, új buszhoz.
Tisztelettel írom ezeket a sorokat,
reménykedve, hogy változik a közszállítás minősége, hiszen én is új
buszokat és fejlődő Marosvásárhelyt szeretnék, mint mindenki, és
ha ehhez hozzájárulhatok 2 lejjel
minden alkalommal, mikor használnom kell egy mocskos, rozoga
buszt, mert így egy kicsivel könynyebb lenne új buszt szerezni,
akkor nem sajnálom majd azt a 2
lejt a zsebpénzemből sem, tudva,
hogy a város környezetbarát buszra
gyűjt. Bízom abban, és tudom,
hogy nem én egyedül gondolom
ezt így.
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Csép Éva Andrea: összefogásról is tanúskodtak
a Maros megyeiek Mága Zoltán karitatív koncertjén
képviselő az eseményt követően,
majd hozzátette, hogy az otthon
egy 12 éves, agydaganattal diagnosztizált gyermeket is befogadott,
és gondoz.
– Az a tény, hogy a jótékonysági
koncerten ilyen sokan vettek részt,
azt bizonyítja, hogy a marosvásárhelyiek, a Maros megyeiek elkötelezettek
azok
iránt,
akik
kiszolgáltatottak, segítségre szorul-

Közel 2300 eurót sikerült
összegyűjteni Marosvásárhelyen március 22-én, Mága
Zoltán és a budapesti Primarius Szimfonikus Kamarazenekar által a Szent
Kozma és Damján katolikus
plébánián tartott jótékonysági koncerten. Az adományt a Domus Familialis
Egyesület által működtetett
havadtői gyermekotthonnak
adják.

Az esemény az RMDSZ Nőszervezetének társszervezésében valósult meg. Csép Éva Andrea, a
szövetség Maros megyei parlamenti
képviselője, a megyei nőszervezet
elnöke elmondta, hogy ez a szervezet nagy szerepet vállal a rászorulók, a kiszolgáltatottak megse-

Hatodik alkalommal rendezik
meg a PontKom kommunikációs konferenciát március 28–
29-én Marosvásárhelyen, a
Sapientia EMTE nemrég átadott C épületében, a harmadéves kommunikáció és
közkapcsolatok szakos diákok. Az előadásokon díjmentesen vehetnek részt az
érdeklődők.

gítésében, ebből a célból szervezte
meg ezt az adománygyűjtő akciót
is.
– A havadtői gyermekotthont
működtető Domus Familialis
Egyesület több mint 20 éve dolgozik – sokszor nehéz körülmények
között – azokért a gyermekekért,
akik árván maradtak vagy mélyszegénységben élnek. Az elmúlt
két évtizedben 138 gyermeket neveltek fel és indítottak el az útjukon. Jelenleg 25 gyermeket
gondoznak, ezenkívül időseket is
étkeztetnek. Önerőből, állami támogatás nélkül működtetik az otthont.
Rendkívül
fontos
tevékenységet látnak el társadalmunkban, mindannyiunk számára
példaértékű és támogatandó. Ezért
esett rájuk a választás – taglalta a

PontKom

A formabontó konferencia

három évada és a Terápia befejező
szezonja is. Bemutatójában arról is
beszámol, hogy az idén utolsó évadához érkezett, híres Trónok harca
sorozatban milyen kreatív megoldásokat használtak az egyes évadok
népszerűsítésekor.
Szintén csütörtökön tart előadást
a fiatalok körében nagy népszerűségnek örvendő Tibi Atyát megformáló Tóth Máté és Gale Tibor,
valamint Bíró Balázs, a Magyar Esport Szövetség elnöke és Kupás
János, aki az online és az FM rádió
közötti különbségekről fog beszélni.
Pénteken, a megnyitót követően
Rancz Zsolt vállalkozó fog szerepelni, aki a reklámgrafika, marketing, audiovizuális média és
reklámszakma között lavíroz nap
mint nap. Ezenkívül a résztvevők
részesei lehetnek egy kerekasztalbeszélgetésnek is, ahova Erdély különböző szegleteiből érkeznek fiatal
vállalkozók. A kerekasztal-beszélgetést Fülöp Lóránd, az Aprilred
ügyvezetője moderálja, kérdéseire
pedig az alábbiak válaszolnak: Farkas-Ráduly Melánia a temesvári
Szövegkovácstól, Máthé Zoltán a

hatta, hogy képes összefogni egy
nemes ügy érdekében.
A Prima Primissima díjas hegedűművész Marosvásárhelyen zárta
erdélyi koncertturnéját, a következőkben felvidéki és magyarországi településeken folytatja
karitatív adománygyűjtési koncertjeit.
Csép Éva Andrea
kabinetjének sajtóirodája

Szászrégeni csapat
az Örökségünk őrei székelyföldi
regionális döntőjének nyertese

Szikszai Ibolya Tünde

A konferencia sajtótájékoztatóján
Incze Johanna főszervező elmondta, hogy a rendezvény témája a mediatizáció, vagyis arról
lesz szó, hogy a hagyományos
média hogyan került át az online
térbe.
Nagy Rebeka Nóra programfelelős ismertette a konferencia meghívottjait. Az előadás-sorozatot az
egymást követő napokon az egyetem tanárai, dr. Gagyi József és dr.
Vajda András kezdik meg. Csütörtökön fellép többek között Hampuk
Richárd vállalkozó, aki 2012-ben
önkéntesként dolgozott Barack
Obama ohiói, majd 2016-ban Hillary Clinton választási kampányában. Előadásában arról fog
beszélni, hogy hogyan lett egy magafajta kaposvári srácból az amerikai kampányban önkéntes, hogy
került be az NBC csatorna híradójába, és a politikában szerzett tapasztalatát miképp használta fel az
üzleti életben.
Fellép a konferencián PinczésPressing Ádám, a HBO Magyarország PR executive-ja, aki korábbi
munkája során olyan filmek kommunikációjáért felelt, mint A nagy
Gatsby, A kém vagy épp a Megdönteni Hajnal Tímeát. Egyik legnagyobb sikerének az Oscar-díjas
Birdman kommunikációját tartja,
de az ő nevéhez fűződik a magyar
sorozatok közül az Aranyélet mind-

nak – fogalmazott Csép Éva Andrea.
Mága Zoltán, Liszt Ferenc-díjas
hegedűművész az est folyamán az
összefogás és az együttérzés fontosságára hívta fel a figyelmet, köszönetet mondott az RMDSZ
Nőszervezetének, hogy meghívására ismét Marosvásárhelyen koncertezhetett, és ezáltal a Maros
megyei közösség újból bebizonyít-
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Fotó: Barbócz Zsolt

kézdivásárhelyi Visit Kézdivásárhelytől, Nagy László a nyárádszeredai Smith Agency Corporation
cégtől és Szövérfi Péter a Petto
Media cégtől.
Mindemellett a szervezők készülnek még egy meglepetéssel. A
Trollfoci az egyik legsikeresebb és
leglátogatottabb sportoldal Magyarországon és a Kárpát-medencében. Az oldal szerkesztője, a
nemzetközi foci kíméletlen kritikusa, Szabó Levente Zsolt (Levi
admin) és társa színesítik majd jelenlétükkel a konferencia felhozatalát.
Az esemény sajtótájékoztatóján
elhangzott, hogy az idei év formabontó, ugyanis a megszokott tematikus előadások mellett focikupára
és fotópályázatra is sor kerül. Emellett ez az első alkalom a PontKom
történetében, amikor a meghívottak
többsége külföldről származik. A
szervezők szeretettel várnak minden kíváncsi, fejlődni vágyó személyt.
További részletek, érdekes
információk és program az alábbi
oldalon: www.facebook.com/pontkom

