
Okulásul
A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség a Facebookon

számolt be arról, hogy nyolc gyergyószentmiklósi tűzoltó egy pille-
palackokból épített tutajon indult útnak a Maroson, hogy felhívja a
figyelmet a környezetszennyezés veszélyeire. Gyergyóremetéről in-
dultak, és számításaik szerint ma érnek el Szegedre, ahol a Maros a
Tiszába torkollik. 

A tűzoltók saját bevallásuk szerint borzasztó sok szeméttel talál-
koztak az úton: volt olyan folyókanyarulat, ahol mintegy ötven négy-
zetméternyi vízfelület tele volt palackokkal, sőt kidobott
gáztűzhelyekkel, hűtőszekrényekkel, televíziókkal... 

A gyergyói tűzoltók nagyszerű kezdeményezése remélhetőleg
„megérinti” azokat is, akiknek kötelességük lenne tenni az egészsé-
ges környezetért, és fellépni a szennyezők ellen. Mert normális ember
számára érthetetlen, hogy mit keres egy hűtőszekrény a Marosban,
vagy egy kanapé vagy gyerekkocsi a Poklos-patakban?

És, ha már Marosvásárhelyt említjük, el kell mondanunk, hogy a
tiszta környezetért vonult vasárnap a Maros-partra 500 önkéntes,
hogy összeszedjék a mások által mindenfelé szétdobált szemetet. Az
eredmény: több mint 2500 zsák szemét, kb. 2x5 km-es megtisztított
partszakasz. 

Ám, mint minden kezdeményezést, ezt is fanyalogva fogadták egye-
sek, kampányfogásnak nevezték, mert az akcióban részt vett egy, 

A hazai fajtatiszta mangalicákat Maros-
felfaluban törzskönyvezik. A tenyész-
tésvezetési irodában Balla Levente
állategészségügyi és állattenyésztő
mérnök, a Romániai Mangalicatenyész-
tők Országos Egyesületének alelnöke
szaktanácsadással is szolgál. A kertész-
mérnöki végzettséggel is rendelkező
férfi magántermelőként az állattartás
mellett fóliás és szabadföldi zöldségter-
mesztéssel foglalkozik.

– A feleségemmel, Imolával a budapesti Cor-
vinus Egyetemen szereztünk kertészmérnöki
oklevelet. Egy szászrégeni panellakásból köl-
töztünk Marosfelfaluba. Korábban nyulakat te-
nyésztettem, a piaci mozgás azonban a
sertéstenyésztés felé mutatott. Megvásároltuk a
területet a tanyához, aztán két mangalicával el-
indítottuk a vállalkozást. Szaporítottunk, vásá-
roltunk, cseréltünk, így jutottunk el a jelenlegi,
száz egyedet meghaladó állományhoz. Mindhá-
rom színváltozat – a vörös, a szőke és a fecske-
hasú is – megtalálható nálunk, emellett báznai
öves sertésünk is van. A tenyésztést a szaporí-

tásra és nem a hizlalásra alapozzuk – körvona-
lazta Balla Levente a két lábon álló vállalkozás
egyik fontos pillérét, majd a zöldségtermesztés-
ről beszélt.

– Paradicsomot, számos paprikafajtát, ubor-
kát, hagymát, fokhagymát termesztünk, a leg-
nagyobb tétel a padlizsánból van. Nem vagyunk
biotermelők, de a zöldségek életciklusába csak
szükség esetén avatkozunk bele. A harmadosz-
tályú terményt az állatokkal etetjük fel, így
semmi sem vész kárba. Ami a takarmány többi
részét illeti, a csöves kukoricát egy helyi

A legnépesebb
kreativitási 
vetélkedő zárult
Minden eddiginél több résztvevővel
tartották az elmúlt hét végén, a hivatá-
sok évében a XI. erdélyi főegyházme-
gyei kreativitásvetélkedőt
Marosvásárhelyen. A verseny célja,
hogy minden gyermeknek lehetőséget
adjon kreatív képességeinek a bizo-
nyítására.
____________4.
A siker titka 
a tehetség 
és a sok munka 
Nagyhéten, április 17-én, szerdán a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia
rendkívüli húsvéti vokálszimfonikus
hangversenyt tart a magyarországi
Káli Gábor karmester vezényletével.
____________5.
Zsidó épített 
örökség 
Marosvásárhelyen
…az iskolákban a tanárok, de a jogá-
szok, orvosok is a város értelmiségi
rétegét erősítették. Nem véletlen,
hogy 1945-ben épp Marosvásárhely
az orvosi egyetem megalapításának
helyszíne – emelte ki az előadó.
____________7.(Folytatás a 6. oldalon)
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Kevesen tenyésztenek fajtatiszta mangalicát a megyében

Malac és padlizsán
Előfizetőink 
figyelmébe!
A húsvéti ünnepek

miatt áprilisban 
kevesebb 

A munkAnAp, 
ne feledjék 

időben megújítani 
az előfizetést! 

Telefon: 
0742-828-647. 



IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. 130C
min. 10C

Ma CsOnGOR, 
holnap RudOLF napja.
RudOLF: a német Rudolf (je-
lentése: dicsőség, hírnév + far-
kas) név átvétele. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. április 15.

1 EUR 4,7619
1 USD 4,2072

100 HUF 1,4856
1 g ARANY 173,9897

Jogi tanácsadás
Április 17-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám)
a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizető-
inknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük,
hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Előadás a káros szenvedélyekről
A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat szervezésében
április 16-án, ma 17 órai kezdettel a káros szenvedélyekről
tart előadást Seres József biológus a Máltai Szeretetszol-
gálat Berek utca 1. szám alatti székhelyén.

