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Színvonalas kertészvásár

Még mindig van rá igény

A prefektúra
megvétózta
a 90 millió lejes
kölcsön felvételét

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) marosvásárhelyi szervezete tegnap közölte:
a prefektúra azon követelése, hogy a
marosvásárhelyi tanács vonja vissza a
89,8 millió lejes bankhitel felvételéről
szóló határozatát, „megerősíti” a párt
álláspontját.

____________2.
Néptáncnemzedékek
stafétaváltása
Több nemzedéket összekötő néptáncegyüttes, a Boróka hozta el a tavaszt
szombat délután a marosvásárhelyi
Kultúrpalotába. A Rügyező szívünk
szavai című rendezvény metaforikus
jelentést nyert az együttlét közel
három órája alatt, a jelenlegi együttes
két korcsoportját ugyanis nagyrészt az
első „borókások” gyermekei képezik,
így igazi Boróka-rügyek töltötték be a
színpadot.

____________5.
Színes diákélet
az üvegcsűri
iskolában

A községbeli magyar gyermekek
Üvegcsűrön tanulhatnak anyanyelvükön. Az idei tanévben magyar tagozaton az előkészítő osztály a
negyedikkel, az első a másodikkal
összevonva, a tízes létszámú harmadik pedig önálló osztályként működik.

Szombaton immár tizenhetedik alkalommal került sor a Nyárádszeredai
Kertésznapra. A Bocskai István Alapítvány mellé ezúttal a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete és a Nyárádvölgyi
Méhészegyesület is társult szervezőként.

Gligor Róbert László

Hűvös, de napsütéses reggel fogadta a nyárádszeredai kertészvásárra igyekvőket, és a péntek esti kiadós eső nem sok embert riasztott el
attól, hogy a szombat délelőttjét szemlélődéssel,
vásárlással töltse. Meglepően sokan már korán
megtöltötték a művelődési ház előcsarnokát,
báltermét és az épület előtti teret. Volt is mit
számba venni, hiszen 21 termelő foglalt standot.
S hogy jókedvvel kezdjük a vásárlást, két he-

Fotó: Gligor Róbert László

lyen is színpompás virágok fogadtak: a cikláment 20, a primulát 10, a muskátlit 30, a tulipánt 7 lejért, a jácintot 7-13 lej közöti áron
kínálták. Gyönyörű díszcserjék sorakoztak egy
helyi termelőnél, csüngő eper-, szeder-, szőlő-,
piros- és feketeribizli-tő, csicsóka, de még lila
akác és szomorúfűz-hajtás is kapható volt, nem
beszélve a rengeteg rózsatőről, csombordi és
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
A BBTE az InclusU
Európai Egyetem
projekt tagjává vált

Az InclusU szövetség szerves része
az Európai Egyetemek kezdeményezésnek (European Universities Initiative), amelynek alapgondolatát
2017-ben Franciaország elnöke, Emmanuel Macron fogalmazta meg, és
ebből kiindulva az Európai Unió célul
tűzte ki, hogy 2024-re közel 20 ún. európai egyetem jöjjön létre.

____________8.

Normalitás… élőszóban

Mózes Edith

Olvasom, hogy a székelyföldi románok „aktivizálódtak”, és már
nem csupán nyílt levelekkel, közleményekkel bombázzák az államhatalmi szerveket; küldöttségük a múlt szerdán személyesen kereste meg a miniszterelnököt és a képviselőház elnökét, hogy
„élőszóban” mondják el: Kovászna, Hargita és Maros megye kettős – román és magyar állami – fennhatóság alatt működik.
A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma
közleményben számolt be arról, hogy tájékoztatták a magas rangú
állami méltóságokat a székelyföldi románok nehéz helyzetéről, és
segítséget kértek tőlük a probléma orvoslásához.
A közlemény szerint mind a két állami méltóság tudomásul vette
a panaszokat, és támogatást ígért.
A fórum szerint a megbeszélésen annak a nyílt levélnek a részleteit ismertették, amelyet január 26-án Sepsiszentgyörgyön fogadtak el, és amelyben azt kérték: a hatóságok akadályozzák meg,
hogy „a három megye a román és a magyar állam kettős fennhatósága alatt” működjék. Ugyanakkor a Kárpát-kanyarban élő románok megmaradását biztosító javaslatokat tettek, és vázolták,
hogy véleményük szerint hogyan lehetne normalizálni a román–
magyar viszonyt.
Erre mondhatjuk például úgy, hogy a kormány határozott fellépését sürgették, hogy Magyarország „illetéktelenül ne avatkozhasson be Románia belügyeibe”, és garanciákat kértek arra,
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 55 perckor,
lenyugszik
18 óra 13 perckor.
Az év 64. napja,
hátravan 301 nap.

IDŐJÁRÁS

Változó égbolt
Hőmérséklet:
max.120C
min.50C

Ma ADORJÁN és ADRIÁN,
holnap INEZ és LEONÓRA
napja.
INEZ: az Ágnes spanyol alakjának magyar megfelelője, jelentése: szűzies, tiszta, szemérmes.
LEONÓRA: az Eleonóra név
rövidüléséből ered.

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. március 4.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7397
4,1815
1,4996

173,0117

Ingyenes EKG–március 8-án

A Rheum-Care március 8-án, a nemzetközi nőnap alkalmából ingyenes EKG-vizsgálatot végez minden korosztályú nő számára. Az érdekeltek a 0265/250-793-as
telefonszámon jelentkezhetnek.

Elkezdték az iskola átépítését

Pénteken reggel munkagépek és munkáscsapat
foglalta el Erdőszentgyörgyön a Dózsa György úti
iskola udvarát, hogy elkezdjék az iskola felújítását és bővítését.

Gligor Róbert László

A Szent György Technológiai Líceum keretén belül működő, a helyiek által 3. számú iskolaként emlegetett épületet még a múlt század elején építette a magyar állam,
1905-ben adták át használatra. Azóta több javításon is átesett, de érdemleges változtatást nem végeztek rajta, így
megérett a teljes átalakításra. Március 1-jén el is kezdte a
munkát a kivitelező Conart Structuri Kft., amelynek a település polgármestere adta át a munkaterepet és a kulcsot.
Az iskolában tavaly szeptemberben már nem kezdték el új
tanévet az addig ott tanuló 1-4. osztályos magyar tagozatos
tanulók, hogy elkerüljék a tanévközi költözéssel járó bonyodalmakat és kellemetlenségeket.
A meglévő épületet korszerűsítik, és a projekt részeként
új szárnnyal bővítik, így az eddiginél jóval nagyobb lesz.
Jelenleg az iskola összfelülete mindössze 703 négyzetméter, leltári értéke 399.400 lej, és 9 tantermet foglal magában.

Ezzel szemben a felújított és kibővített épület földszintje
841, emelete 834 négyzetméteres lesz, benne 18 osztályterem, étkező, öltöző, tanári szoba, irodák, orvosi rendelő,
raktár és illemhelyek. A 4942 négyzetméteres udvaron egy
többfunkciós sportpálya is helyet kap majd, ahol a tornaórákat tarthatják.
A tervek szerint az elkészült épületben az előkészítő és
az 1-8. osztályok tanulnak majd. Csibi Attila Zoltán polgármester elmondta: a kivitelezőnek 18 hónap áll rendelkezésére, hogy a vállaltakat teljesítse, addig el kell
készülnie az új, korszerű iskolának.
„Sajnos, a nehézkes adminisztráció miatt későbbre tolódott a munkálatok elkezdésének ideje, mint azt gondoltuk,
de megtettünk minden tőlünk telhetőt, hogy ezt a folyamatot lerövidítsük. Reméljük, hogy 2020 szeptemberében már
itt kezdhetik az új tanévet az előkészítő, elemi és középfokú
osztályok”.
A beruházásra a kormány az országos vidékfejlesztési
program keretében nyújt támogatást a kisvárosnak, a finanszírozási szerződés aláírása után pedig közel egy évig dolgoztak az adminisztrációs akadályok legyőzésén, hogy
meglegyenek a kész tervek és a kivitelezési szerződés. A
befektetés értéke több mint 5 millió lej.

Jogi tanácsadás

Március 6-án, szerdán délután 4 órától szerkesztőségünk
marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es számú irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Az ügyészek folytatják a tiltakozást

A Maros Megyei Törvényszéki Ügyészség március elsejei
közgyűlésének határozata értelmében a Maros megyei
ügyészek a tevékenységük felfüggesztésével hétfőn és
kedden is folytatják tiltakozó akciójukat. Március 4-én, hétfőn és 5-én, kedden csak a halaszthatatlan ügyeket vizsgálják. A munkabeszüntetésre a törvénymódosító 2019.
évi 7-es számú sürgősségi kormányrendelet miatt került
sor.

Farsangtemetés Csejden

Március 5-én, ma 18 órától a csejdi kultúrotthonban farsangtemetés lesz az Egy esély mindenkinek Marosszentgyörgyön projekt keretében. A Divers Egyesület, a
Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal és a Caritas
Egyesület minden érdeklődőt vár. Az eseményen sor kerül
egy farsangtemető jelenetre a csejdi fiatalok klubjának előadásában, amit fánkkóstolással egybekötött jelmezes farsangi mulatság követ. További információk Koreck Mária
projektvezetőtől a 0722-318-605-ös telefonszámon kérhetők.

Bibliaismereti tanulmánysorozat

A Restoration Center Egyesület szervezésében bibliaismereti tanulmánysorozat indul Marosvásárhelyen, melynek
témaköre Isten hatalma és ereje. Minden kedden 16 órától
várják az érdeklődőket, felekezeti hovatartozástól függetlenül, a Szakszervezetek Háza 23B termébe. Bővebb felvilágosítással a 0729-567-876-os telefonszámon
szolgálnak.

Falánk csütörtök a Sörházban

A marosvásárhelyi Sinaia utcai Sörház idén is csatlakozik
a Falánk csütörtök akcióhoz. A vendégeket március 7-én
egész nap 50%-os kedvezménnyel várják. A falánk csütörtök (torkos csütörtök) mindig a hamvazószerda (a húsvét
előtti nagyböjt első napja) utáni csütörtökön van. Szerves
része a magyar népszokásoknak, ezen a napon fogyasztották el a farsangról megmaradt ételeket, megengedett
volt a húsfogyasztás és a szokásosnál bőségesebb, falánkabb étkezés.

Változik a Teleki Téka nyitvatartása

Márciustól változik a Teleki–Bolyai Könyvtár nyitvatartása.
Az új program szerint az olvasóterem keddtől péntekig 10–
18 óra között lesz nyitva, látogatásra keddtől 10–18, szombaton pedig 10–16 óra között várják az érdeklődőket.
Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

A prefektúra megvétózta a 90 millió lejes kölcsön felvételét

Pénteken reggel elkezdődött a másfél éves munka

Fotó: Átyin A. Kata

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) marosvásárhelyi szervezete tegnap közölte: a prefektúra azon követelése, hogy
a marosvásárhelyi tanács vonja vissza a 89,8 millió lejes
bankhitel felvételéről szóló határozatát, „megerősíti” a párt
álláspontját. A PNL vezetése ugyanis „kiborult” amiatt,
hogy marosvásárhelyi tanácsosai – Benedek Theodora kivételével, aki nem vett részt az ülésen – figyelmen kívül
hagyták a vezetőbizottság jogi érveit és javaslatait, és a ja-

nuár 31-i ülésen megszavazták a bankkölcsön felvételét,
megsértve ezzel a frakciófegyelmet, így aztán kizárta a szóban forgó képviselőket a pártból.
A PNL szerint a közel 90 millió lejes hitel a várost 13
évre eladósítaná, és jogilag kifogásolható, hogy sürgősségi
eljárással terjesztették a tanács elé. A PNL március elején
értesítette a prefektúrát a szóban forgó tanácsosainak a pártból való kizárásáról. (antalfi)

Bodea György kémiatanárként és a szilágycsehi
Gheorghe Pop de Băseşti Szakképző Líceum aligazgatójaként tevékenykedik évtizedek óta, színjátszókört működtet
a városban és közel húsz éve szervezi a Partiumi Diákszínjátszó Fesztivált (PADIF). Őt ismerhetjük meg ma a 20.30
órakor kezdődő Artériák műsorban.

Szathmáry Zsolt István civilként, a Bolyai Collegium
Alapítvány keretében tevékenykedik, illetve nemrég több
marosvásárhelyi üzletemberrel közösen megalapították a
St. Georgius Management Clubot.
Az Erdélyi kávéház vendégével ma 21.30 órától Gáspárik Attila beszélget.

Bodea György és Szathmáry Zsolt István az Erdély TV-ben

RENDEZVÉNYEK

Interaktív Beszélő Könyvek est

Március 8-án, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi Teleki Téka freskós termében különlegesen interaktív Beszélő Könyvek estre várják az érdeklődőket. A Téka
egyik legnagyobb ritkaságát, Newton Principia Mathematicáját „szólaltatja meg” Hartlein Károly mesteroktató,
a Budapesti Műszaki Egyetem Fizikai Intézetének munkatársa, aki szórakoztató kísérleteken keresztül teszi
megfoghatóvá Newton törvényeit. A belépés ingyenes,
de annak, aki csoportot szeretne vinni, regisztrálni kell
a 0265/261-857 telefonszámon.

Nyílt hét az Idősek Nappali
Központjában

A március 4–8. között zajló nyílt héten Marosvásárhelyen, a Mărăşti utca 13. szám alatt naponta 9–13 óra
között ingyenesen kipróbálhatók az egész délelőttös
tevékenységek az új, napközis program keretében,
mely nyugdíjasoknak indul a gyulafehérvári Caritas
Teréz Anya Idősek Nappali Foglalkoztató Központjában. A színes, változatos, vidám programok célja a
közösségi együttlét és a szabadidő aktív felhasználása. Érdeklődni a 0265/213-509-es telefonszámon
lehet.
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Felülvizsgálják az árkosi Szentkereszty-kastély
visszaszolgáltatását

A galaci törvényszék elrendelte a székelyföldi Árkoson álló Szentkereszty-kastély visszaszolgáltatásáról 2012-ben hozott, jogerős ítélet felülvizsgálatát.