A Kemény-kastély őrei, a
szászrégeni Lucian Blaga
Technológiai Líceum csapata
nyerte az Örökségünk őrei –
Fogadj örökbe egy műemléket! országos örökségvédelmi
verseny székelyföldi regionális fordulóját, és egyben a
brüsszeli tanulmányutat. A
kolozsvári országos döntőbe a
nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum csapata
és a kézdivásárhelyi Nagy
Mózes Elméleti Líceum csapata is továbbjutott.

„Az Örökségünk őrei mozgalom
olyan generációt nevel, amely fontosnak tartja épített örökségünk megbecsülését, és amely nemcsak
nyilatkozatokban, hanem tettekben is
hozzájárul annak védelméhez. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
2012-ben indította útjára az Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket! elnevezésű programot,
amely nagyon hamar egész Erdélyt
lefedő mozgalommá nőtte ki magát,
és amelyet ma már európai sikertörténetként, példaértékű programként
említenek az Európai Unióban. Nagy
öröm számunkra, hogy idéntől Kovászna megye is bekapcsolódott az
első hivatalosan elismert műemlékvédelmi versenybe, megmutatva Székelyföld kincseit, bebizonyítva, hogy
értik és tudják, hogy mindnyájunk
közös feladata megőrizni és továbbadni azt, amit az erdélyi magyarság
teremtett” – mondta el Hegedüs
Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős
ügyvezető alelnöke.
A csapatokat köszöntötte Fejér
László szenátor, Tamás Sándor, Kovászna megye tanácselnöke, Csép
Andrea Éva képviselő és Kiss Imre
főtanfelügyelő is, Novák Zoltán
Csaba üzenetét pedig munkatársa
tolmácsolta.
„Ez a vetélkedő mindenki számára nyereség. Elsősorban a fiata-

lok számára, akik nemcsak történeti
tudással gazdagodtak, hanem tapasztalatokat szereztek arról, hogy
miként lehet egy kulturális örökségről gondoskodni. Ugyanakkor a magyar közösség is gyarapodott
azáltal, hogy gyermekeink továbbviszik ezen kulturális örökségek
értékét és történetét. Újból bebizonyosodott, hogy itthon, Erdélyben
sok mindenre lehetünk büszkék,
azonban lehetőséget kell teremtenünk arra, hogy a kulturális örökség
hasznosítása a fiatalok elképzelései
mentén történjen, csak így fogják
magukénak érezni, csak így fognak
tenni értük” – mondta el Csép Éva
Andrea képviselő a versenyre reflektálva.
A fél éve tartó verseny regionális
döntőjén négy csapat méretkezett
meg az országos döntőbe való továbbjutásért a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban, ahol a
szakmai zsűri az eddigi tevékenységüket és az örökbe fogadott épületet
bemutató rövid produkciót értékelte.
Döntésük alapján a székelyföldi
regionális döntő nyertese a szászrégeni Lucian Blaga Technológiai Líceum, csapatuk a marosvécsi
Kemény-kastélyt fogadta örökbe.
Jutalmuk a Winkler Gyula parlamenti képviselő által felajánlott
brüsszeli tanulmányút. Emellett az
országos döntőbe jutott a nyárádszeredai Bocskai István Elméleti Líceum
csapata,
amely
a
nyárádszentlászlói unitárius templomot mutatta be, és a kézdivásárhelyi
Nagy Mózes Elméleti Líceumé,
amelynek védence a minorita rendház. A döntőn részt vett még a Székely Katonanevelde épületét örökbe
fogadó Nagy Mózes Elméleti Líceum csapata is.
A három regionális döntő nyertesei április 7-én méretkeznek meg az
országos díjért Kolozsváron, a János
Zsigmond Unitárius Kollégiumban.
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Itthon maradásra ösztönző

(Folytatás az 1. oldalról)
csökkenteni. Ugyanakkor a közösség óhaját is prioritásként kezeli, és
– tegyük hozzá – ebben a helyi közösség képviselőinek is jelentős
szerepe van.
Maroskecén aszfaltoznak
Ottjártunkkor a községközpont
mellékutcáit aszfaltozták. Ezt megelőzően a veszélyesnek ítélt régi gázvezetékeket polietilénre cserélték.
Finanszírozási kérelmet tesznek le a
vidékfejlesztési minisztériumhoz a
szennyvízhálózat bővítése érdekében, ami Hadrév és Gerendkeresztúr
csatlakoztatását célozza – az előszámítások szerint ez tízmillió

lejbe kerül –, ugyanakkor Hadrév
utcáinak aszfaltozására is pályáznak.
Amint a polgármester fogalmazott, nagy és költséges beruházások, de megtérül, mert az
infrastruktúra fejlesztésével érezhetően csökkent az elvándorlási
kedv, a külföldön munkát vállaló
fiatalok egyre gyakrabban vásárolnak családi házat a községben,
amit felújítanak. Az utóbbi években érezhetően nőtt az ingatlanok
értéke, és csökken az eladó házak
száma községszinten.
Maroskecén egy hónapja hivatalosan megtörtént a szennyvíztisztító állomás műszaki átvétele. Hat

Az országos program buktatói

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

hónapon belül el kell érniük a tervben előírt működési paramétereket.
A községközpontban eddig négyszáz ingatlant csatoltak a szennyvízhálózatra.

„Mindenáron befejezzük az iskolaépületet”

Megvalósításaik mellett az elöljáró negatívumként
számolt be a Maroskecei Általános Iskola épületének
befejezéséhez igényelt finanszírozási kérelem elutasításáról. Elődei még 2007-ben megkezdték egy új iskola építését, amit a vidékfejlesztési minisztérium írt
ki annak idején a száz évet meghaladó iskolaépületekre, de végül mindmáig nem készült el, így továbbra
is a régi épületben tanulnak a diákok. A polgármester
eltökélte, hogy akár bankhitelből is, de befejezik az
épületet, mivel az egy udvaron lévő két épület miatt
a diákok mozgástere lényegesen lecsökkent. Az előzetes becslések szerint 2,5 millió lej szükséges az épület befejezéséhez. Nemrég ötezer lejbe került a félkész
épület műszaki állapotának a felmérése, annak érde-

kében, hogy kiderüljön, érdemes-e folytatni a munkálatokat, az elmúlt tizenkét év alatt mennyit romlott
az állaga és a szilárdsága.
A szakemberek véleménye szerint az építkezés
folytatható, így megpróbálják önerőből befejezni,
mert a jelenlegi áldatlan állapotot mindenképp meg
szeretnék szüntetni, ugyanakkor a félkész építmény
állaga is folyamatosan romlik. Ehhez azonban a tervet fel kell újítani, mivel már azokat a szigetelőanyagokat sem gyártják, amelyek az eredeti
műszaki tervben szerepeltek. Az I-VIII. osztályos
emeletes általános iskolának tíz tanterme lesz, és remélhetőleg korszerű berendezésekkel sikerül felszerelni.