Ünnepi vásár
A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei
szervezete (RMGE Maros) április 17-én, szerdán Keresd
a helyit! jelmondattal húsvéti vásárt szervez marosvásár-
helyi, Laposnya utca 23. szám alatti székházában. A vásá-
ron, amelynek célja az ünnepre való hangolódás,
készülődés, továbbá a termelő és vásárló személyes talál-
kozásának biztosítása, a közvetlen bizalomra épülő vásár-
lói kör kialakítása, Maros megyei kistermelők mutatják be
és értékesítik termékeiket. Nyitás délelőtt 10 órakor.

Húsvéti hangverseny
A nagyhéten G. B. Pergolesi Stabat Mater és Csíky Csaba
Ómagyar Mária-siralom című műveit mutatja be a maros-
vásárhelyi Vártemplom Musica Humana női kamarakórusa.
A Bolyai téri unitárius templomban szerdán 17 órakor, a mi-
noriták templomában csütörtökön 18.30 órakor szólalnak
meg a művek. Közreműködnek: Strausz Imre István (zon-
gora), Keresztesi Tekla alt, Szekeres Judit és Kopacz Csilla
szoprán. Karnagy Csíky Csaba.

I. slam poetry licisbajnokság
A Slam Poetry Marosvásárhely csapata, a Maros Megyei
Magyar Diáktanács és a Jazz & Blues Club szervezésében
április 18-án, csütörtökön 19 órai kezdettel a Jazz Clubban
tartják az első marosvásárhelyi Slam Poetry középiskolás
bajnokság döntőjét. Az est meghívottja Vass Csaba hazai
szövegfaragó, erdélyi slambajnok. A beugró 5 lej. Asztal-
foglalás a 0724-400-322-es telefonszámon. Bővebb tájé-
koztatás az esemény Facebook-oldalán.

Benedek Árpád zenepedagógus 
az Erdély TV-ben

Az Erdélyi Magyar Televízió Artériák című műsorának
stábja Nagyváradon, a Csillagocska református zeneóvo-
dában járt, ahol Benedek Árpád zenepedagógusi munkáját
ismerhette meg. Az Erdély TV ma fél 9-kor kezdődő műso-
rában a zenepedagógus a Partiumi Keresztény Egyetem
tanársegédjeként is bemutatkozik.

Rendkívüli vokálszimfonikus 
hangverseny

Április 17-én, szerdán 19 órakor rendkívüli húsvéti vokál-
szimfonikus hangversenyre várják a nagyérdeműt a Kul-
túrpalota nagytermébe. Vezényel Káli Gábor
magyarországi karmester, nagybőgőn játszik Fejérvári
Zsolt magyarországi művész, szólisták: Madaras Ildikó
szoprán, Asineta Răducan alt, Szabó Levente tenor, Sa-
muel Barani basszus, közreműködik a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara.
Műsoron: Verdi-, Vanhal-, Schumann-művek. A hangver-
senyre a 25-ös számú bérletek érvényesek.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 
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A Nap kel 

6 óra 34 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 10 perckor. 
Az év 106. napja, 

hátravan 259 nap.
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Megyei hírek

Különleges délutánnal készül-
nek a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem hallgatói április
16-án, ma 17 órától a Levél
utcai Stúdió 2-ben.

Két előadásra, közönségtalálkozóra
és kulisszajárásra várják a harmadéves
bábszakos hallgatók és oktatók az ér-
deklődőket a Levél (Frunzei) utca 9.
szám alatt található Stúdió 2-be. A dél-
utáni bábos maratonra egy jegy kivál-
tásával a nézők mindkét előadáson és
az ezeket összekötő beszélgetésen ve-
hetnek részt.

A 17 órakor kezdődő Vízivilág című
nonverbális animációs előadás a 0-5 év
közötti gyermekeket és szüleiket,
nagyszüleiket tenger alatti sétára hívja,
amelyben animáció segítségével a szi-
vacsból készített, mértani formákból
megteremtett alakzatokkal a nézők
szeme előtt víz alatti varázslatos biro-
dalmat tár fel. A képzeletbeli utazás él-
ményét zene fokozza. 

A nem csak gyerekeknek szóló fél-
órás előadást kulisszajárás és beszél-
getés követi bábművészetet oktató
tanárok vezetésével. A megyei tanfel-
ügyelőség által szervezett módszertani
találkozó alkalmat ad a pedagógusok-
nak az előadás megtekintésére és utána
az egyetemen működő alkalmazott
bábművészet MA szak ismertetésére is
sor kerül. 

A beszélgetést követően, 19 órá-
tól a Jin-Jang, felnőtteknek szóló
produkció látható. Az ötvenperces
előadás vizuális dramaturgiára
épülő színpadi poéma, amelynek
világában a jin-jang mítoszából is-
mert férfi- és nőalak megszületése,
a környező világ felfedezése, a ta-

lálkozás, a különbözőségekből
eredő konfliktus és az ellentétekből
születő harmónia elevenedik meg. A
produkcióban látható díszletet és bá-
bokat az ismert képzőművész, szob-
rász és látvány- tervező, Gavril
Siriteanu, Constantin Brâncuşi leszár-
mazottja készítette.

Az előadásokat Darvas Emőke, Gi-
dófalvi Imola, Kis Veronika Anna,
Mag Eszter, Mészáros Ágoston, Sánta

Yvett, Szabó Zsolt – a harmadéves
bábszínész szak hallgatói – adják elő.
Rendező, osztályvezető tanár: Kozsik
Novák Ildikó. 