A közelmúltban hozott első fokú ítéletről a Krónika napilap
számolt be hétfői számában. A romániai bíróságok portálján
közölt ítélet szerint a törvényszék a kastélyban működő Árkosi
Kulturális Központnak a 2004-ben hozott első fokú bírósági
határozat ellen beadott felülvizsgálati kérelmét fogadta el.
A visszaszolgáltatást rögzítő megfellebbezhetetlen ítéletet
2012 novemberében mondta ki a legfelsőbb bíróság, de a DélAfrikában, Spanyolországban és Portugáliában élő örökösök
csak újabb pereskedések után, 2015-ben vehették birtokba és
telekkönyveztethették nevükre a kastélyt és melléképületeit.
Az Árkosi Kulturális központ arra hivatkozva kérte a viszszaszolgáltatási ítélet felülvizsgálatát, hogy olyan új, korábban
beszerezhetetlen dokumentumok kerültek a birtokába, amelyek
bizonyítják, hogy a kastély nem a kommunista államosítás során
került a román állam tulajdonába, hanem már 1945-ben az Ellenséges Vagyonokat Ellenőrző és Kezelő Pénztár (CASBI)
fennhatósága alá tartozott. Utolsó tulajdonosait ugyanis, az
1944 júniusában meghalt Szentkereszty Bélát és testvérét,
Szentkereszty Erzsébetet a román állam 1944-ben „az országból
hiányzó”, vélhetően elmenekült személyeknek tekintette.
Kincses Előd, az örökösök ügyvédje fél évszázados ügyvédi
praxisa legfelháborítóbb ítéletének nevezte a galaci törvényszék által hozott döntést. Az MTI-nek azt mondta: az ítélet
olyan dokumentumok alapján államosítaná vissza a kastélyt,
amelyeket már a restitúciós per 2002-es elindításakor vizsgált
a bíróság, ráadásul a felülvizsgálati kérelmet minden törvényes határidőn túl adták be a felperesek.
„A jogban kevés precíz dolog van, de a határidő ilyen” –
jelentette ki az ügyvéd. Elmagyarázta: a törvény értelmében
a perújításhoz olyan új dokumentum kell, amelyet az ellenérdekelt fél visszatartott vagy amelyet a perújítást kérelmező
képtelen volt az eredeti eljárás során beszerezni. Az a joggyakorlat, hogy ha egy dokumentum az állami levéltárban talál-

Az elöljáró a csaknem 1600 emberéletet követelő 1977-es
földrengés 42. évfordulója alkalmából ismertette az omlásveszélyes épületek megerősítését célzó önkormányzati erőfeszítéseket.
Elmondása szerint a sok száz veszélyeztetett épület közül
az utóbbi 28 évben alig 20-at sikerült felújítani. A 349, piros
körrel is megjelölt, kiemelten omlásveszélyes épületen kívül
361 olyan, második kategóriába, illetve 111 harmadik kategóriába sorolt veszélyeztetett épület található Bukarestben, amelyek súlyos szerkezeti sérüléseket szenvednének egy, a
Richter-skála szerinti 7-es erősséget meghaladó földrengésben.

Forrás: Tusnádfürdő

ható meg, akkor az nem alapozhatja meg a perújítási kérelmet,
mert az eredeti per során is elérhető volt. Kincses Előd szerint
az ügy ismét a legfelsőbb bíróság elé kerül, amely 2013-ban
és 2018-ban is jogerősen visszautasította már a korábbi perújítási kérelmeket.
Az árkosi egykori udvarházat az 1870-es években báró
Szentkereszty Zsigmond és felesége, gróf Haller Anna bővítette kastéllyá, jelenlegi alakját báró Szentkereszty Béla, Háromszék vármegye főispánja alakította ki az 1890-es években.
Az impozáns épületben 1982-ben a Román Kommunista Párt
rendezett be vadászkastélyt Nicolae Ceauşescu számára. A
rendszerváltozás után a Művelődési Minisztérium alárendeltségébe tartozó, 1994-ben létrehozott Árkosi Kulturális Központ kapott helyet benne. (MTI)

Firea rámutatott: az életveszélyes lakások tulajdonosai
eddig pénzhiány miatt nem voltak hajlandók hozzájárulni az
épületek felújításához, de szerinte ez az akadály elhárult azáltal, hogy a főváros önkormányzata most már átvállalja a költségek jelentős részét.
Azoknak a családoknak, ahol az egy főre eső jövedelem
nem éri el a 2090 lejes minimálbért, semmit sem kell vállalniuk a kiemelten omlásveszélyes lakóépület megerősítésének
költségeiből, de azoknak a családoknak is csak a rájuk háruló
költségek felét kell – 25 évre elosztott, kamatmentes törlesztőrészletekben – visszafizetniük, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 9000 lejt. Az omlásveszélyes épületek
rehabilitálását célzó programot eddig 146 épületre terjesztették
ki, ezek közül az utóbbi két évben tízet sikerült biztonságba
helyezni – mondta a főpolgármester.
A Kárpátok kanyarulatának szeizmikus szempontból aktív
térsége közelében található Bukarestben mindennaposak a
Richter-skála szerinti 3-4-es erősségű földmozgások, nagyjából évente egyszer pedig
5-ös erősséget meghaladó rengések is előfordulnak. Tavaly október végén közepes,
5,8-as erősségű földrengés rázta meg a fővárost, alig két héttel azután, hogy Románia
nagyszabású nemzetközi katasztrófavédelmi
gyakorlattal ellenőrizte, mennyire tudnak hatékonyan fellépni a hatóságok egy pusztító
erejű földrengés esetén.
A történelmi feljegyzésekre alapozva a
szeizmológusok azt valószínűsítik, hogy
Bukarest térségét évszázadonként legalább
kétszer rázza meg nagy erejű földmozgás.
A legutóbbi, 1977. március 4-én bekövetkezett 7,2-es erősségű földrengésben 1578-an
haltak meg (több mint 1400-an Bukarestben), és több mint 11 ezer volt a sérültek
Forrás: stirileprotv.ro száma. (MTI)

Kiépítik a Kaszpi- és a Fekete-tengert átszelő
kereskedelmi útvonalat

A dél-kaukázusi térséget Közép-Európával a Kaszpiés a Fekete-tengeren keresztül összekötő kereskedelmi útvonal kiépítéséről írt alá közös nyilatkozatot
Türkmenisztán, Azerbajdzsán, Georgia és Románia
külügyminisztere hétfőn Bukarestben.

A Rashid Meredow türkmén, Elmar Mammadyarov azeri,
Davit Zakaliani georgiai és Teodor Meleşcanu román külügyminiszter által kiadott szándéknyilatkozat a négy ország
egy-egy kikötővárosát (Türkmenbasy, Baku, Poti és Konstanca) magában foglaló, a Kaszpi-tengert és Fekete-tengert is
kelet-nyugat irányban átszelő kereskedelmi folyosó kiépítését

Halasztást kérnek

A Romániai Munkáltatói Egyesületek Szövetsége
(ACPR) a 2018/114-es rendelet öt olyan intézkedésének halasztását kéri a parlamenttől, melyek szerintük negatív hatással bírnak az üzleti szférára.
Kifogásolják a bankoknak az irányadó bankközi kamatláb (ROBOR) alapján kiszámított extraadóját, az
energetikai cégeknek az üzleti forgalmuk 2 százalékának megfelelő összeggel történő megadózását, a
távközlési cégeknek az üzleti forgalmuk 3 százalékának megfelelő összeggel való megadózását, a napszámosok tevékenységének korlátozását, a
nyugdíjalapok működtetőit tőkeemelésre kényszerítő
intézkedést. A munkáltatók szerint a fenti intézkedéseknek fél évvel történő elhalasztása lehetőséget
adna arra, hogy megtalálják azokat a megoldásokat,
amelyek megfelelnek a kormány céljainak, ám nem
teszik tönkre a gazdasági-társadalmi környezetet.
(Mediafax)

Bírságoltak a fogyasztóvédők

Bukarestben kilencezer ember lakik
kiemelten omlásveszélyes épületben

Bukarestben csaknem 9000 ember lakik abban a
349, kiemelten omlásveszélyes épületben, amely
szinte bizonyosan össze fog dőlni a következő erős
földrengésben – közölte hétfőn Gabriela Firea főpolgármester.

Ország – világ

3

célozza. A román külügyminiszter a dokumentum aláírásakor rámutatott: a Türkmenisztán és Románia által kezdeményezett projekt a Dunán keresztül Közép- és Észak-Európa
felé is összeköttetést biztosít az Ázsia és Európa között zajló
áruszállítás számára. Hozzátette: az EU Közép-Ázsia-stratégiáját várhatóan júniusban, a román uniós elnökség idején
írják alá.
A politikai szándéknyilatkozat után Türkmenisztán, Azerbajdzsán, Georgia és Románia közös szakértői munkacsoportot hoz létre a szükséges infrastruktúra-fejlesztés felmérése és
a projekt mielőbbi megvalósítása érdekében. (MTI)

Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) az
elmúlt hónapban 261 ezer lejre bírságolta a Brassó
megyei hiper- és szupermarketeket, és 7905 kilogramm, nem megfelelő körülmények között tárolt terméket foglalt le. Az ANPC felügyelői 28 kereskedelmi
egységnél tapasztaltak rendellenességeket. A bírság
mellett elrendelték a megállapított rendellenességek
mielőbbi kijavítását. A fogyasztóvédelmi hatóság közölte, a hiper- és szupermarketek üzemeltetői késznek mutatkoztak a helyzet rendezésére, az ANPC
szaktanácsadást nyújt számukra, hogy minderre a lehető legrövidebb időn belül sor kerülhessen, a fogyasztók érdekében. (Mediafax)

Díszdoktor lesz
Frans Timmermans

Díszdoktori címet kap a bukaresti Országos Politikatudományi és Közigazgatási Iskolától (SNSPA) Frans
Timmermans, az Európai Bizottság (EB) első alelnöke. Az oktatási intézmény tájékoztatása szerint a
díszdoktori cím átadására jövő hétfőn 16 órától kerül
sor az I. Károly királyról elnevezett Központi Egyetemi Könyvtár aulájában. A holland kormány 2014
szeptemberében jelölte biztosnak Timmermanst a
Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottságba,
ahol még abban az évben első alelnöknek választották. 2018 októberében Frans Timmermans bejelentette, hogy jelölteti magát a 2019-es európai
választásokon az Európai Bizottság elnöki titulusára.
(Agerpres)

Elrabolt tengerészek?

Nem kizárt, hogy elraboltak három román tengerészt,
miután hajójukra kalózok támadtak a togói Lomeban.
A tengerészek szakszervezetének vezetője szerint a
legénység többi tagja biztonságban van, senki sem
sérült meg. A konstancai Histria vállalat tulajdonában
levő Histria Ivory tankhajóra helyi idő szerint vasárnap este 8 óra körül csaphattak le a kalózok. A vállalat képviselői megerősítették a támadás tényét,
egyelőre azonban nem szolgáltak bővebb információkkal. Adrian Mihălcioiu, a Tengerészek Szabad
Szakszervezetének elnöke szerint a három tengerészt elrabolhatták, az értesülést azonban még nem
erősítették meg. (Mediafax)

Normalitás…
élőszóban

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy Romániában soha nem engedélyezik „az etnikai
alapú területi autonómiát”. Mindezt a normális együttélés jegyében.
Ugyanis a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Fóruma olyan civil szervezetnek vallja magát,
amely a három székely megyében élő románok „identitásának megőrzését” és a „román–magyar együttélés
normalizálását” tűzte ki célul. Azt mondják, hogy negyvennégy kulturális szervezetet tömörítenek, amelyek
mind-mind a román–magyar együttélést szeretnék harmonikussá tenni. Ehhez képest – olvasóink már jól ismerik a megnyilvánulásaikat – egyebet sem tesznek,
mint az erdélyi magyarok érdekvédelmi szervezete, a
székelyek és bármiféle, a magyarok érdekeit szolgáló intézkedés ellen tiltakoznak, most már Magyarország
„fennhatósága” ellen is, „azonnali intézkedéseket követelnek”, és garanciákat arra, hogy Romániában
„soha nem lesz” etnikai alapú autonómia.
Bizonyára a „normalitás” jegyében követelik azt is,
hogy törvénnyel tiltsák meg, hogy kettős állampolgársággal rendelkező személyek vezető tisztségeket tölthessenek be a helyi és a központi közigazgatásban, hogy
akár börtönnel is büntessék azokat, akik nem tartják
tiszteletben a román himnuszt, zászlót és címert...
Egyébként érdekes az „élőben” tett látogatás időzítése: közeleg a székely szabadság napja és március 15.
Újabb alkalom a székelyföldi autonómia elleni vehemens tiltakozásra. „Természetesen”, a normalitás
jegyében.
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Színvonalas kertészvásár

Sok volt az érdeklődő és a vásárló is, s a kínálat is jó volt

(Folytatás az 1. oldalról)
nyárádszeredai gyümölcsfacsemetéről. Egy „murokországi” termelő
fokhagymát kínált 30 lejért, és volt
rigmányi bor, helyi méz és mézespogácsa, gyönyörű virágkompozíciók és gyertyák is. Több cég
kínált konyha-, illetve virágkerti
magvakat és hagymákat, az olvasás
szerelmeseit pedig könyvstand
várta, sőt délben a városi könyvtárban érdekes könyvbemutatót is tartottak: a nagyajtai Barabás Miklós
kertészmérnök, tanár Növényi ornamentika Erdővidék népi díszítőművészetének világában c. kötetét
vehették kézbe az érdeklődők.
Szinte minden megtalálható
A szentháromsági Márton Ferenc minden évben eljön a vásárba, most zöldségmagvakat,

Agromania

jüket, kimozdulnak, vetőmagvakat
keresnek, amelyek biztosítják egész
évben a friss zöldséget. Mert még
mindig sokan a maguk által megtermelt konyhakerti növény ízét szeretik, hiszen az üzeletekben vásárolt
termékeknek nemcsak a szervezetre
gyakorolt hatását, hanem a származási helyét sem ismerik – fogalmazott lapunknak.
Sok volt a vásárló a csemeteárusoknál is, többen ilyenkor szerzik
be a tavasszal elültetendő gyümölcsfákat. Vásárolt a marosvásárhelyi Asztalos Levente is, aki „első
éves kertésznek” tartja magát. Nyá-

A kínálat jó volt, sok volt a kiállító
és a termék, sok volt a tavaszi szaporítóanyag, de úgy véli, a látogatók is
többen voltak, ami annak is tulajdonítható, hogy a vásárral egy időben
méhészkonferencia is zajlott, és a méhészek mellett a gazdaszervezetek tömörülése is a szervezőkhöz
csatlakozott.
A nyugalmazott dékán örvendetesnek tartja, hogy a szeredai kertészvásárnak van folytonossága, és
meg van győződve arról, hogy a
következő években is lesz folytatása.