Vezetékvíz Gerendkeresztúron és Kardoson

Tavaly késő ősszel kezdték a vízhálózat kiépítésének munkálatait Gerendkeresztúr határában, több
mint kétmillió lejbe kerül, a munkálatok átadási határideje ősszel lesz. A fővezeték az ingatlanok előtt
halad el, a rácsatlakozást egyénileg oldják meg. A vezetékes víz rendkívül fontos a keresztúriak számára,
mivel a közegészségügyi igazgatóság ellenőrzései
nyomán kiderült, hogy a legtöbb kút vize nem alkalmas emberi fogyasztásra. Ugyanakkor nyáron a
kutak kiszáradnak, a vízhiány komoly gondot jelent
a település lakosságának. Még 2010-ben elkészült
egy vízhálózati terv, de ismeretlen okokból nem nyújtottak be pályázatot, így csak a jelenlegi polgármester
hivatalba kerülését követően sikerült pénzalapokat
lehívni és a beruházási folyamatot elindítani. Az önkormányzat udvarán egy multifunkcionális műhelyt
is berendeztek, ahol a víz- és csatornahálózat karbantartó műhelye van. Mivel a saját finanszírozásból
eszközölt beruházást nem szándékozzák átadni az
Aquaserv vízszolgáltató ügykezelésébe, saját szakembergárdával tartanák majd karban a község csator-

Medertakarítás

A polgármesteri hivatal felkérésére a vízügyi igazgatóság három
kilométeren kitakarította és kiszélesítette a Gerendkeresztúron áthaladó Gerendi-patak medrét, jövőre
pedig újabb három kilométeren
biztosítják a víz akadálytalan lefolyását. Az elöljáró ígérete szerint a
mederből kitermelt földrakásokat is
rövidesen eltakarítják.

nahálózatát, a díjakat pedig maguk szabhatnák meg,
és községfejlesztésre fordíthatják.
A csupán húsz családból álló Kardos települést is
lassan felfedezik a fiatalok – mesélte az elöljáró. A település közvilágítását megoldották, és a gerendkeresztúri vízhálózat kiépítésével párhuzamosan a tanyavilág
is vezetékvízzel lesz ellátva. Az ivóvízkészlet-medence a gerendkeresztúri dombtetőn lesz, így Kardost
is kiszolgálhatja majd, egyébként hosszabb távon a
Kardos völgyét szeretnék vonzóvá tenni azok számára,
akik csendes, nyugodt övezetre, lakóhelyre vágynak.
A maroskecei és hadrévi gyerekek számára kialakítottak egy-egy játszóteret, az idén a gerendkeresztúriaknak is létesítenek. A GAL-program
finanszírozása keretében megvalósuló beruházás
50.000 euró, ebből ötezer euró a maroskecei önkormányzat önrésze. A tavaly 42 ár területet közterületté
nyilvánítottak a helyiek által Fenyvesként ismert területen, ahol reményeik szerint a nyárig megépül a
játszótér – fűzte hozzá beszélgetésünkhöz
ifj. Csegöldi Miklós osztályvezető, a falu szülötte.

Ravatalozó lesz
Gerendkeresztúron

Fotó: Nagy Tibor

A gerendkeresztúriak régi óhaját teljesíti az önkormányzat a halottasház építésével, egy kis település életében pedig ez is nagy megvalósításnak számít. A ravatalozók kialakítását egyrészt a vonatkozó európai uniós
törvények is megkövetelik, másrészt megfelelőbb környezetet biztosít a
végtisztesség lerovásához. A közösség halottasháza – mely köré parkolóhelyeket is kialakítanak – 210.000 lejbe kerül, remélhetőleg húsvétig
elkészül.

Telek házépítésre
– fiataloknak

A helyi tanácsi határozat értelmében a 35 év alatti fiatalok számára három ár telekkönyvezett
beltelkeket mérnek ki és adnak át
ingyen házépítésre. Felvetésünkre
az elöljáró megerősítette, hogy az
igénylés nincs házassági feltételhez
kötve, értelemszerűen egyedülálló
fiatalok is igényelhetnek telket
építkezésre. Amennyiben az új in-

gatlanok tulajdonosai igénylik, további öt ár területet vehetnek haszonbérbe, ez utóbbit meg is
vásárolhatják, a feltétel azonban
az, hogy az önkormányzat által
kiutalt területre építkezzenek. Gerendkeresztúron már azonosítottak is 10-12 építkezésre alkalmas
területet, amelyeket fiatalok igényelhetnek.

A maroskecei vasút mellett 10
hektáros területet közművesítenének azért, hogy egy kisebb ipari
parkot alakítsanak ki, és a termelő-, illetve raktárcsarnokokat
bérbe adják. Külföldi beruházók
máris érdeklődnek, mivel a tervezett autópálya és a vasút közelsége
miatt számukra jó befektetésnek bizonyul.
Hadréven orvosi központ megépítésének a kezdeti fázisában tartanak, a programot a CEDO
irányítja, az önkormányzat a szükséges területet biztosítja és a közművesítést.
Családorvosi
és
fogorvosi rendelőt építenek uniós
finanszírozásból. Az önkormányzat
támogatja a község településein
zajló sporttevékenységeket, akárcsak a kulturális életet. A maroskeceiek és hadréviek példáját
követték a gerendkeresztúri fiata-

lok, akik futballcsapatot alakítottak
és mérkőzéseken vesznek részt. A
kiszállási költségeket az önkormányzat fedezi, akárcsak azoknak
az öltözőknek a beszerzését is,
amelyeket Gerendkeresztúrra a futballpályára helyeznek ki. Maroskecén a néptánccsoport működését,
kiszállásait fedezik, a népviselet
beszerzését finanszírozták – sorolta
fel az elöljáró azokat a támogatásokat, amelyeket saját költségvetéséből különített el az önkormányzat.
Az egykor községszinten 140
szociális segélyben részesülő
száma 40-re csökkent, ami annak
bizonyítéka, hogy a környéken van
munkahely-lehetőség akár a szomszédos Marosludason vagy Aranyosgyéresen, de akár az
autópálya-építkezéseknél is, ahol
állandó munkaerőhiányra panaszkodnak a kivitelezők.