Jegyek vásárolhatók a Stúdió Szín-
ház jegypénztáránál 14-18 óra között,
vagy az előadás helyszínén, kezdés
előtt egy órával. A Stúdió Színház mű-
soráról és jegyfoglalásról bővebb in-
formációt a www.studioszinhaz.ro
honlapon találnak.

Nyílt nap a Levél utcában

„Mindenkinek van egy anyanyelve, kell hogy legyen egy
zenei anyanyelve is, és ehhez szorosan kapcsolódik a ma-
gyar mozgáskultúra, nem véletlen, hogy tánc közben mindig
énekeltek. Addig leszünk magyarok, amíg magyarul ének-
lünk és magyarul táncolunk”. Kallós Zoltán gondolatát vá-
lasztották mottóul a nyárádszeredai óvodapedagógusok,
amikor megszervezték a Kis tehetségek vetélkedője nyárád-
menti körzeti szakaszát. 

A pénten Nyárádszeredában tartott találkozón ötvenegy
óvodás lépett színpadra Csíkfalváról, Nyárádszeredából
(napközi és óvoda), Márkodból, Torboszlóról, Nyárádma-
gyarósról, Nyárádselyéből, Demeterfalváról, Nyárádgálfal-
váról, Nyárádszentlászlóról, Szentháromságról,
Ákosfalváról, Kisgörgényből, Somosdról és Nyárádkará-
csonról, közülük kilencen népmesét, heten népdalt, hárman

gyermekdalt adtak elő, tizenegyen szavaltak, három óvodai
csoport pedig népi játékot mutatott be. Az előadók tehetsé-
gét ötfős bizottság mérlegelte, Adorjáni Klementina, Ko-
lozsvári Tímea, Kovács Emese óvodapedagógusok, Bende
Szende néptáncos és Kovács Júlia ny. szaktanfelügyelő.
Döntéseik nyomán a legjobb mesélőnek Nyíri Nóra (Deme-
terfalva, óvónő Novák Ibolya) bizonyult, legszebben Kacsó
Izabella Edina (szeredai napközi, óvónők Demeter Beáta és
Mihály Erika) és Nagy Bella Alíz (szeredai óvoda, óvónő
Incze Katalin) énekeltek, a népi gyermekjátékot legügyese-
ben a csíkfalvi Piros tulipán csoport (óvónők Marton Er-
zsébet Zsófia és Mihály Ilona) adta elő, míg a gyermekdal
és szavalás terén ismét a szeredai Kacsó Eszter Réka és Simó
Zsolt napközisek bizonyultak a legkiválóbbnak. Ők képvi-
selik a körzetet a megyei megmérettetésen. (gligor)

Összemérték tehetségüket

51 óvodás, napközis vett részt a körzeti vetélkedőn (fotó: www.facebook.com)

Fotó: Simon Róbert

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a népújság szerkesztőségében: 
marosvásárhely, dózsa György utca 9. szám, 

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

Tel. 0742-828-647



A világtörténelem egyik legértel-
metlenebb és legbrutálisabb
pusztításának nevezte a holoka-
usztot Kásler Miklós, az emberi 
erőforrások minisztere a holoka-
uszt magyarországi áldozatainak
emléknapja alkalmából tartott va-
sárnapi megemlékezésen, a buda-
pesti Terror Háza Múzeum előtt. A
holokauszt magyar áldozatainak
emléknapját az első Orbán-kor-
mány vezette be 2000-ben.

A miniszter úgy fogalmazott, a véres
huszadik században két diktatúra jött
létre, amelyek emberek tízmillióit 
nyomorították meg és pusztították el: az
internacionalizmus és a nemzetiszocia-
lizmus. Hangsúlyozta: az áldozatok 
mellett azokra is emlékezni kell, akik
„emberek maradtak az embertelenség-
ben”, és segítették, mentették az üldö-
zötteket, mindannyiunk példaképeivé
válva.

Sorsuk azt bizonyítja, hogy ha az em-
beriség megtartja értékeit, és cselekede-
teinket a szeretet vezérli, képesek
vagyunk „csodákat végrehajtani” a leg-
szörnyűbb időkben is – jelentette ki.

Kásler Miklós kiemelte: meg kell is-
mertetnünk a következő nemzedékekkel
a példaértékű hősök tetteit, mert csak így
biztosíthatjuk, hogy „az emberiség ne
térjen le az igaz útról”, ne vegyék át az
irányítást újra az ember- és istentelen
eszmék, és ne ismétlődjenek meg a hu-
szadik század nagy tragédiái.

Köves Slomó, az Egységes Magyaror-
szági Izraelita Hitközség (EMIH) vezető
rabbija arról beszélt, hogy a zsidó hagyo-
mányokban és a zsidó vallásban – ezen
keresztül a zsidó-keresztény civilizáció-
ban is – alapérték a történelmi emlékezet
kötelessége.

Kitért arra: a Medián „antiszemitiz-
mus attitűdre” vonatkozó, 2006-ban vég-
zett közvélemény-kutatásában a
megkérdezettek 14 százaléka gondolta
azt, hogy nem is voltak gázkamrák, és 9
százalékuk szerint a holokauszt borzal-
mait a zsidók találták ki. Tizenegy évvel
később, 2017-ben már a megkérdezettek
22 százaléka gondolta, hogy nem létez-
tek gázkamrák, és 17 százalékuk vélte
úgy, hogy ezeket a borzalmakat a zsidók
találták ki – mondta.