Fotó: Gligor Róbert László

csemegekukoricát és dísztököt vásárolt, általában hazai és magyarországi magvakat keres, mert
ezeknek megfelelnek az itteni
talaj- és időjárási viszonyok.
– A virágtól a csemetékig és
borig minden található itt, ezért jó
ez a tavaszi vásár, és mert megmozgatja a Nyárádmentét, bár lehet,
hogy tavaly többen voltak – állapította meg. Szintén törzsvásárló a
hármasfalusi Kiss Dénes, aki minden évben eljön, hogy megtekintse
a kínálatot és az újdonságokat. Úgy
látja, a vásár tartja a szokott színvonalat, de szerinte nagyobb felületet
kellene biztosítani neki, és még nagyobb reklámot, nemcsak a Nyárádmentén, hanem az egész
megyében, mert ilyenkor, tavasz
elején az emberek tervezgetik kert-

Sokan vásároltak facsemetét is

Családbarát mezőgazdasági rendezvény

Pénteken délben a Pro Economica Alapítvány marosvásárhelyi székhelyén Kozma Mónika
igazgató és Birtalan István, a
Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIET) elnöke sajtótájékoztatón elmondták, hogy május
18–19-én
Sáromberkén
nagyszabású családbarát kiállítást szerveznek Agromania
néven.

Előállítottak
egy mobiltolvajt

Vasárnap előállították azt a
Hunyad megyei férfit, akit
egy marosvásárhelyi kereskedelmi egységben tavaly
júliusban
történt
lopás elkövetésével gyanúsítanak.

Március 3-án délelőtt a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség a
rendkívüli bevetések osztagával
közösen négy házkutatást tartott a
Hunyad megyei Szászvárosban egy
minősített lopással gyanúsított férfi
lakásában.
A rendőrségi akció során két járművet is átvizsgáltak. A vizsgálat
alatt kiderült, hogy tavaly július 31én a 33 éves szászvárosi férfi behatolt egy marosvásárhelyi keres-

Vajda György

Kozma Mónika kifejtette: az alapítvány céljai között szerepel a mezőgazdaság fejlesztése, a korszerű
és hatékony gazdálkodási feltételek
megteremtése. Ezért támogatják
azokat a gazdákat, akik úgy gondolják, hogy ennek a koncepciónak
megfelelően fejlesztenék gazdaságukat. Ezért is karolták fel a rendezvényt, hiszen ezáltal nemcsak egy
fórumot szeretnének teremteni arra,
hogy a gazdák számba vegyék a
műszaki technológiai fejlődést,
hanem tapasztalatot is cseréljenek e
téren.
Birtalan István, a MIET elnöke
annak a szervezetnek a nevében is
beszélt, amely kezdeményezte az
Agrárakadémia szervezését. Ennek
a célja az volt, hogy a szakmai tapasztalatcserére, tájékoztatássorozatra elsősorban olyan fiatal
gazdákat hívjanak meg résztvevőkként, akik már a piacgazdálkodás
szempontjait előtérbe helyezve gazdálkodnak. Eddig hét előadás-sorozat volt. A legutóbbi találkozón
tavaly 250-en vettek részt – nagyrészt fiatalok –, és ez jelzi azt, hogy
van reális érdeklődés a hatékony,
korszerű mezőgazdálkodás iránt.
Ezért – a Pro Economica Alapítvány támogatásával – gondolták ki
az Agromania mezőgazdasági kiállítás és vásár szervezését, amelyet
három fontos Maros megyei vállalat
is felkarolt. Az egyik az ország legnagyobb műtrágyaelőállító vállalata, az Azomureş, a másik a
Kerelőszentpálon takarmánymalmot építő és működtető magyaror-

rádszentlászlón szeretnének gyümölcsöst telepíteni, és a nyárádmenti szomszédoktól értesült a
szeredai vásárról. Először jött el, és
szinte mindenféle csemetét megtalált, ami otthon felkerült a listájára.
Van folytonosság
Dr. Jakab Sámuel több mint két
évtizeden át volt a szeredai kertészeti
főiskola dékánja, és a kezdetektől a
kertészvásárok főszervezője. Lapunknak elmondta: kora már nem
engedi meg ezt a munkát, ezért átadta
a stafétát a fiatalabbaknak, hiszen
nem az ő neve számít, hanem az,
hogy jól megszervezzék a vásárt.

Kozma Mónika és Birtalan István

szági UBM, míg a harmadik a mezőgazdasági gépeket és traktorokat
gyártó szászrégeni IRUM cég. A
vásár május 18–19-én lesz a Sáromberke és Sárpatak közötti út (menetirány Sárpatak felé) bal oldalán. A
szervezők egy magántulajdonban
levő, mint-egy 50 hektáros területre
képzelték el a rendezvényt. Egyelőre – a jelentkezők számának függvényében – egy 3 hektáros területet
különítenek el. A résztvevők március 15. és április 15. között jelentkezhetnek online regisztráció
alapján, amelyet az Agromania
néven működtetett honlapon vagy
hasonló Facebook-oldalon tehetnek
meg. Egyetlen feltétel az, hogy a jelentkező mezőgazdasági egységek
jogi személyiséggel, míg a gazdák
érvényes termelői engedéllyel rendelkezzenek. A bejelentkezés, részvétel ingyenes.
A hazai résztvevők mellett az
idén tíz magyarországi szakcég is
bemutatkozik. Birtalan István elmondta: az a szándékuk, hogy minden évben más-más országot
hívnak meg és adnak lehetőséget a
bemutatkozásra.

kedelmi egységbe, és eltulajdonított 28 darab mobiltelefont, amivel
89.000 lejes kárt okozott. A házkutatás során ruhaneműt, lábbelit, telefonkártyákat, mobiltelefonokat,
engedélyköteles (nem éles) lőfegyvert is találtak, amelynek az eredetigazoló okiratait nem tudta
felmutatni az illető, valamint olyan
eszközöket, amelyeket az illetéktelen behatolás alkalmával használt.
A gyanúsítottat kihallgatásra a
Maros Megyei Rendőr-felügyelőségre szállították, ahol az ügyészség folytatja a minősített lopás
bűncselekményének a felderítését.
A rajtaütésen a Hunyad és Maros
megyei rendkívüli bevetések osztaga is részt vett. (pálosy)

Fotó: Vajda György

A Népújság kérdésére a szervezők elmondták, hogy szándékukban
áll más állami és civil szakmai szervezeteket is bevonni a szervezésbe,
mi több, lesz egy Agrárakadémiasátor, ahol az állami mezőgazdasági
hivatalok (igazgatóság, kifizetési
ügynökség stb.) képviselői tájékoztathatják a gazdákat a pályázatokról, a törvénykezésbeli újdonságokról, illetve szakmai ismereteket osztanak meg az érdeklődőkkel.
Attól különbözik majd az eddigi kiállításoktól, hogy ez nem valamely
szakterületre (például: állattenyésztés) irányuló rendezvény lesz,
hanem elsősorban a családoknak
szánják. A mezőgazdásági jelleg
mellett hangsúlyozottan jelentkezik
majd a gasztronómia, így helyi ételeket is meg lehet kóstolni, a városban felnőtt gyerekek pedig
közelebb kerülhetnek a háziállatokhoz (sertés, juh, szarvasmarha),
ugyanakkor számos meglepetést is
tartogatnak majd. Az esemény közeledtével pedig beszámolnak arról,
hogy hányan jelentkeztek, és miként alakul az első Agromania programja.

Fehér karszalaggal

A rendőrségi akció során két járművet is átvizsgáltak

Más formában, de folytatja a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni
Ügyészség (DIICOT) az igazságügyi törvényeket módosító, 2019/7-es
sürgősségi kormányrendelet elleni tiltakozást. A DIICOT közgyűlésének
hétfői döntése értelmében hétfőtől március 22-éig fehér karszalagot fognak viselni az ügyészek munka közben. Az erről szóló határozatot 163an támogatták a közgyűlés 218 tagja közül. A közgyűlés ugyanakkor
állásfoglalást fogadott el, amelyben a DIICOT-ügyészek aggodalmuknak
adnak hangot azzal kapcsolatban, hogy a kormány megbízott jogalkotóként sürgősségi rendeletekkel módosítja az igazságügyi törvényeket, amelyek sarkalatos törvények, és döntő módon meghatározzák az igazságügyi
rendszer működését. (Agerpres)
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Boróka-rügyek a Kultúrpalotában

Néptáncnemzedékek stafétaváltása

Több nemzedéket összekötő néptáncegyüttes, a Boróka hozta el a tavaszt
szombat délután a marosvásárhelyi
Kultúrpalotába. A Rügyező szívünk
szavai című rendezvény metaforikus
jelentést nyert az együttlét közel
három órája alatt, a jelenlegi együttes
két korcsoportját ugyanis nagyrészt
az első „borókások” gyermekei képezik, így igazi Boróka-rügyek töltötték
be a színpadot.

Nagy Székely Ildikó

A telt házas közönség a műsor első perceiben az egykori és mai tagok fellépéseinek,
tánctáborainak emlékét őrző fotóösszeállítást
tekinthette meg, majd az idősíkok vizuális
összeolvadása után maga a „Boróka-mese” is
elhangzott.
„Törpék vagyunk a sudár fenyő mellett...”
A néptáncegyüttes 1987-ben kezdte pályafutását, amikor néhai Ferencz Jolán tanítónő
irányításával az akkori 17-es Számú Általános Iskola másodikosai nyárádmenti táncot
tanultak az évzáróra. A felkészülésben Veress
Kálmán néptáncoktató segítette a gyermekeket, neki köszönhető, hogy a Boróka a mai
napig is működő tánccsoportként létezik. Az
1987–88-as tanévben folytatódott a tánctaní-

Fotó: Nagy Tibor

tás, és a tanév végén az együttes az Este a fonóban című előadással lépett közönség elé.
1989-ben a szeretett tanítónő tragikus halála
megszakította a folyamatot, 1991-ig szünetelt
a néptáncoktatás, 1991-ben azonban az akkori hatodikosokkal újraindult a hagyományőrző, közösségépítő munka. Abban az
évben a málnásfürdői tánctáborban 18 gyermek részvételével került sor a névadásra,
amelyet a táncoktató annak idején így indokolt: „Törpék vagyunk, mint a boróka a sudár
fenyő vagy a kevély tölgy mellett. De hiszszük, munkánk nemes, és megéri a fáradságot.”
– Bár a borókafenyő a mai napig törpe maradt, mi azóta megnőttünk, óriásira nőtt bennünk a tudás, a néptánc és népdal szeretete –
hallhattuk az est házigazdáitól, akik a továbbiakban a fejlődés lépéseit is körvonalazták.
A Boróka 1993-ban a Bolyai líceum tánccsoportja lett, akkori táncosai ugyanis bolyaisok
voltak, de hamarosan más iskolák diákjai is
csatlakoztak hozzájuk. Kiszállásaik sorozata
1994-ben kezdődött a megye számos településén megszervezett fellépésekkel, tudásukat
a kalotaszegi, szatmárnémeti, válaszúti tánctáborokban gyarapították. 1995-ben a Madisz
tánccsoportja lett a Boróka, ebben az évben
gyermeknapkor a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban léptek fel. 1996-ban a kapuvári
(Magyarország) fesztiválra, két évvel később

Eltemették Farsang Ferkót

A hagyományok egymáshoz,
a múlthoz kötnek. Eredetük a
történelem idők előtti ködbe
vész. A jelenük, ápolásuk tőlünk, ma élőktől függ, jövőjük
pedig addig lesz, ameddig egy
közösség fontosnak tartja
azt, hogy ezekkel erősítse az
egymáshoz való tartozás kötelékét. A farsang is ilyen. A
maszkos alakoskodás szinte
minden nép történetében az
ősidők óta megtalálható.