Tervek, sport- és művelődési
élet
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Jó játékkal bravúros siker a horvátok ellen

A magyar labdarúgó-válogatott az utóbbi két év
legjobb játékát nyújtva hátrányból fordított, és nyert
2-1-re vasárnap a világbajnoki ezüstérmes horvát csapat ellen a Groupama Arénában rendezett Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen. A magyarok második
diadalukat aratták a horvátok felett hat döntetlen és
három vereség mellett.
Az első perctől kezdve nagy iramban futballoztak
a csapatok, elsőként az ötödik percben Gulácsinak
volt dolga, majd nem sokkal később Baráth egy bal
oldali beadásnál levegőt rúgott, de a meglepett Kramaric is célt tévesztett. Ezt követően viszont egyértelműen a magyarok támadtak veszélyesebben, egy
ízben Szalai alig maradt le Dzsudzsák kiugratásáról,
de a jubiláló szélső pontos beadásából is veszélyes
szituáció alakult ki a horvát kapunál. Azonban ahogy
Szlovákiában, úgy ezúttal is akkor kapott gólt a magyar csapat, amikor volt néhány ígéretes akciója: egy
gyors ellentámadásnál Lovrencsics elsőre tisztázni tudott, de a bedobás után Modric játszotta magát tisztára
a 16-os jobb oldalán, végül Rebic senkitől sem zavartatva passzolhatott Gulácsi kapujába (0-1).
Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Eb-selejtező, E csoport: Magyarország
– Horvátország 2-1 (1-1)
Budapest, Groupama Aréna, 22 ezer néző, vezette:
William Collum (skót).
Gólszerzők: Szalai (34.), Pátkai (76.), illetve Rebic
(13.).
Sárga lap: Dzsudzsák (63.), illetve Lovren (82.).
Magyarország: Gulácsi Péter – Lovrencsics Gergő,
Baráth Botond, Willi Orbán, Kádár Tamás – Pátkai
Máté, Nagy Ádám – Dzsudzsák Balázs (Bese Barnabás, 85.), Szoboszlai Dominik (Kalmár Zsolt,
65.), Nagy Dominik (Varga Roland, 40.) – Szalai
Ádám
Horvátország: Lovre Kalinic – Tin Jedvaj (Bruno
Petkovic, 78.), Dejan Lovren, Domagoj Vida,
Borna Barisic (Marin Leovac, 30.) – Luka Modric,
Marcelo Brozovic – Ante Rebic (Josip Brekalo,
67.), Ivan Rakitic, Ivan Perisic – Andrej Kramaric

Az E csoport állása
1. Szlovákia
2
1 0
1
2. Wales
1
1 0
0
3. Horvátország 2
1 0
1
4. Magyarország 2
1 0
1
5. Azerbajdzsán 1
0 0
1

2-1
1-0
3-3
2-3
1-2

3
3
3
3
0

Marco Rossi együttese viszont a nagyszombati találkozóval ellentétben nem zavarodott meg a bekapott
góltól, hátrányban is nagy akarattal játszott, a széleket
pedig sokkal jobban kihasználta, így támadásaiban
benne volt a gólszerzés esélye, például Nagy Dominik
középre gurítását ezúttal már bevetődve elérte Szalai,
de irányítani nem tudta igazán a lövést. A magyarok
határozottan jobban és aktívabban futballoztak a vbezüstérmes riválisnál, így egyáltalán nem volt váratlan, hogy megszerezték első góljukat a mostani
selejtezősorozatban: Dzsudzsák újabb jobb oldali
megindulása és hajszálpontos passza után Szalai futtából kilőtte a hosszú sarkot, Kalinic csak beleérni tudott a kapuba tartó labdába (1-1). A szünetig hátralévő
időben is fölényben maradtak a magyarok, akik a
2016-os Eb-részvételük óta a legjobb félidejüket játszották igazán nívós ellenféllel szemben.
A folytatásra alábbhagyott a magyar csapat lendülete, így a horvátok birtokolták többet a labdát és inkább ők irányították a játékot, de komoly helyzetük
csak abból adódott, hogy Szoboszlai vesztett labdát
saját térfélen. Amíg az első félidőben „futószalagon”
jöttek a magyar akciók a széleken, addig ebben a periódusban a labdát sem sikerült hosszú ideig megtartani, ugyanakkor a védekezés stabil maradt, így a
vendégek fölénye is meddőnek bizonyult.
A percek teltek, a játék nem változott, a magyaroknak – a szurkolói kérésnek megfelelően – mégis sikerült megkoronázniuk addigi teljesítményüket, ugyanis
Dzsudzsák bal oldali szöglete után Pátkai megszerezte
első válogatottbeli gólját, egyúttal a vezetést: Dzsudzsák jobb oldali szöglete után Pátkai és Leovac ugrott
fel a labdáért, amely róluk felpattant, majd a hamarabb
eszmélő magyar középpályás közelről a keresztléc alá
bombázott (2-1). A „semmiből”
született gól után ismét felpörgött
az iram, a horvátok a korábbinál
több kockázatot felvállalva támadtak, de lehetőséget kínáltak gyors
kontrákra, egy ilyenből könnyen
megduplázhatta volna előnyét a
Rossi-legénység. Noha ez nem
jött össze, a hajrában is szinte hibátlanul védekezett a magyar
gárda, így nagy és kellemes meglepetést okozva, de mindenképpen
megérdemelten őrizte meg minimális előnyét a lefújásig a horvátokkal szemben.
Magyarország június 8-án
Azerbajdzsán vendégeként folytatja az Eb-selejtezőket, három
nappal később pedig Wales gárdáFotó: MLSZ ját fogadja.
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Rossi: Ez edzői pályafutásom
legnagyobb győzelme

Marco Rossi szövetségi kapitány
pályafutása legnagyobb győzelmének nevezte, hogy a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap 2-1-re
nyert a világbajnoki ezüstérmes
horvátok ellen a Groupama Arénában rendezett Európa-bajnoki selejtező mérkőzésen.
A szakvezető szerint nem a játékrendszer a fontos, hanem a koncepció, a játékfelfogás. Elárulta, most
azért nem a kedvenc, három belső
védős szisztémát választotta, mert a
4-2-3-1-es felállást látta a legmegfelelőbbnek, illetve az is hozzájárult
ehhez, hogy a Szlovákia és a Horvátország elleni találkozó között
egyetlen alkalommal edzhettek, így
túl nagy taktikai „csavart” nem lehetett átadni a játékosoknak.
Az 54 éves tréner azzal az újságírói felvetéssel nem értett egyet,
hogy olyan volt a nemzeti együttes,
mintha kicserélték volna a három
nappal ezelőtt Szlovákia vendégeként elszenvedett 2-0-s vereséghez
képest. Úgy vélte, ha a válogatott
bármi módon 3-2-re kikapott volna,
akkor most arról faggatnák, miként
lehetett volna máshogy játszani,
mert a legtöbben csak a végered-

Fotó: MLSZ

mény alapján ítélkeznek.
„Én és a játékosok is saját zsebünkből fizetnénk, hogy bárcsak
fordítva lett volna az eredmény a
két meccsen. Csütörtök óta háromszor néztem végig a nagyszombati
találkozót, és egyre inkább az a véleményem, ott elpártolt tőlünk a
szerencse, pedig egyenrangú partnerei voltunk a szlovákoknak, ezúttal viszont Fortuna istenasszony
mellénk szegődött. Ez volt a különbség a két mérkőzés között” –
mondta Rossi, akit taps fogadott a
sajtótájékoztatón.
A másik különbséget abban látta,
hogy ezúttal a kezdetektől nagyon
pozitív volt a futballisták hozzáállása, ami nem mondható el a szlovákiai rangadóról, de hozzátette,
azon dolgoznak, hogy ez a jövőben
lehetőleg minden meccsen így legyen.
Horvát kollégája, Zlatko Dalic
elég szűkszavúan nyilatkozott a vereséget követően, de gratulált a magyar csapatnak, amely szerinte
agresszívebb volt. Saját együttesét
illetően abban látta a problémát,
hogy a vezető gól után lankadt a figyelme.