Köves Slomó rámutatott: ha a történe-
lem borzalmaira való emlékezés csupán
teher, akkor sokszor a fordított hatást éri
el. Azokra szerinte úgy és akkor érdemes
emlékezni, „ha a vastag sötétségben meg
tudjuk találni azokat a kicsiny lángokat”,
amelyek saját személyes életünkben is
példát, erőt és morális tanítást tudnak
adni. Erre említette példaként Ferenczy

Bénit és feleségét, akik életük kockázta-
tásával – mások mellett – három tizen-
éves magyar zsidó kisfiút rejtettek el
Budapesten, megmentve életüket.

A rendezvényen, amelyen idén a bu-
dapesti skót misszió internátusának már-
tír sorsú vezetőjére emlékeztek, David
Mundell úgy fogalmazott: Jane Haining
a „tisztesség, a tolerancia és az egyenlő-
ség példaképe” volt diákjai, köztük sok
elárvult zsidó lány számára.

Ezek az értékek vezérelték akkor is,
amikor határozottan megtagadta, hogy
magukra hagyja tanítványait a 2. világ-
háborúban – mondta, majd az ember-
mentőt idézte, aki szerint „ha ezeknek a
gyermekeknek a napsütésben szükségük
volt rá, akkor a sötétség óráiban még in-
kább!”.

Szólt arról, hogy a dél-skóciai tanárnő
1932-ben érkezett Budapestre, hogy a re-
formátus egyház skót missziójának inter-
nátusát vezesse. Diákjait Magyarország
1944-es német megszállását követően
sem hagyta magukra. A hatóságok azon-
ban „nem tűrték segítőkészségét és elkö-
telezettségét”. A Gestapo letartóztatta, és
az auschwitzi munkatáborba hurcolta
kényszermunkára, ahol két hónap múlva
meghalt.

David Mundell szerint a legtöbbet az
árulja el Jane Hainingről, hogy munka-
társainak az auschwitzi táborból küldött
utolsó levelében panaszkodás helyett
arról érdeklődött, mennyi lisztje és tojása
maradt az iskolának.

„Tegyünk együtt azért, hogy a jövő-
ben is megőrizzük e rendkívüli skót
hősnő emlékét, aki Magyarországot vá-
lasztotta otthonául. Adjuk tovább törté-
netét, és kövessük a példáját, hogy ilyen
gonoszság még egyszer ne üthesse fel a
fejét” – kérte a brit miniszter.

Gordon Gábor, az Élet Menete Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke arról be-
szélt: Jane Haining és munkatársa, Prém
Margit, a skót misszió Vörösmarty utcai
iskolájának igazgatója az iskola épületé-
ben öt gyermeket, öt anyát, három nőt és
négy férfit bújtatott el, akik mindany-
nyian túlélték a háborút. Nekik és a hoz-
zájuk hasonló igaz embereknek
köszönhető, hogy ma itt állhatunk és
emlékezhetünk.

Kitért arra: az embermentők sajnos
jóval kevesebben voltak, mint az elköve-
tők vagy a közömbös szemlélők, de
éppen emiatt sokkal jelentősebb az, amit
tettek. Hozzátette: az Élet Menete Ala-
pítvány „azért is dolgozik, hogy a mai
társadalmakban minél több ilyen hős ne-
velkedjen, hiszen még mindig nagyon
sok a világban a borzalom, a gyűlölkö-
dés és a bűnbakkeresés, pedig ezért egy-
szer már nagyon nagy árat fizettünk”.

Az emlékséta résztvevői a sófár és a
skót duda hangjára indultak el a buda-
pesti Március 15. térről, és a Jane Hai-
ning, majd az Id. Antall József rakparton
vonultak a Cipők a Duna-parton emlék-
műhöz. A menetet holokauszt-túlélők
vezették.

Az emlékműnél Keleti Ágnes holoka-
uszt-túlélő, ötszörös olimpiai bajnok tor-
nász, David Mundell és Kardos Péter
főrabbi közösen gyújtották meg az óri-
ásfáklyát az áldozatok emlékére. A meg-
emlékezés a főrabbi gyászimájával ért
véget.

Az idén tizenhetedszer megrendezett
menet célja, hogy a résztvevők felekezeti
és politikai hovatartozásra való tekintet
nélkül együtt róhassák le kegyeletüket a
holokauszt áldozatainak emléke előtt, és
tegyenek hitet a társadalmi szolidaritás
és a demokratikus politikai kultúra mel-
lett.

Románia a befektetők 
szempontjából biztonságos ország

Románia a befektetők szempontjából biztonságos or-
szág, fenntartható gazdasággal és növekvési poten-
ciállal – jelentette ki szombaton Washingtonban
Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. A pénzügyi
tárca vasárnapi közleménye szerint Teodorovici meg-
beszélést folytatott a hitelminősítő intézetek vezetői-
vel, valamint Paul Thomsennel, a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) európai részlegének igazgatójával.
A S&P, Moody’s és Fitch hitelminősítő intézetek ve-
zetőivel folytatott tárgyaláson Teodorovici kiemelte
Románia erősségeit: az államadósság és a külső
adósság mérsékelt a legtöbb uniós tagállamhoz ké-
pest, valamint a gazdasági növekedés kilátásait. 
Paul Thomsennel, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) eu-
rópai részlegének igazgatójával Románia makrogaz-
dasági keretére összpontosítottak. Teodorovici
garantálta, hogy Románia teljesíti a nemzetközi
pénzügyi intézményekkel szembeni kötelezettségeit,
három százalék alatt tartja a költségvetési hiányt, és
hogy a 2019-ben hozott intézkedések idén és jövő-
ben is fenntartható gazdasági növekedést indukál-
nak. (Agerpres)