Vajda György

Az évezredek, korok, ízlések, hagyományok felelevenítői és ápolói
által alakított rítus biztos fogódzó
volt a természetközeli időkben. Azt
jelezte, hogy itt a tavasz, megújul az
élet. Búcsút veszünk a sötéttől, a
rossztól, a hideg téltől, a hosszú,
sötét éjszakák után az idő nem a várakozásé, hanem újra a munkáé. Pogány idők kereszténnyé öltöztetett
furcsa, vidám temetése a farsangi
menet, ahol az élet két fontos állomása jelenik meg: a házasságkötés
és az elválás. S míg egyik vidám, a
másik szomorú. E kettősség íveli át
földi létünket, s ez elevenedik meg
a farsangi temetési menetben is. A
vidám sirató kíséretben ott vannak
a siratóasszonyok, akik, mint az
ókori görög drámában a kórus, párkákként jelennek meg, s vonulnak
végig Farsang Ferkó hangos gyászkíséretében. Ők azok, akik vidám
beszólásokkal búcsúznak el Ferkótól, és vágják el szimbolikusan az
élete fonalát. A temetési menet irányítója, vezérszónoka a pap, a
sámán, a látnok, aki a felsőbb, isteni
lény és az ember közötti közvetítő-

Fotó: Vajda György

ként igazmondó. A humor eszközével üzen múltnak és jelennek, s a
rigmusokba szőtt szentenciák kemény kritikaként hangzanak el.
Ezért is, s azért, mert a szokások,
a hagyományápolás egy közösséget
éltet s összetart, több mint fél évszázaddal ezelőtt betiltották ezeket. Így
a farsang is különböző módon élte
túl a megszorításokat. De túlélte. S
jó az, hogy voltak, akik felvállalták,
hogy az öregek meséire, gyűjtők
rögzített dokumentumaira, a szájhagyományra alapozva újraélesztették
és éltetik tovább. Sajnos vannak
olyan települések, ahol tiszavirágéletűek voltak a szokások.
Ahogy a régi öregek elmentek és
a fiatalok urbanizálódtak, a farsang
elmaradt. Marosszentgyörgy –
egyelőre – azon falvak közé tartozik, ahol nem is olyan rég, alig
három éve elevenítették fel azt a hagyományt, amelyről azt sem tudták,
hogy a nagyváros árnyékában meg-

egy lengyelországi nemzetközi néptánctalálkozóra is eljutottak. 1999–2003 között azonban a tagok energiája az érettségire és a
továbbtanulási lehetőségekre összpontosult,
így gyengült a Boróka lendülete.
Nem hagyták elveszni a magot
A családalapítás időszakában, 2003-tól hét
éven át szünetelt az együttes tevékenysége.
2010-ben Veress Kálmán elhatározta, hogy
nem hagyja elveszni az egy évtizeddel korábban elvetett magot, és új korosztályok megnyerésével sikerült is újraindítania a Borókát.
A formáció hosszú éveken át nem hivatásos
együttesként, kizárólag a lelkes szülők támogatásával működött, 2013-ban azonban az
első „borókások” megalakították a Boróka Ifjúsági Egyesületet, amelynek célja sokszínű
tevékenységekkel, a néptánc és népdal mellett kézműves-foglalkozásokkal, csoportépítő, koncentrációfejlesztő játékokkal,
drámajátékokkal – a jövőbeli tervek szerint
pedig hangszeroktatással is – formálni, nevelni az új nemzedékeket. Jelenleg több mint
száz gyermek és fiatal számára jelent mindez
érdekes időtöltést és közösségi élményt. A
Boróka célja egy kulturális központtá válni a
város életében – hangzott el az újjászületett
együttes bemutatója során.
A továbbiakban az Apró Boróka lépett
színpadra. „A búzának meg kell érni...” –
énekelték műsoruk elején a székely ruhás
gyermekek. A kicsik előadását a nagycsoport
dunántúli táncai követték.
A fergeteges produkció után a szervezők
dr. Vass Leventének nyújtottak át oklevelet a
rendezvény támogatásáért. A kitüntetett Pe-
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tőfi szavaival köszönte meg a gesztust: „Járjatok be minden földet / Melyet Isten megteremtett, / S nem akadtok bizonyára / A
magyar nemzet párjára.”
– Miénk itt a tér, miénk a színpad, mieink
a gyermekek, és reméljük, miénk a jövő –
fűzte hozzá az idézethez dr. Vass Levente.
Az est meghívott előadói közül elsőként
Kacsó Hanga Borbála, a 2014-es Fölszállott
a páva tehetségkutató műsor szólóénekes kategóriájának győztese lépett közönség elé.
Az erdélyi szülőktől származó, szegedi születésű, jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Akadémia Népzene Tanszékén tanuló
énekes népdalcsokorral ajándékozta meg
közönségét, repertoárja végét a dicsőszentmártoni Kökényes néptáncegyüttes színesítette. Ezt követően a marosvásárhelyi
elemistákból egy éve alakult Prücsök zenekar szórakoztatta színvonalas produkciójával
az
egybegyűlteket,
majd
a
marosszentgyörgyi Öreg Fenyő néptáncegyüttes mezőmadarasi, a segesvári Kikerics
pedig kalotaszegi táncokat mutatott be. Végül
az együttlét elején megígért meglepetésre is
sor került. A nyárádmenti táncokat bemutató
„kis” Boróka utolsó produkciójához a szülői
minőségükben (is) jelen levő egykori táncosok csatlakoztak. Az együttlét fénypontjaként
a Szép szivárvány koszorúzza az eget kezdetű
dalban találták meg egymást a néptáncban
felnőtt és ezután felnövő nemzedékek. A rendezvény utolsó perceiben a támogatóknak, elsőként Magyarország Nemzetpolitikai
Államtitkárságának mondtak köszönetet a
szervezők.

húzódó településen tartották-e valaha. A helyi katolikus plébánia
mellett működő Kolping Család
tagjai voltak azok, akik először kiálltak a térre, és megszervezték a
vidám menetet. S hogy ez a felelevenített szokás hosszú távon miként
gyökerezik meg a falu életében, az
még kérdés. De az a tény, hogy a
farsangi menettel – fáradságot nem
kímélve – a szervezők bejárják az
utcákat, beköszönnek egyes házakhoz, igazolja a jó szándékot és akaratot a hagyományápolásra. A
harmadik farsangtemetés menete –
legalábbis a vége felé – gyérebb
volt, mint az első, de volt. És semmiben sem maradt alul üzenetében,
vidámságában. Kár, hogy a szervezők a marosszentgyörgyi kultúrotthon mögött az épülő ortodox
templom árnyékába szorulva bú-

csúztatják el Ferkót. Máshol, ahol
talán több száz éves folytonossága
van egy-egy népi hagyománynak,
turistalátványosságként ezrek előtt
jelzik azt, hogy a kulturális örökség
közkincs. Nem csak egy népé, nemzeté, azé, aki átéli és műveli, hanem
mindannyiunké, hiszen üzenetében
a farsang egyetemes jellegű.
Farsang Ferkót elbúcsúztatták
Marosszentgyörgyön: a „plébánostól” hallottunk a község elöljáróihoz intézett jót és rosszat, s a
benzinnel lelocsolt bábu – jó meleget (és reményt) sugározva – hamar
hamuvá lett. Abban a reményben távoztunk a helyszínről, hogy lesz
ereje a közösségnek sokszor megismételni a rítust, amelyhez nem csupán néhány kíváncsiskodó, hanem
az egész falu csatlakozik. Ferkó,
visszavárunk jövőre is!

6 NÉPÚJSÁG___________________________________________________ VENDÉGOLDAL _____________________________________________ 2019.március5.,kedd
Színes diákélet az üvegcsűri iskolában

Szerkesztette:NagySzékelyIldikó

Egymillió eurós infrastrukturális beruházás

Jövőben nő a gyermeklétszám

Üvegcsűr központja is megszépült

Fotó: Nagy Tibor

A festői környezetben fekvő, tíz települést
magába foglaló Görgényszentimre lakossága
már a legutóbbi, 2011-es népszámlálás szerint több száz fővel csökkent a korábbi időszakhoz képest. A folyamat azóta sem állt le,
munkalehetőségek hiányában a fiatalok
közül sokan elhagyják szülőfalujukat, mindössze a községközpontban érzékelhető lélekszám-növekedés – mondta Kiss Tibor (fotó)
alpolgármester, akitől azt is megtudtuk,
hogy 2018 fontos esztendő volt a község
életében, uniós forrásból ugyanis egy egymillió eurós infrastrukturális beruházást sikerült megvalósítani.

– Aszfaltszőnyeg került a Görgényszentimrét Kincsesfővel összekötő hat kilométeres útszakaszra, egy
kilométeren pedig egy üvegcsűri mellékutcára. Ezzel
egy időben térkövesítettük Üvegcsűr központját.
Mivel a kivitelező 600.000 euróból végezte el a munkálatokat, a megmaradt összegből az elkövetkezőkben
az utak melletti sáncokat betonozzuk le – tájékoztatott
az alpolgármester.
Önerőből a kásvai, üvegcsűri, görgényorsovai mellékutakat aszfaltozta le az önkormányzat, Görgényszentimrén a mellékutak mellett a járdákat is
aszfaltozták, a többi településen pedig lekövezték a
mellékutakat. Szintén helyi forrásból korszerűsítették
a községközponti, az üvegcsűri és az adorjáni közvilágítást, így most már nemcsak minden második-harmadik, hanem valamennyi villanyoszlopon világít égő
az említett településeken.

Felújítják az erdészeti líceumot
Egymillió euró értékben nyert támogatást az önkormányzat a görgényszentimrei erdészeti líceum felújítására és a községközponti óvoda épületének
korszerűsítésére és bővítésére. Az összeg egyenlő
arányban oszlik meg a két tanintézet között. A líceumban tavaly el is kezdődött, a kivitelező cég hibájából azonban mindegyre megszakadt a munkálat. A
kivitelezés fele még hátravan, de jelenleg sem dolgoznak, így az is előfordulhat, hogy újra meg kell hirdetni
a versenytárgyalást – tudtuk meg Kiss Tibortól. Az
óvodai munkálatokra az elkövetkezőkben írják ki a licitet – tette hozzá az alpolgármester.
A község erdei utak korszerűsítésére is nyert uniós
támogatást. A másfél millió euró értékű beruházás kicsivel több mint 7 kilométer utat foglal magába.
– Nehezen haladunk az engedélyeztetésekkel. Legalább két hónapja benyújtottuk a vízügyi igazgatósághoz a kérvényt, mire szóltak, hogy pár adat hiányzik.
Orvosoltuk a problémát, de az engedély még mindig
nem érkezett meg. Ha megkapjuk, a környezetvédelmi ügynökséghez kell fordulnunk további jóváhagyásért – magyarázta Kiss Tibor.
A polgármesteri hivatal képviselőjétől azt is megtudtuk, hogy az ivóvízhálózat a község legtávolabbi
tanyájára is kiterjed, mindenki, aki igényelte, rácsatlakozhatott. Ami a szennyvíz elvezetését illeti, egy
régi típusú hálózatuk van, két ülepítővel. A polgármesteri hivatal hat-hét éve megpróbált támogatást
nyerni egy új szennyvízhálózat kialakítására, tervezetüket azonban lepontozták. Görgényszentimre végül
bekerült a megyei mestertervbe, így kénytelenek kivárni, hogy rájuk kerüljön a sor.
Idénre még nincsenek nagy tervek
Az idei év kapcsán Kiss Tibor leszögezte: először
megvárják a költségvetést, és majd azután, az anyagi
keret függvényében terveznek.
– A legtöbb pénzt a mellékutak aszfaltozása viszi
el. Emellett kulturális eseményekre is fordítunk összegeket, június utolsó vasárnapján megtartjuk a görgényi leányvásárt, augusztus végén pedig a
Görgény-völgyi fesztivált.
Az alpolgármester elismerte, hogy földrajzi elhelyezkedése miatt nagy turisztikai potenciállal rendelkezik a község, ezen a téren azonban még nem igazán
történt előrelépés.
– Ha a görgényszentimrei Bornemisza-kastélyt új
tulajdonosa, a Maros Megyei Tanács felújítja, talán az
idegenforgalom is beindulhat a vidékünkön – vélte
Kiss Tibor.

Több keresztelő, mint temetés

Üvegcsűr kis magyar sziget a
Görgény völgyében. Lakói
hitbuzgó katolikusok, nem
csoda, hogy a településen
2017 augusztusától szolgáló
Simó Ferenc plébános első
perctől úgy érezte, ezen a vidéken nagy igény van a lelki
táplálékra.

A marosvásárhelyi születésű, korábban szerzetesként, illetve segédpapként szolgáló, 17 évet
magyarországi gyülekezetek élén
töltött tisztelendő atya készségesen
mesélt az üveggyári munkásként
betelepített cseh, német, székely és
olasz mesteremberek otthonául
szolgáló falu régmúltjáról és a
templomról, amelynek védőszentje
Nepomuki Szent János cseh vértanú. A lakosság számának csökkenése ezt a települést sem kerülte el,
ezt bizonyítja, hogy míg 2008-ban
1200 lelket számlált, ma 850-900as lélekszámú a gyülekezet – tudtuk
meg a plébánostól.
– Munkahely hiányában a férfiak
máshova mennek dolgozni, sokan a
magyarországi Pilismaróton a fakitermelésben helyezkednek el. Aki
elment, az többnyire csak az ünnepekre jön haza. A külföldön élő fiatalok a szülőfalujukban kötnek
házasságot, a gyermekeiket is itt
keresztelik meg, de aztán visszatérnek új életterükbe – magyarázta
Simó Ferenc, akitől azt is megtudtuk, hogy tavaly az esküvők és ke-

resztelők száma meghaladta a temetésekét.
A katolikus pap úgy gondolja,
mivel Üvegcsűr elég kiterjedt település – az év eleji házszenteléskor
négy napba telik, hogy minden házhoz eljusson –, nagy szükség lenne
egy ravatalozóra. Az alpolgármestertől megtudtuk, hogy tervben is
van három ilyen létesítmény –
Üvegcsűr mellett Kásvára és Görgényorsovára is gondoltak –,
először azonban területet kell találni.
Simó Ferencet arról is megkérdeztük, készül-e már a falu a csíksomlyói pápalátogatásra.
– Az érsekségen meghirdették,
hogy össze kell írni a nagy eseményen részt vevő híveket. Egyelőre

további pontosításokat várunk, de
60 személy már feliratkozott, így
egy autóbuszt le is foglaltunk az
utazásra. Lehet, hogy két buszra is
szükség lesz – tette hozzá a plébános.
A görgényüvegcsűri katolikusok
jelenleg a húsvét előtti nagyböjtre
készülnek. Szépséges templomukban, amelyben évszázados szentképek idézik fel a keresztutat, a
mennyezetről pedig magyar
szentek őrködnek, elektromos orgona hangja kíséri a szertartásokat. A sípos orgonát tönkretette a
szú, Simó Ferenc azonban arról
álmodik, hogy az elkövetkező
években a régihez hasonló hangszert is kirendelnek Üvegcsűrnek
az égiek.

Szenczer Róbert szobraival

A községbeli magyar gyermekek Üvegcsűrön tanulhatnak anyanyelvükön. Az idei
tanévben magyar tagozaton
az előkészítő osztály a negyedikkel, az első a másodikkal
összevonva, a tízes létszámú
harmadik pedig önálló osztályként működik.