Ötgólos meccset nyert
Amszterdamban a Nationalelf

Dzsudzsák: Ilyen jubileumról álmodtam

Szalai Ádám megszerzi a magyar csapat egyenlítő gólját.

Az immár százszoros válogatott
Dzsudzsák Balázs, a magyar labdarúgócsapat kapitánya a világbajnoki ezüstérmes horvát együttes
felett aratott 2-1-es vasárnapi győzelem után azt mondta: éppen ilyen
jubileumi mérkőzésről álmodott. A
32 éves futballista az Európa-bajnoki selejtezősorozat második találkozóján
ünnepelte
100.
válogatottságát (Király Gábor és
Bozsik József után harmadik magyarként mondhatja el magáról
ezt), és gólpasszal vette ki a részét
a sikerből, ráadásul a győztes magyar találat is az ő szöglete után
született.
„Lehetőséget kaptam a meccs
előtt, hogy beszéljek a csapattal, és
azt próbáltam hangsúlyozni: most
ne azzal foglalkozzunk, hogy a
világ majdnem legjobb középpályás sora ellen játszunk, hanem
azzal, hogy hazai közönség, sőt, telt
ház előtt futballozhatunk” – nyilatkozta Dzsudzsák, aki kiemelte: a
nézők nem a horvátokra, és nem is
az aranylabdás Luka Modricra voltak kíváncsiak, hanem a magyar sikerre éhesen töltötték meg a lelátót.
„Az első perctől tökéletesen működött minden, és ha azt mondom,
hogy megint a szív diadalmaskodott, akkor nem túlzok. A ma esti
hangulat még annál is jobb volt,
mint amikor a norvégok elleni Ebpótselejtezőn játszottunk itthon –
tette hozzá a válogatott csapatkapitánya. – Nagyon büszke vagyok

arra, hogy ilyen közönség előtt,
ebben a csapatban ünnepelhettem a
100. válogatottságomat, és ki kell
emelnem, hogy Gulácsi Péternek
nem kellett védenie a meccsen, ami
jól mutatja, mennyire működött a
védekezésünk” – jelentette ki
Dzsudzsák.
A magyar válogatott győztes
gólját szerző Pátkai Máté szerint a
horvátok irányították a mérkőzést,
többet volt náluk a labda, de ez
helyzetekben nem mutatkozott
meg, a bekapott gólt is egy „szerencsétlen” szituáció előzte meg. „Jó
volt a védekezésünk, de a támadásokra sokszor nem maradt erőnk,
viszont erre vannak a pontrúgások,

ezekkel a mai futballban mérkőzéseket lehet nyerni nemzetközi szinten” – mondta a MOL Vidi FC
középpályása. Hozzátette, győzni
mindig jó, különösen egy vb-ezüstérmes csapat ellen, ennek ellenére
továbbra sem a magyar válogatott
a csoport esélyese, de a játékosoknak és a szakmai stábnak is az a
célja, hogy felborítsa a papírformát.
„A gólom örökké emlékezetes
marad, főleg, hogy azzal győztünk,
ez a siker pedig önbizalmat kell
hogy adjon mindannyiunknak, mert
el kell hinnünk, hogy bárki ellen
esélyesek lehetünk jól megszervezett játékkal” – nyilatkozta Pátkai.

A válogatottban 100. alkalommal szereplő Dzsudzsák Balázs (b) elismerést vesz át Davor
Sukertől, a horvát labdarúgó-szövetség elnökétől (j) és Csányi Sándortól, a magyar labdarúgó-szövetség elnökétől a Magyarország – Horvátország labdarúgó-Európa-bajnoki selejtező mérkőzés végén.
MTI/Czagány Balázs

A hajrában szerezték meg a németek a három pontot érő találatot.

A német válogatott 3-2-re győzött Amszterdamban vasárnap a
holland együttes vendégeként a labdarúgó-Európa-bajnoki selejtező C
csoportjában. A szünetben 2-0-ra
vezetett a Nationalelf, és bár a házigazda a 63. percre egyenlített, Nico
Schulz a hajrában megszerezte a
három pontot érő találatot a németeknek.
Labdarúgó-Eb-selejtező, eredmények:
* C csoport: Észak-Írország – Fehéroroszország 2-1 (1-1), Hollandia
– Németország 2-3 (0-2).
A csoport állása: 1. Észak-Írország 6 pont/2 mérkőzés, 2. Hollandia 3/2 (6-3), 3. Németország 3/1
(3-2), 4. Észtország 0/1 (0-2), 5. Fehéroroszország 0/2 (1-6).
* G csoport: Szlovénia – ÉszakMacedónia 1-1 (1-0), Lengyelország – Lettország 2-0 (0-0), Izrael –
Ausztria 4-2 (2-1).
A csoport állása: 1. Lengyelország 6 pont, 2. Izrael 4 (5-3), 3.

Fotó: AP

Észak-Macedónia 4 (4-2), 4. Szlovénia 2, 5. Ausztria 0 (2-5), 6. Lettország 0 (1-5).
* E csoport: Magyarország –
Horvátország 2-1 (1-1), Wales –
Szlovákia 1-0 (1-0).
* I csoport: Ciprus – Belgium 02 (0-2), San Marino – Skócia 0-2
(0-1), Kazahsztán – Oroszország 04 (0-2).
A csoport állása: 1. Belgium 6, 2.
Ciprus 3 (5-2), 3. Oroszország 3 (53), 4. Kazahsztán 3 (3-4), 5. Skócia
3 (2-3), 6. San Marino 0.

Mai mérkőzések
* A csoport: Montenegró – Anglia (21.45), Koszovó – Bulgária
(21.45)
* B csoport: Portugália – Szerbia
(21.45), Luxemburg – Ukrajna
(21.45)
* H csoport: Törökország – Moldova (19.00), Franciaország – Izland (21.45), Andorra – Albánia
(21.45)
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Védd meg a városodat! Írj alá a városod projektjeiért!