Dăncilă – Nguyen Xuan Phuc 
találkozó

A vietnámi kormány Nguyen Xuan Phuc miniszterel-
nök által vezetett küldöttségét fogadta hétfőn a Vic-
toria-palotában Viorica Dăncilă miniszterelnök. A
találkozón memorandumot írtak alá, amely lehetővé
teszi a romániai állati eredetű termékek, méz és mé-
hészeti termékek forgalmazását Vietnámban. A kor-
mánypalotában aláírt dokumentum a román
mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium, il-
letve a vietnámi állategészségügyi és élelmiszer-biz-
tonsági hatóság közti megállapodást rögzíti, amely
értelmében felgyorsítják azokat a folyamatokat, ame-
lyek szükségesek a romániai állati eredetű termékek,
a méz és méhészeti termékek forgalmazásához a vi-
etnámi piacon. (Agerpres)

Ismét felfüggesztették Dragnea
tárgyalását

Liviu Dragnea ügyvédje kérte a legfelsőbb bíróságon
az öttagú bírói testületben helyet kapó egyik bíró
visszahívását, mivel sajtóértesülések szerint Simona
Enceanu bírónő férje a PSD támogatója. „Találtam
egy sajtóanyagot. A bírónő Dragnea felett ítélkezik, a
férj PSD-rajongó. Sérül a bírónő pártatlansága, nem
lehet része a testületnek” – érvelt az ügyvéd. 
Enceanu Simona Daniela, Rog Tatiana Lucia, Rus
Alexandra Iuliana, Mera Luciana és Popa Rodica
Aida bírák alkotják az öttagú testületet, amelynek a
nagyobbik kormánypárt elnöke ügyében ítélkeznie
kell. Időközben Luciana Mera kérte a nyugdíjazását,
és ezt a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
(CSM) jóváhagyta. Mint ismert, ebben az ügyben
Dragneát alapfokon 3 év és 6 hónap letöltendő sza-
badságvesztésre ítélték, majd a törvénytelenül meg-
alakított öttagú bírói testületek körüli vita miatt késett
a legfelsőbb bíróság ítélete. (Mediafax)
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az RMDSZ európai parlamenti jelöltlistáján amúgy a
parttakarítás nélkül is befutó helyen levő politikus. Azt
is mondták, hogy mindez csupán csepp a tengerben.
Ezeknek Teréz anya szavaival válaszolhatunk: „lehet,
hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. A nélkül
a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger”. 

Okulásul ajánlunk mindenki figyelmébe néhány ada-
tot. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség  szerint
Romániában évente 28 ezer ember veszíti életét a szeny-
nyezett levegő miatt.

A Román Pulmonológiai Társaság adatai szerint Ro-
mániában az asztmában szenvedők száma egymillióra
tehető, ami az ország lakosságának közel hat százalékát
jelenti. Tüdőgyógyászok szerint a légszennyezés – a do-
hányzás után – a légi utak megbetegedéseinek második
legfontosabb tényezője.

Országunk jelenleg „élen jár” a környezetszennyezés
terén Európában. Statisztikai adat, hogy egy romániai
lakos naponta 1,5-2 kilogramm szemetet termel. Ami
beszorozva 365-tel és 18 millióval, szép szeméthegyet
eredményez, amivel alaposan „felduzzaszthatjuk” fo-
lyóinkat, erdeinket, útjaink mentét. 

Az Európai Parlament tavaly áprilisban jogszabály-
csomagot szavazott meg az újrahasznosítás növelése, a
hulladékok lerakása és az élelmiszerpazarlás visszaszo-
rítása érdekében. A jogszabály előírja, hogy 2025-re a
települési hulladéknak legalább 55 százalékát újra kell
hasznosítani. A cél, hogy 2030-ra a hulladékok 60 szá-
zaléka, 2035-re már a 65 százaléka legyen újrahaszno-
sítva az unióban. Az EU szerint Romániában
„szánalmas” a helyzet, az újrahasznosítás aránya ke-
vesebb mint öt százalék. Ezért indult kötelezettségsze-
gési eljárás az ország ellen. 

Okulásul
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Meggyújtják az óriásfáklyát a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából megrendezett
Élet menetén Budapesten, a Cipők a Duna-parton emlékműnél. MTI/Mohai Balázs

Holokauszt-megemlékezés
Élet menete



Szombaton tizenkettedik al-
kalommal indultak el a túrá-
zók a Só útja évadnyitó
rendezvényén. Nemcsak gya-
logolni lehet ilyenkor a termé-
szetben, hanem komolyabb
környezeti kérdésekre is rálá-
tást nyerhetnek a gyerekek is.

A Só útja turisztikai programot
12 évvel ezelőtt indította el a ma-
rosvásárhelyi Fókusz Öko Központ
(FÖK) azzal a céllal, hogy az ókori
római sószállító út nyomán, amely
Parajdtól Marosszentgyörgyig tar-
tott, egy zöld utat, gyalogos és ke-
rékpáros turisztikai utat alakítson
ki. Az eseményt hagyományosan
partnereivel, a Székelybőért Egye-
sülettel és a jobbágyfalvi Tündér

Ilona panzióval közösen szervezi a
FÖK. Az évadnyitó esemény a gya-
logos turizmus ünnepe, gyerekek,
szülők, tanárok, tapasztalt túrázók
vesznek részt rajta, és a 60 kilomé-
teres útvonal egy részét, a Szé-
kelybő és Jobbágyfalva közötti 12
kilométert járják végig. Az idei 180
résztvevőt szombat délelőtt ismét
fánkkal várták a székelybőiek, majd
a túrázók nekivágtak az útnak, Job-
bágyfalvára délután érkeztek, ott
finom gulyással fogadták őket a
házigazdák. Az ebéd és a rövid pi-
henő után sokan a sportpályát cé-
lozták meg, de a csepergő eső miatt

sokan beültek a filmvetí-
tésre, majd a marosvásárhe-
lyi pedagógiai középiskola
diákjai szerveztek számukra
játékokat.