Felső tagozaton az ötödik a hetedikkel, a hatodik a nyolcadikkal van
összevonva – tájékoztatott Szász
Teréz (fotó), a községközponti erdészeti líceumhoz tartozó görgényüvegcsűri
általános
iskola
aligazgatónője. Arról is felvilágosított, hogy főleg az alsó tagozatos
osztályok összevonásánál a folytonosság biztosítására törekednek, a
tavalyi harmadikosok, jelenlegi negyedikesek tanítónője ezért kapott a
végzősök leadása után egy előkészítő osztályt is.
Az intézményvezetőtől megtudtuk, hogy a mostani diákok születésekor
mélyponton
volt
a
népességszaporulat Üvegcsűrön –
míg három évvel ezelőtt 225 gyermek látogatta a település tanintézeteit, ma a lárgai elemi osztályok
tanulóival együtt 208-an vannak –,
az említett időszakot azonban egy
fellendülés követte. Ezt jelzi az is,
hogy ősszel 14 magyar kisdiák
kezdi az iskolát.
A szülők a faluban taníttatják
gyermekeiket; egyrészt azért, mert
a szászrégeni iskola viszonylag
messze, 25 kilométerre van, másrészt mert elégedettek az üvegcsűri
oktatással – tette hozzá Szász Teréz,
majd arra is kitért, hogy a polgármesteri hivatallal nagyon jó az
együttműködésük, ennek köszönhetően nemcsak a más településekről
érkező diákokat, hanem a helybélieket is iskolabusz szállítja a tanintézetbe. Ez azért fontos, mert
Üvegcsűr nagy kiterjedésű falu, és
a felső végében lakó gyermekeknek
bőven lenne mit gyalogolni reggelente.
Vonzó lett a szakoktatás
A korábbi nyolcadikosok zöme a
szászrégeni líceumok valamelyikébe készült, főként filológia, társadalomtudomány vagy turizmus
szakon kívánt továbbtanulni. Az
idei végzősök közül azonban szinte

valamennyien a szakoktatást választanák, leginkább az építészet
vonzza őket – tudtuk meg az aligazgatónőtől. Arra is felhívta a figyelmünket, hogy a középiskolába
készülőket próbálják a hiányszakmák – például hegesztés, víz-gáz
szerelés – felé irányítani, azt viszont, akiben meglátják a lehetőséget, elméleti líceumok vagy
tehetséggondozást biztosító középiskolák felé terelik.
Kiállítás a folyosón
Szenczer Róbert nem tartozik az
első tanulók közé, csoda szép
agyagszobrai azonban meggyőzték
arról az aligazgatónőt, hogy a Művészeti Szaklíceumban lenne a
helye. A csendes, zárkózott fiúval
nekünk is alkalmunk volt pár szót
váltani. Így tudtuk meg, hogy ötödikben kezdett el szobrokat készíteni, és az iskolába betérőt
megállásra késztető alkotásai első
alkalommal kerültek kiállításra az
iskola folyosóján.
Ugyanitt tekinthető meg Nagy
László történelem–földrajz szakos
tanár városmakettje, és itt sorakoznak azok az alkotások is, amelyekkel a rajzot is oktató Nagy László,
valamint György Magdolna matematika–fizika szakos tanárnő tanítványai díjakat nyertek.
– A Gyermekek Palotája az idei
tanévben A mi multikulturális megyénk címmel hirdetett rajzpályázatot, és az első díjat az 5–6. és 7–8.
osztályosok korcsoportjában is a mi
diákjaink szerezték meg – újságolta
Szász Teréz, majd sorra mutatta a
folyosón kiállított alkotásokat, a két
első helyezett, az ötödikes Menyhárt Kincső Bíborka és a hetedikes
Vass József, valamint a harmadik
díjat érdemelt, szintén hetedikes
Vas Sándor festményét.
Szekrényben őrzött múlt
A díjazott munkákkal szemben,
egy szekrényben számos üvegdísz
emlékezteti az iskolásokat a falu
régmúltjára. Az aligazgatónő az agroturizmusban látja a település fellendülését, és úgy gondolja, a
hagyományos foglalkozást, az
üvegfújást szemléltető hobbiműhely lehetne ezen a téren a leginkább látogatócsalogató megoldás.
Erre az egyesületi keret is megvan,
a település egyik jótevőjéről elnevezett László Izabella Kulturális és
Karitatív Egyesülettel lehetne megvalósítani a műhelyt.
Szász Teréz az üvegcsűri iskolások néptánccsoportjáról, a húsz éve
működő Csalogányról és az újonnan alakult furulyacsoportról is mesélt – mindkettőre hamarosan
visszatérünk –, és azt is elárulta,
hogy első alkalommal készülnek
könyvbemutatóra. Két nappal a látogatásunk után Bedő Éva mesekönyvével ismerkedhettek meg a
szerző jelenlétében az üvegcsűri iskolások.
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Mindkét magyar csapat folytatja
a Bajnokok Ligájában

A Veszprém 36-35-re győzött a lengyel Kielce otthonában a férfikézilabda
Bajnokok Ligája csoportkörének 14.,
utolsó fordulójában, szombaton, ezzel
megőrizte második helyét. Vasárnap a
Szeged házigazdaként 26-26-os döntetlent játszott a Zágrábi PPD csapatával.
A veszprémiek sorozatban hetedik
meccsüket nyerték meg a BL-ben, és tíz
győzelemmel, illetve négy vereséggel
zárták a csoportkört. A rájátszás első körében, a negyeddöntőbe jutásért az alsó
ágról érkező portugál Sporting CP lesz
az ellenfelük, amely drámai mérkőzésen
kiejtette a Bukaresti Dinamót (lásd keretes anyagunkat).
A második helyezés egyben azt is jelenti, hogy a két magyar csapat biztosan
elkerüli egymást a negyeddöntőben, ha
a Veszprém és a Szeged is eljut odáig.

miatt eleinte nem tudtak egyenlíteni. A
43. percben volt újra egyenlő az állás,
ám a – nyártól már Veszprémben játszó
– szerb kapus, Vladimir Cupara nagy védéseinek köszönhetően a vezetést ekkor
még nem tudták átvenni a vendégek. A
magyar csapat egy 5-0-s sorozattal háromgólos előnyre tett szert, miután hatékonyabbá vált a védekezése, Sterbik
pedig továbbra is remekelt a háló előtt.
A hajrá ennek ellenére izgalmasan alakult, a Kielce egyenlített, de Manuel
Strlek gólja eldöntötte a rangadót.
Szegeden a házigazdák a szlovén
Dean Bombac irányításával a 16. percben már három góllal vezettek, de az
első félidő második felében a vendégek
jobban védekeztek, és jó kapusteljesítményüknek is köszönhetően rendre ki
tudták használni a magyar csapat hibáit,

Bodó Richárd (k), a MOL-Pick Szeged, valamint David Mandic (b) és Senjamin Buric (j), a PPD Zagreb
játékosai. MTI/Ujvári Sándor

Nagy László és a francia Kentin
Mahé vezérletével remekül kezdett a
vendégcsapat (3-6), amelynek elsősorban a támadójátéka működött jól. Mikler
Roland védései ellenére a lengyelek
egyenlítettek, és egy 5-1-es sorozat
végén a 21. percben már két góllal vezettek (14-12). Momir Ilic hibáit kihasználva a Kielce növelte a különbséget,
ezért David Davis vezetőedző időt kért,
de csapatának védekezése továbbra sem
állt össze, és a szünetig 21 gólt dobtak a
hazaiak. A második félidőre becserélt
Sterbik Árpád bravúros védésekkel mutatkozott be, de társai a labdaeladások

így a szünetben egyenlő volt az állás. A
második felvonást rosszul kezdte a magyar bajnoki címvédő, amely nyolc perc
után szerezte első akciógólját. A zágrábiak két góllal elléptek, a Szeged csak a
46. percben tudta ismét a maga javára
fordítani az állást, miután némileg pontosabbá vált a játéka. Az újabb hibák viszont ismét fordulatot hoztak, a
horvátok megint két góllal vezettek, ám
a házigazdák egy 4-0-s sorozattal válaszoltak. Fél perccel a vége előtt ismét
döntetlen volt az állás, a Szeged a győzelemért támadhatott, de nem járt sikerrel.

Történelmi esélyt szalasztott el a Dinamo

Egy góllal a visszavágót is elvesztette a Bukaresti Dinamo, amely a férfikézilabda Bajnokok Ligájának a gyengébb csapatait tömörítő alsó ágról szerezhette
volna meg a jogot, hogy a negyeddöntőbe jutásért játsszon (a Veszprémmel). A
románok csütörtökön hazai pályán 27-26-ra kikaptak a Lisszaboni Sportingtól,
amely így kettős győzelemmel kvalifikált. A Dinamo jobban kezdte a mérkőzést
a zsúfolásig telt fővárosi csarnokban, szünetig négygólos előnyt (15-11) dolgozott ki, de a második félidőben kezdett teret veszíteni riválisával szemben, amely
így fokozatosan ledolgozta hátrányát, és a 46. percben átvette a vezetést, az eredményjelző pedig az ekkor rögzített egygólos különbséget a végén is mutatta.
A bukaresti csapat történelmi esélyt szalasztott el, hiszen továbbjuthatott volna
a csoportkörből, ami eddig egyetlen romániai klubnak sem sikerült.

Eredményjelző
Férfikézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 14. (utolsó) forduló
* A csoport: Vive Kielce (lengyel) – Telekom Veszprém 35-36 (21-18)
A Veszprém gólszerzői: Mahé 8, Nenadic 6, Nagy L. 5, Gajic 4, Nilsson, Mackovsek, Lékai 3-3, Manaszkov, Ilic, Tönnesen, Strlek 1-1.
* B csoport: MOL-Pick Szeged – Zágrábi PPD (horvát) 26-26 (14-14)
A Szeged gólszerzői: Bombac 7, Zsitnyikov 5, Sigurmannsson 4, Bodó, Bánhidi 3-3, Maqueda, Balogh Zs., Rodríguez, Kasparek 1-1.

A csoportok végeredménye

* A csoport: 1. Barcelona (spanyol) 24 pont, 2. Telekom Veszprém 20, 3. Vardar
Szkopje (macedón) 19, 4. Vive Kielce 14, 5. Rhein-Neckar Löwen (német) 14,
6. Meskov Breszt (fehérorosz) 9, 7. Montpellier HB (francia) 7, 8. IFK Kristianstad (svéd) 5.
* B csoport: 1. Paris Saint-Germain (francia) 26 pont, 2. Szeged 20, 3. Flensburg-Handewitt (német), 4. HBC Nantes (francia) 14, 5. Motor Zaporizzsja
(ukrán) 11, 6. PPD Zágráb 11, 7. Skjern HB (dán) 8, 8. RK Celje PL (szlovén) 7.
Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak.
Az első közvetlenül a negyeddöntőben folytatja szereplését, a 2-6. helyezettek
a rájátszás első körébe jutottak, a 7-8. helyezettek kiestek.

Marosvásárhelyről Székelykeresztúrra
került az Educatio kupa

Czimbalmos Ferenc Attila

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnöksége immár 10. alkalommal hirdette meg a pedagógusoknak az
Educatio kupáért kiírt országos teremfoci-bajnokságot. Február 23-24-én Szovátán a Domokos Kázmér iskola sportcsarnokaiban, a
tanintézet vezetősége és tanári kara közreműködésével szervezett találkozón a székelyföldi
megyékből 11 (Hargita – 3, Maros – 4, Kovászna – 3), Közép-Erdélyből egy (BeszterceNaszód), a Partiumból (Bihar) is egy csapat
vett részt a tornán, mellettük még játszott a budapesti NPK (Nemzetközi Pedagóguskar) csapata és díszmeghívottként egy szlovákiai
alakulat is.
Maros megyét a házigazda Szovátai Tanárokon kívül a marosvásárhelyi sporttanárok alakulata, a Sporto-sokk, továbbá a Makfalvi
Oktatók és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem együttese képviselte.
Az említett Maros megyei csapatokon kívül
a következők voltak jelen a rendezvényen: Kedd
Este 8 (Székelykeresztúr) – amely első alkalommal kupagyőztes lett – , Siculus (Gyergyószentmiklós), RMPSZ (Csíkszereda), Csík-Gyimes,
Erdővidék (Barót), Életrevalók (Kovászna),
Puskázó (Sepsiszentgyörgy), Bihari TK, Besztercei Betyárok, illetve a már említett NPK Budapest és a Felvidéki Leányálom.
A találkozókat 2x15 perces időtartammal a
futsal játékszabályai szerint játszották.
Vasárnap a torna legjobban teljesítő négy
együttese – a Szovátai Tanárok, az Életrevalók,
az Erdővidék és a Kedd Este 8 – az elődöntőben
csatázott, ahol a következő eredmények születtek: Kedd Este 8 Székelykeresztúr – Szovátai
Tanárok 4-0 és Erdővidék – Életrevalók 2-0.
A döntőben a pontosabban adogató és technikásabb futballt játszó székelykeresztúriak 10-ra diadalmaskodtak, így ők emelhették
magasba az Educatio kupát.
A Maros megyei csapatok közül a Szovátai
Tanárok a 4., a Sporto-sokk az 5., a Makfalvi
Oktatók a 9., a Sapientia pedig a 14. helyen végzett. Idéntől az első helyezésért járó díj mellett
a szervezők a nyertesnek vándorkupát is adtak,
amelyre a bajnokcsapat a következő bajnokság
időpontjáig az együttes és az általa képviselt
helység nevét, valamint a bajnoki év számát kell
feliratoztassa. A vándorkupa az RMPSZ tulajdonát képezi, talapzata feliratozási helyeinek
beteltével a Teleki Oktatási és Módszertani Központban lesz kiállítva.
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A rendezők egyéni díjakat is kiosztottak: a
legjobb kapus Aczél Attila (Erdővidék), a legjobb mezőnyjátékos Lázár Zsolt (25 éves, Kedd
Este 8), a gólkirály Orbán Árpád (Kedd Este 8),
a legidősebb játékos Ivácsony Sándor (Kedd
Este 8), a legfiatalabb Hodor Tamás (Kedd Este
8), a legügyesebb női játékos Máthé Réka (Szovátai Tanárok) lett. A sportszerűségi díjat a Puskázó érdemelte ki, és említést érdemel a
Besztercei Betyárok alakulata, amely nem csak
a harmadik félidő győztese volt, de az eddigi
összes országos Educatio kupán dicsőséggel
vett részt „idegenbeli” együttesként.
A mérkőzéseket Takács Levente, Angi Csaba,
Bârsan Dumitru és Györfi Árpád jól vezették.
Íme a Maros megyei csapatok:
* Sporto-sokk: Kristály Hunor (kapus), Csíki
Zsolt, György József, Simon János, Kovács Károly, Kanyaró Péter, Herteli György, Csegzi Loránd, Enyedi Csaba, Domó Loránd, Mihály
Sándor, Jakab Barna (csapatkapitány), Kádár
Barna, Simon János – mezőnyjátékosok;
* Szovátai Tanárok: Fábián Zoltán (kapus),
Soós Zsigmond, Soós Levente (csapatkapitány),
Csoma Ferenc, Lăurean Baia, Barabás AttilaCsaba, Kiss Csaba, Péter Huba, Székely FerencSzilárd, Székely Jenő, Máthé Réka, Kelemen
János, Kádár Barna, Lőrincz Szabolcs, Aszalos
Loránd (mezőnyjátékosok);
* Makfalvi Oktatók: Czimbalmos Ferenc
(kapus), Péterfi Levente György (csapatkapitány), Fülöp József, Szász Levente, Takács Szabolcs, Székely Béres Loránd, Madaras Levente
Béla, Gál Csaba, Antal Zoltán, Tóth György Attila, Kacsó Csaba és Zielmann Jenő (mezőnyjátékosok)
* Sapientia: Jakab Farkas László (kapus),
Bakos Levente (csapatkapitány), Suciu Sorin,
Szentgyörgyi András, Domokos József, Kutasi
Nimród, Szántó Zoltán, Zsigmond István, Lorenzovici László, Fülöp Loránd (mezőnyjátékosok).
A szovátai Domokos Kázmér Iskolaközpont
testnevelő tanára, a rendezvény egyik főszervezője, Soós Levente elmondta: sikeres volt a jubileumi torna, a szervezőbizottság tagjai (Vass
Ferenc igazgató, Ferencz S. Alpár történelemtanár, Soós Zsigmond és Soós Levente testnevelő
tanárok, Jakab Barna testnevelő tanár és Barabási Attila Csaba) kitettek magukért. Soós Zsigmond elmondta: a csapatok sportszerűen
játszottak, sérülésmentes volt a torna, ugyanakkor a szervezők remélik, hogy ezentúl még
hosszú ideig vendégül láthatják az immár hagyományossá vált országos Educatio kupát Szovátán.