A város fontos projektjeit hosszú évek óta elszabotálják, akadályozzák azok, akik csak a saját érdeküket látják. Elegünk van abból, hogy ránk mutogatnak
olyan sikertelenségek miatt, amelyekért nem mi vagyunk a felelősek. A fontos projektek megvalósulását azok akadályozták, blokkolták, akiket a közösség
választott meg, hogy képviseljék őket. Tanácsosok vagy politikusok az évek folyamán mindent gáncsoltak, ami a város fejlődését, jobbra fordulását jelentette.
Következésképpen Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala aláírásgyűjtési kampányt indít a közösség számára fontos projektek támogatására.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala ezúton kéri fel a politikai pártokat, az apolitikus szervezeteket, a civil szervezeteket, a lakosságot, hogy csatlakozzon
ehhez a kezdeményezéshez! Csak együtt adhatunk új értelmet a városnak. Aláírásoddal megbüntetheted azokat, akik annyi éven keresztül akadályozták a város és a megye
projektjeit!
Az aláírásra a következő helyszíneken van lehetőség: *Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelye, 13-as iroda *Mihai Eminescu Kulturális Központ *marosvásárhelyi
vár *a város zöldségpiacai *a Víkendtelep *a Mircea Birău fedett uszoda *az Erdei házikó a Somostetőn
Állj ki a városodért! Gyere és írd alá! Számít az aláírásod!
A bel- és külkapcsolati osztály – Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
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ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdőövezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Interneten megtekinthető: http://alexandervendeghaz.hu (-I)

ELADÓ
téglaépítésű,
3
szobás
tömbházlakás a Tudor lakónegyedben.
Érdeklődni
a
0770-271-404-es
telefonszámon. (1828)
ELADÓ bútorozott kertes ház. Tel. 0747539-055. (1817)
ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pincés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es, 0740-157-066-os
telefonszámon. (sz.-I)

ELADÓ háromszobás tömbházlakás és
garázs a Rozmaring utcában. Érdeklődni
a 0742-802-545-ös telefonszámon.
(1778)

ELADÓ tűzifa (bükk), 150 lej métere. Tel.
0740-570-753. (1785)

ELADÓ tűzifa (bükk), 150 lej métere. Tel.
0745-793-465. (1785)

ELADÓ váltóeke, tárcsás kasza, krumplikidobó. Tel. 0745-404-666. (13/1880)

ZARÁNDOKLATOK 2019-ben
Május 20–25. – MEDJUGORJE (145 euró)
Július 2–6. – SZENTFÖLD (600 euró + 900 lej repülő)
Október 8–12. – PORTUGÁLIA: Fatima és környéke,
Lisszabon (480 euró + 1000 lej repülő)
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet a 0742-968-166-os telefonszámon vagy a
hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen. (sz.-I)

GYÜMÖLCSFATERMESZTŐ elad: gyümölcsfa-, rózsa-, málna-, ribizli-,
szőlő-, egres-, orgonatöveket, díszcserjéket, tujákat, krizantémot
Marosszentgyörgyön, a Gemini mellett, Koronkán, a Koronka Panzió
mellett, Maroskeresztúron, a kijáratnál jobb oldalon. Ár: 6-13 lej között.
Tel. 0741-763-416. (-I)
ELADÓ lánynak való új szőttes székely
ruha. Tel. 0726-574-794. (12/1879)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-206-683.
(14/1881-I)

ELADÓK: héjatlan tökmag, kukoricafejtő
gép (600 kg/h), lucernabála. Tel. 0747480-255, 0746-090-353. (1/1915)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/1722)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1/1867-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20923)

ELADÓ olcsón 1 ha terület Jedden
(Livezeni).
Tel.
0765-192-707.
(3/1659-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/636-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel.
0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYi REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást
biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon:
0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
TELJES ORVOSi ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944.
Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (63211-I)
CUKRÁSZATHOZ ÉRTŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883.
(7/1591-I)
A TRiPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas
VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések
karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanyszerelők. Ajánlunk vonzó bérezési
csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György utca 197.
szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre
elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63316-I)
MAROSVÁSÁRHELYi CÉG hollandiai munkapontra ÁCSOKAT, KŐMŰVEST alkalmaz. Kitűnő bérezés. Tel. 0762-986-532. (21080)
HOLLANDiAi munkapontra HEGESZTŐKET alkalmazunk. Tel. 0762986-532. (21080)
ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (21085-I)
A TORDAi VÁGÓHÍD alkalmaz MÉSZÁROST és KARBANTARTÓT.
Tel. 0744-644-026. (21087)
A TORDAi CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT. Tel.
0744-681-130. (21087)
ALKALMAZUNK RECEPCIÓST, SEGÉDSZAKÁCSOT és FELSZOLGÁLÓT. Magas kereseti lehetőség, tapasztalat nem szükséges! Tel. 0744624-976. (21078-I)
MAROSVÁSÁRHELYi CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSHEZ VILLANYSZERELŐT, BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEKHEZ TECHNIKUST és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST. Amit ajánluk: vonzó jövedelem. Tel.:
0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. A román nyelvű önéletrajzot
az alábbi e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (63431-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás
betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Munkaprogram: hétfőtől péntekig
10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék
el önéletrajzukat a https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a
0372-759-230-as telefonszámon. (sz.-I)
ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése; a nyomtatás
előkészítése és lebonyolítása; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és
előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése. Követelmények: legalább egy év
szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent),
középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő,
kreatív, tanulni és a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat
a cég honlapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám. Tel.
0265/264-656. (sz.-I)
MEZŐCSÁVÁSi FiNOMMECHANiKAi MŰHELYBE ALKALMAZOTTAKAT keresünk. Érettségivel vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezők jelentkezését várjuk. Tel. 0749-205-427 vagy e-mail: office@elitex.ro (21090-I)
KERÉKPÁR-ÖSSZESZERELŐ MŰHELYBE (Marosvásárhely, Neuzer Kft.)
jó kézügyességű és műszaki beállítottságú MUNKATÁRSAKAT keresünk. A munkafázisokat betanítjuk. Tel. 0265/261-806 vagy e-mail: info@neuzer.ro (21094)
A KOVÁCS PÉKSÉG PÉKEKET és PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET
alkalmaz. Tel. 0744-403-114. (21095)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(21031)
ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést,
bontást
is.
Tel.
0747-634-747,
0755-291-137.
(22/1889-I)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (1760-I)
ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21056)

ÁCS-TETŐFEDŐ,
bádogosmunka,
tetőfelújítás, javítás, cserépforgatás, új
tető Lindab-lemezzel, bármilyen munkálatok. Tel. 0740-651-354. (1740)
VÁLLALUNK: tetőkészítést (Lindab
lemez, cserép), szigetelést, ácsmunkát és bármilyen más munkát. Tel.
0748-669-239. (4/1837-I)
TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását, csatorna készítését és
szerelését
különféle
anyagokból,
cserépátforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)