Idén kevesebb reklámot
szántak az eseménynek, de
így is szép számban jelent-
keztek túrázók, a megye-
székhelyről a Mihai
Eminescu Pedagógiai Fő-
gimnázium, a Művészeti
Szakközépiskola, a Refor-
mátus Kollégium, a 12-es
számú iskola Waldorf-osz-
tálya, a Tudor Vladimirescu
általános iskola és a koron-
kai Tholdalagi Mihály álta-
lános iskola diákjai mellett
szülők, természetbarátok is
útra keltek.

A rendezvény célja az,
hogy a gyerekek megismer-
jék a gyalogos turizmust, és

ezt részesítsék előnyben az au-

tóssal szemben. A FÖK-ot foglal-
koztatja a klímaváltozás csökkenté-
sének kérdése, ezért fontosnak
tartja, hogy az utazás minél keve-
sebb szén-dioxid-kibocsátással jár-
jon, lehetőleg gyalog induljunk
kirándulni az autós körutak helyett.
„Mi bebizonyítottuk, hogy Maros-
vásárhely környékén is nagyon szép
túrákat lehet tenni, és ugyanolyan
szép élményben lehet részük a ki-
rándulóknak” – mondta Hajdu Zol-
tán, a FÖK elnöke. Azért is
példaértékűnek tartja ezt a progra-
mot, mert a turizmust ebbe az
irányba kellene fejleszteni, ahol a
Nyárádmente, Maros megye is „ki-
törhet”. Ezeken a tájakon olyan ér-
tékek vannak, amelyeket
tönkretehetünk ahelyett, hogy érté-
kesítenénk; sajnos olyan természeti
területek mennek tönkre vagy tűn-
nek el, amelyek európai értéket je-
lentenek, például a búzaházi
réteken virágzó kockás liliom.
Csak az összefogás segíthet

Délután levetítettek egy doku-
mentumfilmet, amelyet az Európai
Klímaszövetség készített: egy ripor-
ter huzamosabb ideig élt az amazo-
nasi őserdők indiánjai között, és
megfigyelte az ott zajló folyamato-
kat, azt, hogy a gazdasági és politi-
kai érdekek, a korrupció hogyan
teszi tönkre a természetet és az ős-
lakosok életterét, mi zajlott le a fo-
lyam egyik mellékágán a világ
harmadik legnagyobb vízerőműve,
a Belo Monte megépítése hátteré-
ben. A hasonló folyamatok ellen vi-
lágméretű összefogásra van

szükség, máskülönben nagyon
nehéz lesz kezelni a klímaváltozást
– véli Hajdu Zoltán. A FÖK a klí-
maszövetséggel együtt kifejlesztett
egy telefonos alkalmazást, amely
révén a fiatalok is betekinthetnek
ezekbe a folyamatokba; látható,
hogy nem csupán néhány „elszállt”
ember foglalkozik ezzel a kérdés-
sel, hanem Európa több száz váro-
sában sok millióan, és lassan
hatékonyabb lesz a politikusok költ-
séges, látványos konferenciáinál.
Kedvvel, sebbel

Az idei évadnyitó gyalogosai
közül ezúttal felnőtteket kérdeztünk
meg, miért vesznek részt egy ilyen
túrán. A marosvásárhelyi Sipos
Csilla a gyerekével indult útnak,
néhány éve rendszeresen részt vesz-
nek ezen a programon. Ő is nagyon
szeret túrázni, érdekesnek tartja a
rendezvényt, és a gyerek is jónak
tartja, rendszeresen gyalogolnak,
szerintük nagyon jó dolog és egész-
séges, így reméli, továbbra is meg-
szervezik ezt a túrát. Nyilas
Szabolcs is a lányával érkezett Job-
bágyfalvára. Első alkalommal in-
dult útnak, fel is készítették, hogy
hét kilométert kell csupán gyalogol-
nia, mire kiderült, hogy szinte két-
szerese az út, közben egy régi seb
kiújult, mégis célba érkezett a gye-
rekekkel együtt, akiknek egy részé-
nél a gyaloglás levezette az
energiát, másokban még sok maradt
belőle. Hallotta, hogy tervezik az út
teljes bejárását több nap alatt, azon
is szívesen részt venne, ha a lánya
is vállalja.

Minden eddiginél több részt-
vevővel tartották az elmúlt
hét végén, a hivatások évé-
ben a XI. erdélyi főegyházme-
gyei kreativitásvetélkedőt
Marosvásárhelyen. A verseny
célja, hogy minden gyermek-
nek lehetőséget adjon kreatív
képességeinek a bizonyítá-
sára. Ezért az idei vetélkedőt
is 12 versenykategóriában
(rajz, fotó, naptár, plakát,
dombormű/körplasztika, iro-
dalom, szavalat, bábjáték/
dramatizálás, rövidfilm, voká-
lis és hangszeres zene, tánc
és sport) szervezte meg a II.
Rákóczi Ferenc Római Katoli-
kus Teológiai Líceum és a Ke-
resztelő Szent János-plébánia
Pro Vita Cristiana Alapítványa
április 12-13-án. 