Az Educatio kupa eddigi győztesei

* Székelyudvarhelyi ISK – 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 és 2016
* Szovátai Tanárok – 2012 és 2017
* Marosvásárhelyi Sporto-sokk – 2018
* Székelykeresztúri Kedd Este 8 – 2019

Bajnokok Ligája:
A mai program

Fotó: Tolokán Király Miklós

Két mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágó
szakasza: a Borussia Dortmund háromgólos hátrányban fogadja a Tottenham Hotspurt, míg a címvédő Real Madrid idegenbeli 2-1-es győzelem után játszhat otthon az Ajax Amsterdammal.
Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók (22.00 óra): Borussia Dortmund (német) – Tottenham Hotspur (angol) (TV: DigiSport 2, Telekom Sport 2), Real Madrid (spanyol) – Ajax Amsterdam
(holland) (M4 Sport, DigiSport 1, Telekom Sport 1).
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Iskolakorszerűsítés uniós támogatással

2021 tavaszától a Kerelőszentpálhoz tartozó öt település iskoláiban, valamint a
palotailvai oktatási intézményben modern felszerelésű
korszerű épületekben tanulhatnak majd a diákok. Az
épületfelújítást és a berendezéseket a regionális operatív
program 2014–2020-as finanszírozási fővonalán keresztül támogatják. Erről írt
alá szerződést február 22-én
Gyulafehérváron Vultur Petru,
Palotailva, illetve február 26án Brassóban Simon István,
Kerelőszentpál polgármestere
a támogatást lebonyolító gyulafehérvári székhelyű Központi
fejlesztési régió vezérigazgatójával, Simion Creţuval.

A két község projektjének
összértéke 13,8 millió lej (mintegy
hárommillió euró), az önrész ennek
2%-a. Haszonélvező a két községben tanuló 530 diák (237 lány, 293

sünkre álló keret mindössze 51,54
millió lej. 75 pályázat érkezett be a
központba, ezeknek az összértéke
427 millió lej. A program által felajánlott támogatás jelentős költségmegtakarítást jelent a helyi
költségvetésre. Ugyanakkor a tervek sikeres kivitelezése növeli a lakosok
bizalmát
a
pályázó

rítendő hitel. A munkát 2021 márciusáig kell befejezni.
Simon István, Kerelőszentpál
polgármestere lapunknak elmondta,
az aláírást követő héten nekifogtak
a feladatfüzet elkészítéséhez, ezt
követi az elektronikus pályáztatás a
kivitelező kiválasztására. Ha nem
lesz óvás, mintegy négy hónap

Creţu, a gyulafehérvári Központi
fejlesztési régió vezérigazgatója elmondta, hogy a kistérséghez tartozó
megyékben nagyon sok település
pályázott. „800%-os a lefedettség,
ami azt jelenti, hogy a program által
biztosított pénzalapok messze nem A palotailvai iskola
elegendőek. Mintegy 70-80 millió
lejre kötünk szerződést, annak elle- közigazgatási egységekben, hozzánére, hogy a jelenleg rendelkezé- járul ahhoz, hogy többen válasszák
a vidéki iskolákat” – tette hozzá.
Kerelőszentpál községben felújítják a szentpáli iskola épületét,
ahova, a kerelői iskoláéhoz hasonlóan, korszerű tornatermet is építenek. Továbbá modernizálják a
búzásbesenyői Dósa Dániel iskolát,
a kerelői és szentmargitai iskolaépületet. Az öt oktatási intézményben közel 500 diák van és 65 tanár,
a kiegészítő személyzettel együtt. A
támogatásból mind az öt iskolában
hőszigetelnek, kibővítik a meglévő
épületeket, kicserélik a nyílásszárókat, felújítják az épületgépészetet,
napelemekkel is működtethető fűtőberendezést szerelnek, mindemellett felújítják a falakat, a padlót, a
tetőzetet. Mind az öt iskola udvarán
műfüves sportpálya is lesz. Rendbe
teszik az udvarokat és az oktatási
intézmények környékét is. A munkálatok költségvetése 8,424.057 lej,
Fotók: Központi fejlesztési régió
amiből 8.205.437 lej vissza nem té-

múlva elkezdődhet a munka, van rá
esély, hogy a határidőre befejezzék
a korszerűsítést.
Palotailván a községközponti iskolához tartozó három épületet újítják fel. Ezekben jelenleg 190 diák
tanul. A korszerűsítési munkálatok
során kicserélik az épületek tetőzetét, felújítják az osztálytermeket,
elvégzik a hőszigetelést, új egészségügyi berendezéseket szerelnek
fel, továbbá külső munkálatok is
lesznek: járdákat alakítanak ki, rámpát mozgássérülteknek, elrendezik
az iskolaudvart és a zöldövezetet. A
támogatásból új bútorokat és az iskola utáni tevékenységhez szükséges számítógépeket, laboratóriumi
és sportfelszerelést is szeretnének
vásárolni. A beruházás kivitelezésének határideje: 2020. november 30.
A projekt összköltségse 5.383.011
lej, amiből a vissza nem térítendő
hitel 5.275.351 lej. Palotailván is
hozzáfogtak a feladatfüzet elkészítéséhez. (vajda)

gért, kiválóságért, valamint a tudományos kiadványokért felelős rektorhelyettese ezzel kapcsolatban így
nyilatkozott: „Története során a
BBTE egy nemzetközi rangú
(world-class) kiváló egyetemi profil
megvalósítása mellett köteleződött
el, amelyet saját egyetemi chartájában is vállalt. Egy ilyen típusú
egyetem korszerű tudást hoz létre
(kutatások révén), tudást közvetít
(oktatás-tanulás/modern nevelés
révén – olyan kutatásalapú képzés
keretében megvalósuló humboldti
modell szerint, amely aktív állampolgárokat nevel a társadalom számára),
és
felhasználja
az
ismereteket (a közösség/társadalom
számára innovatív/minőségi tevékenységek révén).
Egy world-class státusú egyetem
megvalósításához két fontos útvonal vezet, amelyek legtöbbször
együttesen jellemzik a sikeres egyetemeket. Az első lépés a pénzügyi-

leg és törvényhozói szinten is támogatott egyetemi versenyképesség. A
BBTE vállalja ezt a lépést, elsősorban a magiszteri és a doktori képzésben, annak ellenére, hogy
maximálisan nem tudja megvalósítani az alulfinanszírozottság és az
országos szintű törvényhozói kontextus miatt, amely teljesen kedvezőtlen helyzetet teremt az egyetemi
versenyképesség-kiválóság szempontjából. A második lépés az intellektuális teljesítőképesség növelése
(pl. intelligencia/kreativitás) az
egyetem humánerőforrás- és szociális tőkéjének növelése által, inklúziós mechanizmusok kiépítése
révén. A BBTE, az InclusU tagjaként, célul tűzi ki ennek a lépésnek
a maximális érvényesítését annak
érdekében, hogy elnyerhesse a
world-class típusú egyetemi státust.
Azt hiszem, hogy a BBTE-nek
pragmatikus módon kell élnie ezzel
a lehetőséggel, függetlenül attól,
hogy erre a sajátos intézkedésre
megkapja-e az anyagi támogatást
vagy sem.”
A konzorcium hivatalos megalakulására 2019. február 20-án került
sor Brüsszelben, ahol a Babeş-Bolyai Tudományegyetemet dr. Daniel
David egyetemi tanár, a BBTE
kutatásért, versenyképességért, kiválóságért, a tudományos kiadványokért felelős rektorhelyettese, dr.
Markó Bálint egyetemi tanár, a kihelyezett tagozatokért, a magyar
egyetemekkel való kapcsolattartásért és a minőségbiztosításért felelős magyar tagozatos rektorhelyettes, valamint dr. Sergiu Mişcoiu egyetemi tanár, a Nemzetközi
Kapcsolatok Központjának igazgatója képviselte.

Simon István és Simion Creţu aláírják a szerződést

fiú) tanáraikkal, tanítóikkal együtt.
A tanintézetek infrastruktúra-beruházását a Regio 2014–2020-as vidékfejlesztési program révén
támogatják. A cél az, hogy korszerű
körülményeket teremtsenek az iskolákban, az oktatás minőségének növeléséért. Az sem titok, hogy így
ösztönöznék az iskolába járást.
Brassóban az aláíráskor Simion

A BBTE az InclusU Európai Egyetem projekt tagjává vált

A palotailvai iskola egyik osztályterme

A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem az InclusU
(Inclusivess in/for the European
Union through a European
University) nevű európai
egyetemi konzorcium, ún.
„Európai Egyetem” tagjává
vált ettől a tanévtől kezdve.

A hivatalosan február 20-án
Brüsszelben létrehozott InclusU
nevű szövetséget a Lille-i Egyetem
(Franciaország), a kolozsvári
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
(Románia), a Malmői Egyetem
(Svédország), a vilniusi Mykolas
Romeris Egyetem (Litvánia), a
Minhói Egyetem (Portugália), a
Roma Tre Egyetem (Olaszország)
és a Wrocławi Egyetem (Lengyelország) alkotja. A szövetség koordinátora a Lille-i Egyetem, amely
Franciaország legnagyobb felsőoktatási intézménye, s folyamatosan
jelen van a legnevesebb nemzetközi
egyetemi rangsorokban.
Az InclusU szövetség szerves
része az Európai Egyetemek kezdeményezésnek (European Universities Initiative), amelynek alapgondolatát 2017-ben Franciaország
elnöke, Emmanuel Macron fogalmazta meg, és ebből kiindulva az
Európai Unió célul tűzte ki, hogy
2024-re közel 20 ún. európai egyetem jöjjön létre.
Az Európai Egyetem egy egyetemi
szövetséget
jelent
(https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initi
ative_en) olyan felsőoktatási intézmények részvételével, amelyek:
* többprofilúak, és szövetségük
révén széles körű földrajzi lefedettséget biztosítanak Európában;

* hosszú távú akadémiai stratégiával rendelkeznek, s ezek alapja a
fenntarthatóság, a kiválóság és a
közös európai értékek;
* hallgatókra összpontosító képzési programokkal rendelkeznek, a
hallgatók alulról felfelé (bottom up)
építkező képzési programokat dolgozhatnak ki az egyetemközi „campusz” keretében, s az egyetemi
mobilitás minden képzési szinten
biztosított; a hallgatóknak lehetőségük nyílhat arra, hogy a szövetséget
alkotó egyetemeken folytatott tanulmányok társításával is diplomát
szerezhessenek;
* jelentős és aktuális európai kérdések megoldását tűzik ki célul, interdiszciplináris megközelítésben, a
releváns szereplők közötti együttműködésre alapozva (hallgatók/oktatók–kutatók/társadalom).
Az InclusU Európai Egyetem
rendelkezik ezzel az összetett profillal, egyesítve az Európai Unió
északi, déli, keleti és nyugati részében, a fővárosokban, a határvárosokban és a fejlettebb vagy kevésbé
fejlett térségekben működő nagy
hagyományú vagy újabb alapítású
egyetemeket.
A szövetség által felvállalt értékek, az európai egyetemek létrehozására irányuló kezdeményezés
szellemisége jegyében, a következők: Inclusiveness (maximálisan értékesítendő a humán erőforrást),
Civic-mindedness (támogatandó
olyan aktív állampolgárok képzését, akik hozzájárulnak majd egy
tudásalapú társadalom létrejöttéhez, a fenntarthatóság és a felelősségteljes zöld politikák jegyében),
Openness (állandó kapcsolatban
lenni a társadalommal), valamint

Quality (kiválóságra törekedve a
kutatásban, az oktatásban és a társadalommal kialakított viszonyban,
ezzel hatva a másik három alapértékre is).
„Az InclusU egy jól körvonalazott egyetemi szövetség, amelyet
az Európai Egyetem pályázat sikerre vitele érdekében hoztunk
létre, akár az ez évi, akár az elkövetkező években megnyíló pályázati lehetőségekre gondolva.
Végső soron azonban ez a projekt
akkor is sikeresnek tekinthető, ha
nem sikerül rá pénzügyi támogatást nyerni, hiszen hozzájárul a
BBTE nemzetköziesítéséhez. Adott
helyzetekben az akadémiai elképzelésnek és elköteleződésnek túl
kell lépnie a pénzügyi érdekeken”
– nyilatkozta a BBTE rektora, dr.
Ioan-Aurel Pop akadémikus, egyetemi tanár.
Dr. Daniel David egyetemi tanár,
a BBTE kutatásért, versenyképessé-
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Az EU összehangolja az euróban
teljesített kifizetések díjait

Az Európai Unió Tanácsa rendeletet
fogadott el arról, hogy az euróban
teljesített, határokon átnyúló kifizetések költségét összehangolják az
euróövezethez tartozó és az azon
kívüli országok között, valamint
hogy uniószerte növelik a valutaátváltási díjak átláthatóságát – közölte az uniós tanács hétfőn.