KIADÓ hosszú távra 25 ha legelő a
vadadi határban, Ernye és Szováta
között, a főút mellett. Tel. 0749-191-230.
(8/1932)

MEGEMLÉKEZÉS

A szív sajog, a fájdalom nő, nem
hoz enyhülést a múló idő.
Bánatos szívünk mély fájdalmával emlékezünk és emlékeztetjük
mindazokat, akik ismerték és
szerették a mezőkölpényi születésű ifj. SZÉKELY MIKLÓST,
hogy március 26-án van halálának 10. évfordulója. Emlékét
örökké megőrzi fájdalmas szívű
édesanyja, három gyermeke, menyei, unokája, testvére, keresztlánya. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (15/1939)
Szeretett édesapánk, a marosvásárhelyi id. JÁNOSI SÁNDOR
már 19 éve nincs közöttünk.
Drága emlékét kegyelettel őrizzük. (14/1938-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett nagynéni, rokon és jó
ismerős,
özv. TAKÁCS GIZELLA
életének 89. évében csendesen
megpihent. Temetése 2019. március 27-én, szerdán du. 3 órakor
lesz a marosszentgyörgyi temetőben, református szertartás szerint.
A gyászoló család. (16/1940-I)
Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy
MÓRA IRMA
2018. december 22-én Budaörsön életének 81. évében elhunyt.
Temetése a marosvásárhelyi (a
Papiu Ilarian iskola mögötti) református temetőben lesz 2019.
március 28-án 13 órakor.
Unokái: Zsuzsika és Tamás. (v.-I)
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Küzdöttél, de már nem lehet,
csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek,
örökké él, kit igazán szeretnek.

A gyászoló család mély fájdalommal
és megtört szívvel tudatja, hogy
CSISZÉR EMESE
született Ferenczi
2019. március 21-én, méltósággal viselt, súlyos betegség
után, életének 52. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunk búcsúztatása 2019. április 10-én
11.30 órakor lesz a svédországi egyház szertartása szerint a
göteborgi Kviberg temetőben.
Emlékét szívünkben őrizzük. (9/1933-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, testvér, ismerős és jó
szomszéd,
özv. JÓZSA DALMA
szül. MOLDOVÁN DALMA
március 19-én életének 78. évében eltávozott szerettei köréből.
Temetése április 5-én 12.45 órakor lesz a budapesti Farkasréti
temetőben.
A gyászoló család. (6/1906-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett, drága jó
édesanya, nagymama, anyós,
anyatárs, rokon, szomszéd, a Nyárádszentbenedeken nevelkedett
özv. SZÁSZ PÁLNÉ
szül. BARABÁS ERZSÉBET
a konzervgyár volt dolgozója
életének 85. évében csendesen
megpihent. Temetése március
27-én 15 órakor lesz a marosvásárhelyi Nyár utcai központi temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1/1924-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
SZÉKELY LÓRÁNT
életének 49. évében március 22én rövid szenvedés után elhunyt.
Búcsúztatása szűk családi körben egy későbbi időpontban történik. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (3/1926-I)
Fájdalommal búcsúzunk
SZÉKELY LÓRÁNTTÓL.
Nyugodj békében.
A Sándor család. (4/1927-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk volt
kollégánktól,
SZÉKELY LÓRÁNTTÓL.
Emlékét örökké szívünkben őrizzük.
Volt kollégái a Dürkopp Adler
Kft.-től. (25/1951-I)
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, testvér, após,
apatárs, rokon, ismerős és jó
szomszéd,
id. KÁDÁR MÁRTON
életének 77. évében eltávozott
szerettei köréből.
Örök nyugalomra helyezzük március 27-én 14 órakor a marosszentkirályi református temető
ravatalozójából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (24/1950-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, testvér, rokon és jó barát,
id. KÁDÁR MÁRTON
életének 77. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése
március 27-én 14 órakor lesz a
marosszentkirályi ravatalozóból,
református szertartás szerint.
Búcsúzik tőle testvére, Katalin,
sógora, Árpád és gyermekeik.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (24/1950-I)
Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
gyermek, testvér, unoka, rokon,
barát, szomszéd,
FERENCZI JENŐ-ZOLTÁN
életének 33. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből. Drága
halottunk temetése folyó hó 27én, szerdán 15 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (20/1946-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, mostohaapa,
SZENTE JÁNOS
életének 79. évében, hosszas
szenvedés után, március 25-én
megpihent. Fáradt testét március
27-én, szerdán 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a koronkai
református temetőbe, a koronkai
ravatalozóháztól.
Emlékét őrzi bánatos felesége,
gyermekei, mostohagyermekei,
unokái. (21/1947-I)
Leállt a szív, mely értünk dobogott. Pihen a kéz, mely értünk
dolgozott. Számunkra te sosem
leszel halott, örökké élni fogsz,
mint a csillagok.
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága édesanyától és
nagymamától,
KISS ILONÁTÓL
szül. Veress
aki életének 87. évében örök nyugalomra tért. Temetése március
26-án 14 órakor lesz az ákosfalvi
családi háztól.
Emlékét szeretettel őrzi a gyászoló család. (23/1949-I)
Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa és nagytata,
DUDAŞ FRANCISC
78 éves korában eltávozott közülünk. Temetése március 26-án,
kedden 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben. Isten nyugtassa békében!
Gyászoló családja: felesége,
gyermekei, menyei és unokái.
(26/1952-I)
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy
HESFALAN ANDOR
életének 50. évében hazatért
Megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2019. március 27-én 14
órai kezdettel veszünk végső búcsút a marosvásárhelyi református temető ravatalozójában.
Búcsúzik gyászoló édesanyja,
testvére és szerettei. (1/1956-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel szereztünk tudomást Ferenczi Jenő
szeretett fia, ZOLIKA haláláról.
Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló
családnak.
A
Multicom-Impex Kft. munkaközössége. (10/1934-I)
Mély megrendüléssel búcsúzunk nagyon jó ismerősünktől,
falubelinktől,
id.
TORJAI
BÉLÁTÓL,
akinek
emlékét
szívünkben örökké őrizzük. A
gyászban osztozik Ferencz
Levente és családja Budapestről. (v.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, özv.
SZÁSZ EMMÁT utolsó útjára
elkísérték és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(2/1925-I)
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Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) márciusban több
mint 2,6 milliárd lej héát (TVA) fizet vissza

Az ANAF 2019 márciusában 2.609,7 millió lej értékben fizet vissza
hozzáadottérték-adót (TVA).
Az összeg tartalmazza, a régiség sorrendjében, az összes, visszafizetési
rendelettel megoldott költségszámlát, amelyeket 2019. január 19-ig jegyeztek be
az adatbázisba. Ezáltal a visszafizetések és a teljes kompenzálások összege
eléri a 2.122,2 millió lejt. Hasonlóképpen, a teljes visszafizetések összege 401,3
millió lej.
A részleges visszafizetések összege 86,2 millió lej.
A visszafizetendő összegeket illetően, amelyek 2.082,3 millió lejt tesznek ki, a
tulajdonképpeni kifizetések két részletben történnek:
I.
részlet: 735,7 millió lej
II.
részlet: 1.346,6 millió lej
Kommunikációs, közönség- és sajtószolgálati osztály