Bár a vetélkedő két nagy kategó-
riából áll, a passzív kategóriát je-
lentő rajz, fotó, naptár, plakát,
dombormű/körplasztika résztvevő-
inek nem volt kötelező a részvétel,
ők alkotásaikat kellett elküldjék. Az
aktív kategória (irodalom, szavalat,
bábjáték/dramatizálás, rövidfilm,
zene, tánc, sport) nagyon sok kis és
nagyobb diákot vonzott Marosvá-
sárhelyre a két nap során. A verse-
nyen újra kiderült, hogy rengeteg
tehetséges diák van Erdélyben, akik-
nek a vetélkedő alatt lehetőségük
nyílt arra, hogy az iskolai tantárgya-
kon túl ügyességüket, ötletességü-
ket, tehetségüket is bizonyítsák, s
díjakkal, dicsérettel térjenek haza.
A verseny ugyanakkor lehetővé
tette számukra, hogy a hivatásként
gyakorolt mesterség fontosságát is
átérezzék, a szervezők ugyanis ezt
a fogalmat nemcsak a papi, szerze-
tesi, hanem minden hivatásként
végzett tevékenységre értették. 

A passzív kategória díjazási ün-
nepsége szombaton délután a Deus
Providebit Ház Szent Mihály termé-
ben zajlott, ahol sok boldog kisdi-
ákkal találkoztam. A díjazást

követően kértem meg dr. Tamási
Zsoltot, a II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Teológiai Líceum igazga-
tóját, a verseny főszervezőjét, hogy
értékelje az idei rendezvényt. 

– Tíz éven keresztül tartottuk a
vetélkedőt különböző néven, a má-
sodik évtizedet II. Rákóczi Ferenc
színe alatt indítottuk el, remélem, ez
sokáig fog tartani. Örömünkre szol-
gál, hogy jelentősen megnőtt a részt
vevő megyék száma, a korábbi át-
lagos hathoz képest az idén 11
megye kapcsolódott be a vetélke-
dőbe: Fehér, Brassó, Beszterce, Ko-
lozs, Hunyad, Maros, Hargita,
Temes, Bihar, Szilágy és Szatmár
megyéből volt résztvevőnk. A diá-
kok fele az aktív, másik fele a pasz-
szív kategóriákban, a munkáikkal
képviseltették magukat. 

– Sok távoli, kisebb vagy na-
gyobb település képviselőjének a
neve hangzott el a díjazottak között.

– Minden megyének voltak
nyertes diákjai, és remélem, hogy
jövőben is számíthatunk a jelenlé-
tükre. Létszámban is többen jöttek
el a versenyre, 1209 gyermek re-
gisztrált, de mivel volt, aki több ka-
tegóriára is jelentkezett, valamivel
több mint 1400 alkotást kellett a
zsűrinek értékelnie a 12 verseny-
szekcióban. Ennek eredményeként
több mint hatszáz díj és kétszáz di-
csérő oklevél, különdíj került kiosz-
tásra. Úgy éreztük, hogy jó
hangulatú vetélkedő volt, a szekci-
ófelelősöknek jelentős gyakorlata
van már a szervezésben. Több kate-
góriában is beértek a zsűri tanácsai
a folyamatosan visszatérő verseny-
zők esetében, aminek az lett a kö-
vetkezménye, hogy például a
dramatizálás kategóriában minden
résztvevőnek első díjat kellett adja-
nak, mert annyira jók voltak, hogy
nem tudtak senkit hátrább sorolni.
A táncnál, ahol én voltam a szekci-
ófelelős, minden produkció kifeje-
zetten jó és hangulatos volt, és
nagyon örültünk annak, hogy a fel-
készítő tanárok fegyelmezett csapa-
tokat hoztak magukkal. Ez abban is
tükröződött, hogy a kiváló szereplés

mellett szinte minden csoport végig
ittmaradt, és megnézték a többiek
táncát. Egymás megbecsülése
szempontjából nagyon fontosnak
érzem, hogy az utolsó csoport sze-
replésekor is több mint százan vol-
tak a nézőtéren.

– A táncban hogyan lehetett a hi-
vatások évét kifejezni?

– Most volt a legkönnyebb, mert
táncosnak lenni is hivatás, és ezt
kellett a csoportoknak kifejezni. A
minőség nagyon fontos volt, ezt
mindenki kiemelte. 

A szavalat kategóriánál volt egy
olyan próbálkozásunk, hogy a részt-
vevők válasszák ki a két verset,
amelyekből készültek. Nyilvánvaló,
hogy minden szavaló a saját egyé-
niségének megfelelő verset választ-
hatott, ezek minőségét illetően
viszont kíváncsi vagyok a zsűri vé-
leményére. 

A legnépszerűbb kategória a rajz
volt, amelyre valamivel több mint
hatszáz munka érkezett. Nagyon
népszerű volt a tánc is, ahol 15 fel-
lépés volt ugyan, de 250 diákot
mozgatott meg. Ugyancsak népes

volt a zene kategória, ahol 43
egyéni és 12 csoportos bemutató
hangzott el, amelyekben összesen
120 diák vett részt. Két részre kel-
lett osztanunk, iskolánk dísztermé-
ben ennyi diák és szülő ugyanis
nem fért volna el egyszerre. A film
kategóriába több mint 80 diák kap-
csolódott be 18 filmmel. Több mint
80 fotóval, 26 plakáttal, 13 naptár-
ral jelentkeztek a diákok, és a sport
kategóriában 20 csapatban 80 diák
vetélkedett. Több mint 30-an vettek
részt a szavalóversenyen, a drama-
tizáláson, az öt bemutató 57 diákot
mozgatott meg. Mindebből kiderül,
hogy egyik zsűrinek sem volt köny-
nyű dolga.