Mint közölték, az új rendelkezés célja,
hogy az euróban teljesített kifizetések és az
euróban eszközölt készpénzfelvételek olcsóbbá váljanak, illetve hamarosan az EU
egészében ugyanannyiba kerüljenek, mint
belföldön.
Az euróövezeten belül már 2002 óta
azonos díjakat kell alkalmazni az euróban teljesített, határokon átnyúló és belföldi kifizetésekre, az euróövezeten
kívülről indított, határokon átívelő euróátutalásokat ugyanakkor magas díjak terhelik.
A rendelet értelmében az olyan szolgáltatásokért, mint az átutalások, a kártyás fizetések és a készpénzfelvételek euróban
történő, határokon átnyúló kifizetések díját
annak a díjnak az összegéhez kell igazítani,
amelyet a pénzforgalmi szolgáltató egy
azonos összegű, a szolgáltató tagállamának

pénznemében végzett megfelelő pénzügyi
műveletért felszámolna a szolgáltatást
igénybe vevőnek.
Az EU emellett további átláthatósági követelményeket vezetett be a pénznemek közötti átváltási díjak tekintetében. A
fogyasztók a kártyás fizetés, illetve a külföldi készpénzfelvétel alkalmával választhatnak, hogy a helyi valutában kívánnak-e
fizetni vagy saját tagállamuk pénznemében. Az új szabályok értelmében a fogyasztók mielőtt még meghoznák döntésüket,
tájékoztatást fognak kapni arról, hogy milyen díjat számítanának majd fel nekik. A
gyakorlati megvalósítás céljából bevezetik
azt a kötelezettséget, hogy a teljes felszámítandó valutaváltási díjat az Európai Központi
Bank
(EKB)
legfrissebb
rendelkezésre álló átváltási árfolyamához
képest számított százalékos árrés formájában kell közölni.
A fokozott átláthatóság azt hivatott biztosítani, hogy a fogyasztók számára ismertebbé váljanak ezek a díjak, és így
fokozódjon a különböző valutaváltási szolgáltatók közötti verseny – közölték.
A rendelkezések többségét december 15étől kezdődően kell majd alkalmazni – tették hozzá. (MTI)

Nagytakarítás

Hallgatólagosan elfogadta a szenátus
az adóügyi intézkedéseket

Hallgatólagosan elfogadta hétfőn a szenátus
az adóügyi intézkedésekről szóló, 2018/114es sürgősségi rendeletet jóváhagyó törvény
tervezetét. A jogszabályjavaslat hallgatólagos
elfogadásának határideje március 1-jén járt le.
A felsőház plénumának múlt szerdai ülésén
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) törvényhozói kérték, hogy tűzzék napirendre a
jogszabálytervezetet, de igénylésüket nem bocsátotta szavazásra Şerban Valeca ülésvezető,
így az ellenzéki szenátorok elhagyták a termet.
Egy nappal korábban a szenátus gazdasági
bizottsága pozitívan véleményezte a terveze-

tet, a költségvetési bizottságban azonban –
amelynek jelentést kell küldenie a plénumnak
a jogszabályról – Eugen Teodorovici javaslatára ismét elhalasztották a vitát. Ez történt egy
héttel korábban is, amikor arra hivatkozva
kérték a halasztást, hogy időre van szükség a
számos módosító indítvány áttanulmányozására.
A kormány tavaly december végén fogadta
el a 2018/114-es sürgősségi rendeletet, amely
üzleti forgalmuk alapján többletadót ró ki az
energetikai, illetve a távközlési vállalatokra,
maximálja a földgáz és a villamos energia
árát, és úgynevezett „kapzsisági adót” vet ki a
bankokra. (Agerpres)

Ötvenezer lejes kártérítést kell hogy fizessen a nagyváradi megyei sürgősségi kórház
egy volt páciensének, aki állítása szerint az
egészségügyi intézményben fertőződött meg
a Staphylococcus aureus baktériummal.
Az erről szóló jogerős ítéletet a nagyváradi
bíróság mondta ki. Lucia Daina orvos igazgató szerint ez az első eset, amikor ilyen helyzetben kártérítés kifizetésére kötelezi a
bíróság a kórházat.

A nő 2013-ban volt beutalva a kórház
szülészeti osztályára, majd feljelentette az
egészségügyi intézményt, azt állítva, hogy
ott fertőződött meg a Staphylococcus aureus
baktériummal, és a bíróság neki adott igazat.
Amint kikézbesítik a jogerős ítélet indoklását, a kórház kifizeti a nőnek az 50 ezer lejes
kártérítést – mondta még az orvos igazgató.
(Agerpres)

Kártérítés kórházi fertőzés miatt

MarosvásárhelyPolgármesteriHivatalaszervezésébena2019.március11.–április13.
közöttiidőszakbanzajlikazáltalánostavaszinagytakarítás,amelysoránelszállítjákaháztartásoknál
felhalmozotthulladékot.Amárcius11–16.közöttihétutcabeosztása:
Március 11.: Északi,Prahova,Liget,Homoród,Szamóca,Orgona,L.Ny.Tolsztoj,1989.December
22.,Bükkös,C.R.Vivu,SzékelyVértanúk,Asztalos,Hajnalcsillag,Béke,G.Coşbuc,
Építők,Gyöngyvirágutcák;
Március 12.: N.Grigorescu,Kosárdomb/Kornisasétány,Gh.Marinescu,ÚjKórházpark,D.Cantemir,Dr.C.Ciugudean,Gen.I.Dumitrache,Keleti,Ep.IoanBob,PreotŞtefanRusu,TelekiSámuel,Tető,Köcsög,Cserjés,Argeşutcák;
Március 13.: Nyár,KőrösiCsomaSándor,H.Coandă,GáborÁron,Szegfű,Posada,Somostető,Nagyerdőköz,Nagyerdő,Fülemüle,PetryÁdámutcák;
Március 14.: M.Viteazu,Kollégium,N.Iorga,Vársétány,AnaIpătescu,Mogyorós,Szebenihavasok,
Bazsarózsa,V.Babeş,A.Şaguna,Azuga,Cosmin,NagyPál,Szarvasutcák;
Március 15.: Maroshévíz,AvramIancu,RégiKórház,Palásköz,Visó,Köztársaságpark,Aranyos,
Köztársaság,Motru,A.Vlahuţă,December30.,Küküllő,Mărăşeştitér,Mărăştiutcák;
Március 16.:Villanytelep,sportcsarnokkörnyéke,Mátyáskirálytér,Malom,AranyJános,Tamás
Ernő,Cloşca,CuzaVodă,Bolgártér,Győzelemtér,Tusnád,Ifjúság,Városháza,G.
Enescu,Színháztér,Rózsáktere,PetőfiSándortér,Posta,Forradalomutcák.
Kérjükamagánházaktulajdonosaitésatulajdonositársulásokat,hogytakarítsákkiingatlanjaikat,
valamintahozzájuktartozóterületetészöldövezetet,éstartsákbeakövetkezőket:

1.Ahulladékothelyezzékkiajárdaszélre(kupacokban),aszállítóeszközökszámárakönnyenmegközelíthetőhelyre,ameghirdetettdátumelőttinapon.
2.Afakorona-alakításbólszármazóágakatkülönkellrakni,ellenkezőesetbennemszállítjákel.
3.Ahulladékotameghirdetettprogramszerintinaponszállítjákelmindenutcából.
4.Akijelöltidőpontutánkihelyezetthulladékotcsakaköztisztaságivállalathoz(SalubriservRt.)
benyújtottelőzetesmegrendelésalapjánviszikel,atulajdonositársulásokatpedigmegbírságolják.
5.Netegyékki,nemszállítjákelazépítkezésbőlvagybontásból,felújításimunkálatokbólszármazó
hulladékot(törmelék,tégla,beton).
Ezeketcsakelőzetesmegrendelésalapjánlehetsemlegesíteni,amitjogivagyfizikaiszemélyeknyújthatnakbeaSalubriservRt.köztisztaságivállalathoz.
Kivételesesetben(időjárás,objektívokokmiatteltérésameghirdetettprogramtólstb.)aprogram
változhat,akkorközlikazelszállításiidőpontokat.
MoldovanFlorian,aközterület-kezelésiügyosztályigazgatója
TârnăveanPetruszolgálatvezető

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
tájékoztat:
Takarítás zajlik a városban

Tájékoztatjukazérdeklődőket,hogya
napokbanfolytatódikatakarításMarosvásárhelyterületén.„Lemostákakörforgalmakbantalálhatóbetonsávelválasztókat;
a marosvásárhelyi fegyház munkacsoportja,egyszállítóeszközthasználva,megtisztította a Bodoni utcát. Nem
utolsósorbanletakarítottákaHangya/Furnicalépcsőtésaz1848.útontalálhatójátszóteret” – mondta Claudiu Maior, a
polgármestertanácsadója.
Megjegyzendő, hogy hasonló takarítási
munkálatokraavárostöbbirészébenissor
kerül.
Abel-éskülkapcsolatiosztály
–MarosvásárhelyPolgármesteriHivatala
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Összehívó

Marosvásárhelypolgármesterének2019.március4-i
753-asszámúrendeleteértelmébenrendkívüliülésrehívjákössze
amarosvásárhelyitanácsot2019.március7-én,csütörtökön14
órára,aMarosvásárhelyiPolgármesteriHivatalGyőzelemtér3.
számalattiszékhelyére,a45-österembe,akövetkező

napirenddel:

1.Határozattervezetamarosvásárhelyitanácsképviseletében
egyhelyitanácsoskinevezéséről,avonatkozófeladatkörrel,aPuky
óvodaigazgatótanácsába(marosvásárhelyimagánoktatásiintézmény)a2018-2019-esiskolaiévre.
2.Határozattervezetazelőzőévekbőlszármazóköltségvetési
többletből4.000.000lejfelhasználásánakjóváhagyásáról–amely
a82.98.02pontnál„Többlet”címszóvalszerepel–aműködésirész
bevételeiéskiadásaiközöttikülönbségátmenetilefedésére.
Dr.DorinFloreapolgármester
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ 2 szobás, I. emeleti tömbházlakás a Kornisán. Tel. 0741-051-058.
(4/1562-I)
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)
TŰZIFA (gyertyán) eladó, házhoz
szállítva.
Tel.
0754-498-472.
(14/1554-I)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett építési telkek eladók kedvező áron, 5 és
28 ár között. Tel. 00-36-20-334-8629.
(6-1241-I)

A marosvásárhelyi ELECTROMECANICA KSZT 2019. március 22-én 9 órára soros
közgyűlésre hívja a szövetkezet tagjait.
A közgyűlés helyszíne és napirendje a cég székhelyén van kifüggesztve.
Ha a közgyűlés nem lesz döntőképes, újra összehívják március 29-én 9 órára,
ugyanarra a helyszínre.
A vezetőtanács. (21041)

NŐNAP ALKALMÁBÓL lepd meg kedvesedet, barátnődet, feleségedet, anyukádat,
mamádat, fordulj hozzánk bizalommal!
Március első hét napján igényeld a 24 órás szolgáltatásunkat: garantáltan elhozzuk, kimossuk, megszárítjuk és vissza is szállítjuk a szőnyegeket 24 óra alatt.
Minden rendelés mellé meglepetés is lesz!
Ha ez túl meredek lenne, ajándékozhatsz egyet az ajándékutalványaink közül.
Egyéb információért fordulj hozzánk bizalommal:
MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ, tel. 0799-998-899. (sz.-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(10/1568)
ELADÓ 50-60 kg-os süldők, 9 hetes
malacok. Tel. 0728-971-777. (81594-I)

MINDENFÉLE

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

Közpénzügyi Minisztérium
Közönségszolgálati és sajtóosztály

Az ANAF nem hozza többé nyilvánosságra
a természetes személyek adóhátralékait

A természetes személyek elmaradt adóbefizetését egy, a mai napon a
Döntéshozatal átláthatósága c, rovatban megjelentetett rendelettervezet
értelmében, ezentúl nem teszik fel az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF)
honlapjára. A projekt gyakorlatba ülteti az Adóeljárási törvénykönyv
módosításait, és megszabja az ANAF-nak, hogy csupán a jogi
személyek adóelmaradásait közölje.
Ugyanakkor szabályozza azt a helyzetet is, amikor egy adósnak az
államtól kell visszakapnia bizonyos összegeket (a költségvetésből
visszatérített/visszaadott összegek, vagy a román állam szerződéses
hatóságaitól begyűjtött összegek), ebben az esetben az adósok nem
tekintendők adóelmaradást felhalmozónak, így ebben a helyzetben az
adófizetők nevét sem teszik közzé az ANAF internetes oldalán.
„Egy, a román vállalkozói szféra egészséges fejlődéséhez oly
szükséges kölcsönös bizalomra épülő adózási feltételeket szeretnénk.
Ugyanakkor alkamazkodunk az előírásokhoz, többé nem hozzuk
nyilvánosságra az adófizetők nevét, mert fontosabb az elmaradások
bevételezése, mint a médiaszínjáték” – pontosított Eugen Teodorovici
pénzügyminiszter.
A sajtóiroda

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

Szomorú szívvel emlékezünk március 5-én PAKUTS ERZSÉBETRE
halálának 2. évfordulóján. Emlékét
szívünkben
őrizzük.
legyen
csendes!
Nyugalma
Akik ismerték, gondoljanak Rá szeretettel.
Férje, Dezső, unokája, Noémi,
menye, Marika, a rokonok és ismerősök. (1/1583-I)
„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.” (Jób 19.25)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-693-866.
(21031)
VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (4/1578-I)
VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforga-tást,
ácsmunkát,
teraszkészítést, tetőfedést Lindab lemezzel,
csatornakészítést. Nyugdíjasoknak 15%
kedvezmény.
Tel.
0746-540-008.
(7/1593)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a drága édesanyára és
testvérre, a vadasdi születésú
GYŐRFI IBOLYÁRA halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen áldott! Leányai, testvérei és azok
családja. (9/1524-I)

Az idő fájdalmat enyhít, de hiányt
nem pótol.
Aki szeretteinek szívében él, nem
hal meg, csak pihenni tér.
Szomorú szívvel emlékezünk a
nagyteremi születésű KELEMEN
KARCSIRA halálának ötödik évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(11/1551)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István - 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664
• 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

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagypapa, após, apatárs, nagybácsi, barát és szomszéd,
özv. id. JÁNOSI BÉLA

a Metalotehnica volt dolgozója

életének 82. évében február 8-án Budapesten csendesen

megpihent.