MAROS MEGYEI TANÁCS

A Románia iskoláiért program keretében
kiosztott termékek tárolását ellenőrizték

Adóbefizetési határidő

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala emlékezteti a magán- és a jogi személyeket, hogy a
2019. évre vonatkozó ingatlan-, telek- és gépjárműadó befizetésének első határideje 2019. március 31-e.
Mivel március 31. munkaszüneti napra esik, a határidőt az első következő munkanapig meghosszabbítják. Eszerint 2019. április 1., hétfő az utolsó nap, amikor a marosvásárhelyiek még 10%-os kedvezményben részesülnek, amennyiben teljes egészében befizetik az egész évre a helyi adókat. Ez után
a dátum után havi vagy részhavi 1%-os késedelmi kamatot számolnak fel.
Emlékeztetjük az adófizetőket ugyanakkor arra is, hogy az ingatlanok felértékelési jelentését legkésőbb 2019. április 1-ig, hétfőig kell benyújtani. A helyi adókat és illetékeket készpénzzel és bankkártyával is ki lehet fizetni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adóosztályának
ügyfélszolgálatánál, magánszemélyek pedig a Tudor lakónegyedbeli adóbegyűjtő irodában is, valamint
a ghiseul.ro portálon, elektronikus pénzátutalással. A jogi személyek a hivatal honlapján, a
www.tirgumures.ro-n a Globalpay applikáció segítségével áttekinthetik az adóügyi nyilvántartásban
szereplő befizetési kötelezettségeiket, valamint bankkártyával történő elektronikus kifizetésre is lehetőség nyílik. Mindehhez előzetesen azonosítót kell igényelniük. A helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos összes formanyomtatványt, a szükséges iratok jegyzékét, a befizetési kötelezettségekhez rendelt
iBAN-kódokat (bankszámla-azonosítók), valamint egyéb hasznos információkat megtalálnak az intézmény www.tirgumures.ro honlapján, az ADÓK, iLLETÉKEK ÉS BÍRSÁGOK menüpont alatt.
Szövérfi László ügyvezető igazgató

DOMOKOS ZOLTÁN FELSZÁMOLÓ nyilvános árverésen értékesíti – egyénileg – a marosvásárhelyi
AGENCE ZSENi iNTERNATiONALE KFT. alábbi ingatlanjait:
1. Marosvásárhely, Livezii (Berek) utca 13. szám alatti
256 m2-es beltelek, amelyből 129 m2 be van építve. Telekkönyvszám: 1220 Marosvásárhely, kataszterszám:
2405/8. Csak a földterület eladó, épületek nélkül. Kikiáltási ár: 69.000 lej;
2. Marosvásárhely, Parângului utca 30/20. sz. alatti lakrész: 3 szobás tömbházlakás. Telekkönyvszám: 124564C1-U18 Marosvásárhely. Kikiáltási ár: 270.000 lej;
A héa nem kerül felszámításra. Az árverésen való részvételi feltételek: 24 órával a licit kiírt időpontja előtt be kell
nyújtani a felszámolóhoz a részt vevő társaság bejegyzési
okmányát, magánszemélyek a személyi igazolvány másolatát, a 100 lejes részvételi díj befizetésének bizonylatát, a
tenderfüzet megvásárlásának bizonylatát, a kikiáltási összeg
10%-ának befizetéséről szóló iratot. A 10% értékű foglalót
a következő bankszámlaszámra kell befizetni: iBAN
RO81BTRLRONCRT0482356501, Banca Transilvania
S.A., Suc. Tg. Mureş. Az árverés helyszíne és időpontja: Marosvásárhely, ifjúság (Tineretului) utca 2. szám, 27/4-es
iroda, 2019. március 29-én délelőtt 11 óra. Amennyiben az
első árverésen nem kelnek el a meghirdetett javak, hetente
megtartják az árverést, péntekenként, ugyanazon a helyszínen és ugyanabban az órában, a javak értékesítéséig. Érdeklődni a 0745-501-749-es telefonszámon vagy a
ciidomokoszoltan@gmail.com e-mail-címen lehet.

Rágcsálóirtás

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i 313-as
koncessziós szerződés alapján a Coral
impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét,
hogy március 27-28-án rágcsálóirtásra
kerül sor Marosvásárhelyen, magánterületen. Rossz idő esetén a határidő kitolódhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a
brodifacoum, az Egészségügyi Minisztérium által engedélyezett, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak
(Xi) minősül, ellenszere a K-vitamin; ha
véletlenül a szervezetbe kerül, azonnal
forduljon a sürgősségi kórházhoz! Felhívjuk a figyelmüket, hogy fokozottan figyeljenek a gyermekekre és a háziállatokra, a
mérgezések elkerülése végett.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a
Coral impex Kft. az egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást
és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél
egyaránt.

A Románia iskoláiért program lebonyolításáért fele-

lős megyei bizottság nevében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Maros Megyei Közegészségügyi

Igazgatóság februárban három tanintézetben végzett ellenőrzést a program keretében kiosztott ter-

mékek tárolását illetően. A vizsgált tanintézetek
közül egyiknél sem találtak rendellenességet.

A Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság szintén februárban a Friesland cég-

nél, a Románia iskoláiért 2017–2023 program
keretében kiosztott tejtermékek Maros megyei be-

szállítójának gyártóegységénél végzett ellenőrzést,
illetve a Friesland Câmpina raktárában. Az ellenőr-

zés során nem találtak rendellenességet.

A MAKFALVi ERDŐTULAJDONOSOK EGYESÜLETÉNEK
igazgatótanácsa, az egyesület alapszabályzata előírásainak értelmében, Bartha Levente elnök által

ÖSSZEHÍVJA

a Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesületének közgyűlését 2019.
április 2-án 10 órára a makfalvi régi kultúrotthonba, a következő
napirenddel:
– Beszámoló az igazgatótanács 2018. évi tevékenységéről
– A könyvvizsgáló bizottság 2018. évi tevékenységére vonatkozó jelentés
– Különfélék.
Amennyiben a 2019. április 2-ára összehívott soros közgyűlés
nem lesz határozatképes létszámhiány miatt (az egyesület tagjainak kisszámú jelenléte), a Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesületének következő rendes közgyűlését április 13-ára hívjuk össze
jelen összehívó alapján. A Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesületének ezt a közgyűlését a jelen levő tagok létszámától függetlenül
megtartjuk.
Jelen összehívót kifüggesztettük a Makfalvi Polgármesteri Hivatal székhelyén, illetve megjelenik két megyei napilapban, románul és magyarul.
Minden érdekelt személy kérheti a közgyűlés napirendjének kiegészítését, beterjesztve a kívánt javaslatokat az egyesület székhelyén legkésőbb március 31-ig.
Bartha Levente elnök