Drága halottunk búcsúztatása és hamvainak nyugalomra he-

lyezése Marosvásárhelyen, 2019. március 6-án, szerdán 13

órakor a református temetőben lesz. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szívünkben örökké élni fog!

A gyászoló család.

„Gondolj arra, hogy én akkor már ott leszek melletted, csak

a szemeddel nem láthatsz. Ott leszek a tulipánok színében,

a kis almafa rügyeiben, a virágillatban, s a szellőben, mely
megborzolja néha a hajad.” (Wass Albert)

Örökké emlékezni fogunk drága Szüleinkre, nyugodjatok bé-

kében, együtt! (9/1495-I)

Szomorú

szívvel

édesapámra,

emlékezünk

id.

HEGYI

GERGELYRE halálának 31. évfor-

dulóján és édesanyámra, HEGYI

VIKTÓRIÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodjanak béké-

ben!

Leányuk,

családja. (3/1573)

Aranka

és

• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

Fájó szívvel emlékezünk március
5-én NAGY ATTILÁRA halálának
9. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, Magdolna, lánya, Éva,
unokái: Kinga és Elemér. Nyugodj békében! (10/1596)

ELHALÁLOZÁS

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagytata, testvér, sógor, rokon és
barát,
NAGY ANDRÁS
életének 70. évében, 2019. március 4-én, hosszú betegség után
hirtelen elhunyt. Drága halottunkat
2019. március 7-én, csütörtökön
14 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi római katolikus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1/1602-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesapa, nagyapa,
após, testvér, rokon és barát,
SZABÓ KÁROLY
életének 87. évében, 2019. március 3-án eltávozott közülünk. Temetése 2019. március 6-án 15
órakor lesz a nyárádszentimrei
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétem Kakasi Katalinnak és gyermekeinek id.
KAKASI GYÖRGY (Ilencfalva) elhunyta alkalmából. Zöld Endre.
(11/1597)
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Lőgyakorlatok
éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi
lőtéren

Március 5–8. között reggel
8-tól 20 óráig  a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek során
éleslőszerthasználnakahonvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági
rendszer
intézményeinekMarosmegyei
egységei.
Felkérjükatérséglakosságát,hogyezidőalattkerüljeel
alőtérkörnyékét,mertfennáll
atestisérülésvagyakárazelhalálozásveszélyeis.Ellenkező
esetbenaHonvédelmiMinisztérium nem vállal semmilyen
felelősséget.
A 2019. 03. 01-ei 322-es
számú átirat kivonata, kibocsátó:marosvásárhelyi01010
katonaiegység
Sürgősségiesetekért
felelősönkéntesszolgálat,
Marosvásárhely

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

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

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

ÉPÜLETFELÉRTÉKELÉS vállalkozásoknak adózás céljából a
2018-as évre. Tel. 0744-504-536. (63209)

PVC-ABLAKOK, vasajtók javítását, zárszerkezetének cseréjét
vállalom. Tel. 0744-504-536. (63209)

TELJESORVOSIELLÁTÁS – 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)

ELADÁSIÜGYNÖKÖT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805, 8-16
óra között. (8/1568-I)

AMULTINVEST több mint 20 éve Maros megye és a regió kiemelkedő építőipari és ingatlanberuházó vállalata. Az ország több
üzlet- és szabadidőközpontja viseli csapatunk munkájának a jegyét.
Marosvásárhelyre keresünk egy talpraesett, jó kiállású, fiatalos, kezdeményező készséggel rendelkező, dinamikus KARBANTARTÓT,
karbantartási és üzemeltetési munkakörbe. Amennyiben biztos vállalati háttér, hosszú távú munkalehetőség és folyamatos szakmai
fejlődés mellett egy dinamikusan bővülő csapat munkáját segítenéd,
jelentkezz fényképes önéletrajzoddal a recrutare@multinvest.ro
e-mail-címen vagy személyesen Marosvásárhelyen, a Dózsa
György utca 67. szám alatt. (21036-I)

MAROSVÁSÁRHELYICÉG hollandiai építkezésre MUNKAERŐT alkalmaz 8-14 eurós órabérrel. Tel. 0740-602-038.
(21029-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.)

ANORANDKFT.sürgősen alkalmaz előkönyvelési ismeretekkel
rendelkező
MUNKATÁRSAT.
Az
önéletrajzokat
az
office@norand.ro e-mail-címre várjuk. (63370-I)

CUKRÁSZATHOZÉRTŐSZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745668-883. (7/1591-I)

TARGONCAVEZETŐI JOGOSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐKOLLÉGÁKAT keresünk MAGYARORSZÁGI MUNKAVÉGZÉSRE. Ingyenes szállás, kiemelt bérezés és egyéni
juttatások. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (21042)
AKOVÁCSPÉKSÉG KARBANTARTÓT alkalmaz. Tel. 0744403-114. (21048)

Közpénzügyi Minisztérium
Kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztály

A pénzügyminisztérium folytatja a kincstárjegyek
kibocsátását a lakosság számára

A Közpénzügyi Minisztérium március 4-étől újabb kincstárjegyeket
bocsát ki a lakosság számára, 1, 2, 3 és 5 éves lejárattal, évi 3,5, 4, 4,5,
illetve 5%-os kamattal. Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a
Román Posta Rt. postahivatalaiban lehet megvásárolni:
– 2019. március 4–22. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. március 4 –21. között a Román Posta városi postahivatalaiban,
március 20-ig pedig a vidéki postahivataloknál.
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg,
akik a jegyzés időpontjában betöltötték a 18. életévüket. A befektetendő
összeg bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg
semmisnek nyilvánítását egy erre vonatkozó kérvény benyújtásával. A
jegyzés megtörténte után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet
semmisnek nyilvánítani.
Egy kincstárjegy nominális értéke 1 lej, a kamatot évente adják hozzá, a
tájékoztatóanyagban előírt időpontokban fizetik ki.
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az
örökösöket illeti meg, akik igazolják örökösi minőségüket.
A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán
kibocsátják. Minden hónapban a jegyzés három hétig tart. A lejárat utáni
visszaváltás határideje az érdeklődés függvényében változhat.
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a
www.mfinante.gov.ro (Tezaur menüpont),
a www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, https://www.comunicatii.gov.ro,
https://www.posta-romana.ro honlapokon teszik közzé.

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály

nyilvános árverést szervez 2019. március 19-én 12 órai kezdettel az intézmény Köztársaság utca 30.
szám alatti székhelyén a következő javak értékesítésére:
Második licit:
– Volkswagen IJ-2006 személygépkocsi, alvázszáma WVWZZZIJZ6000944, kikiáltási ár 6.885 lej; Volkswagen
IJ-2005 személygépkocsi, alvázszáma WVWZZZIJZ5W017187, kikiáltási ár 6.600 lej.
Első licit:
Volkswagen személygépkocsi 7HC GCAAB300X0, MS-77-MTM, 2012-es gyártmány, alvázszáma
WV2ZZZ7HZCH066536, kikiáltási ár 49.480 lej; Volkswagen személygépkocsi C3 ACXBMPX0, MS-01-TKT,
2007-es, alvázszáma WVWZZZI3CZ7E192163, kikiáltási ár 14.510 lej; Volkswagen személygépkocsi 7JO
PCAAC300X0, MS-02-TKT, 2012-es, alvázszáma WV1ZZZ7JZCXO15128, kikiáltási ár 39.840 lej; Audi
személygépkocsi, B8ACAGF, MS-04-TKT, 2011-es, alvázszáma WAUZZZ8K3BAO33835, kikiáltási ár 45.270
lej. A kikiáltási ár nem tartalmazza a héát.
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i)
pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti
javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint 7. bekezdése értelmében a liciten
való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő
iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a
Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO84TREZ4795067XXX001785 számlára kell átutalni, címzett a
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – vagy banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át
kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság
által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és
időben részt vehessenek az árverésen.
Az árverésről szóló közlemény kifüggesztésének időpontja: 2019. március 5. A közleményt kifüggesztik a
Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, az Ádámosi Polgármesteri Hivatal, a Dicsőszentmártoni
Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, a végrehajtói irodában (Bălţatu Gheorghe felügyelő) vagy a 0265/443312-es telefonszámon.

Közlemény

A lakossági riasztórendszer tesztelése

Mivel tájékoztatni kell a lakosságot a sajátos akusztikus riasztási jelzésekről, és közös keretrendszert kell
kidolgozni a lakossági (nyilvános) riasztórendszer ellenőrzésére, a katasztrófavédelmi felügyelőség havonta,
minden hónap első szerdai munkanapján teszteli a települések riasztórendszereit.
Eszerint 2019.március6-ándélelőtt10és11óra között Marosvásárhelyen
TESZTELIKALAKOSSÁGIRIASZTÓRENDSZERT.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a fent említett időintervallumban egyidejűleg működésbe hozzák Marosvásárhely megyei jogú város központi riasztórendszerét, valamint a település vállalkozásainak szirénáit,
és bevezetik az egyik akusztikus riasztási jelzést.
AKUSZTIKUSRIASZTÁSIJELZÉSEK

Polgárvédelmi
helyzetek(jelzés)

Időtartam

Jelentése

Légiriadó-előzetes 3, egyenként 32 másodperces A lakosság előzetes figyelmeztetése légitámahangjelzés(impulzus)12másod- dás bekövetkeztének lehetőségére a város (létepercesszünetekkel
sítmény) területén
Légiriadó

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

Katasztrófariadó 5, egyenként 16 másodperces A lakosság tájékoztatása egy elkerülhetetlen terhangjelzés(impulzus)10másod- mészeti, technológiai vagy biológiai katasztrófa
percesszünetekkel
bekövetkeztéről vagy ennek veszélyéről
Ariadóbefejezése 2 percig tartó folytonos, egyenlő A lakosság tájékoztatása a veszély elmúltáról és
hangerejűjelzés
a tevékenységek folytatásának lehetőségéről

Dr.DorinFloreapolgármester
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A tanulók, egyetemisták
és 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

ASiletinaImpexKft.–HelyiKözszállításiRt.Társulásezúton
értesítiazérdekelteket,hogy:
–azingyenesautóbuszbérletekérvényességiidejemárcius31igmeghosszabbítódik,ezideigtovábbraislehetvelükutazni;
–március14-étőlelkezdikkibocsátaniazúj,kártya(card)típusúbérleteket.
Ennekigénylésekorakövetkezőkszükségesek:
TANULÓKNAK:
–igazolásaziskolától(eredeti)
–személyazonosságiigazolvány(születésibizonyítványa14
évenaluliaknak)
–a14évenaluliaknakaszülővagygyámkérhetiakártyát,ez
esetbenazilletőszemélyijekerülbemutatásra.
EGYETEMISTÁKNAK
–StudentCard
–a2018–2019-estanévreláttamozott/lepecsételtleckekönyv
(carnetdestudent)
–személyazonosságiigazolvány
NYUGDÍJASOKNAK
–személyazonosságiigazolvány
–alegutóbbi2019-esnyugdíjszelvény
Aziratokateredetibenésmásolatbanisbekellmutatni,abérlet
kibocsátásidíja10lej.
Egykövetkezőközleménybentudatjukazátvevőpontokat,valamintezeknyitvatartásátis.
Azigazgatótanács

MAROS MEGYEI TANÁCS
Műszaki Igazgatóság
Beruházási és Közbeszerzési Osztály
Beruházási Részleg
HIRDETÉS
A MAROS MEGYEI TANÁCS Műszaki Igazgatósága értesíti az érdekelteket, hogy kérelmet nyújtott be

környezetvédelmi engedély kibocsátására a Maros

megyében, Sóvárad községben, a 135-ös megyei
úton kivitelezésre javasolt „Fahíd helyreállítása a

135-ös megyei úton, a 43+500 km-nél, Sóvárad köz-

ség területén” elnevezésű beruházás számára.

A javasolt projektre vonatkozó információk tanul-

mányozhatók a Maros Megyei Környezetvédelmi

Ügynökség székhelyén (Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám), hétfőnként 9-15 óra között, kedd-

től péntekig 9-12 óra között, valamint a projekt tulajdonosának, a megyei önkormányzatnak a

székhelyén (Győzelem tér. 1.szám) 8 és 16 óra között.

Az érdekeltek a Maros Megyei Környezetvédelmi

Ügynökség székhelyén nyújthatják be észrevétele-

iket hétfőnként 9-15 óra között, keddtől péntekig
9-12 óra között.

Az ELNÖK nevében
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