– A nagyszámú résztvevő, gon-
dolom, nagyobb kiadást jelentett a
korábbi évekhez képest. Sikerült-e
fedezni a költségeket?

– Költségvetési szempontból az
idei évünk kicsit furcsábban alakult,
ugyanis az országos büdzsé késői
elfogadása miatt a megyei és helyi
költségvetések is csúsztak, emiatt
ahol korábban pályáztunk, ezek a
lehetőségek jelentősen lecsökken-
tek. Most nyújtunk be egy pályáza-
tot a Communitas Alapítványhoz,
viszont a megyei tanács, amely
minden évben támogatott, az idén,
a már említett okokból, nem tudott
a partnerünk lenni. Emiatt költség-

vetési hiánnyal küzdünk, de remél-
jük, hogy utólag is tudunk szponzo-
rokat találni, hogy a
költségvetésünket egyenesbe hoz-
zuk. Függetlenül az anyagi nehéz-
ségektől, a célunk az volt, hogy
minél több mosolygó gyermek tá-
vozzon a díjazásról, éremmel a nya-
kában, oklevelekkel és könyvekkel.
Azt gondoljuk, hogy ezt az örömet
nem szabad elvenni a gyermekektől,
mert valamivel motiválni kell őket.
Úgy látom, hogy a vetélkedő nép-
szerűsége elsősorban azért növeke-
dett, mert sokan érzik a
sikerélményt, amihez a kreativitás-
versenyen nem kell lexikális tudás.
Ha van bennük valamilyen készség,
képesség, 12 kategória közül vá-
laszthatnak, hogy bizonyítsák adott-
ságukat, tehetségüket, ami későbbi
fejlődésüknek a kulcsa lehet.

– Szombaton este gyermekekkel
volt tele a Keresztelő Szent János-
plébániatemplom. Ez is szívet me-
lengető látvány.

– Du. 6 órától az ünnepi szentmi-
sén a Remény együttes ifjúsági ze-
nekíséretét hallottuk, majd az aktív
kategóriák díjait osztottuk ki, este
pedig további hét kategória nyerte-
seit díjaztuk – nyilatkozta dr. Ta-
mási Zsolt a népes és sikeres 11.
erdélyi főegyházmegyei kreativitás-
vetélkedő befejezését követően. 

Fotó: Bodolai Gyöngyi
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Nagyhéten, április 17-én,
szerdán a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia rendkívüli
húsvéti vokálszimfonikus
hangversenyt tart a magyar-
országi Káli Gábor karmester
vezényletével. Káli Gábor ta-
valy két nemzetközi karmes-
terversenyt is megnyert,
Hongkongban és Salzburg-
ban. De már előtte nívós ze-
nekarokat vezényelt, jelenleg
Fisher Iván zenekarával tur-
nézik, állt a Bostoni Szimfoni-
kus Zenekar élén, és számos
feladat vár rá a következő
évadban is.

– Szakmai életrajzában az áll,
hogy 1990–1996 között zeneiskolai
tanulmányokat végzett (zongora, he-
gedű), 1996–2001 között a Bartók
Béla Konzervatóriumba járt, majd
2001-ben nem zenei szakon érettsé-
gizett a budapesti Jedlik Ányos 
Gimnáziumban, ezt követően (2001–
2004) a Liszt Ferenc Zeneakadémi-
ára járt zongora és karmester
szakra, majd 2009-ben a berlini
Universität der Künstén diplomá-
zott. Nem sokkal ezután jöttek a si-
kerek. Tavaly első díj a hongkongi
nemzetközi karmesterversenyen,
ugyanakkor szintén első díjat nyert
a Nestlé és Salzburgi Ünnepi Játé-
kokon, meghívást kapott a bostoni
filharmonikusok vezénylésére, és so-
rolhatnánk tovább. Hogyan kezdő-
dött mindez?

– Olyan nyolc-kilenc éves lehet-
tem, amikor eldöntöttem, hogy kar-
mester szeretnék lenni. Szüleim
orvosok, nem volt a családban ze-
nész, de nagyon gyakran vittek test-

véremmel együtt komolyzenei
koncertekre, az operába. Nyilván
ott láttam, hogy mit csinál a kar-
mester, még ha nem is értettem iga-
zából, hogy miért hadonászik.
Otthon volt lemezjátszónk, és bake-
litlemezen nagyon sokat hallgattam
Dvořákot. Aztán a zenét hallgatva
otthon én is kipróbáltam magam
ebben a szerepben. Volt egy belső
érzés, ami úgy belülről fakadt, s
amely arra ösztönzött, hogy eldönt-
sem, karmester szeretnék lenni. Volt
otthon zongoránk, édesanyám néha
játszott is. Azt mesélték, hogy gye-
rekként nem igazán közelítettem a
zongorához, csak tologattam körü-
lötte a játékautókat. Az általános is-
kolában jött egy zongoratanárnő, és
elmondta, fel lehet iratkozni nála
órákra. Akkor feléledt bennem a ko-
rábbi vágyam, hazamentem, és 
elmondtam, hogy szeretnék zongo-
rázni. Amikor a zongorázás és a
karmesterség gondolata így együtt

megszületett és elmondtam a szüle-
imnek, hogy karmester szeretnék
lenni, meglepődtek. Az elején ők
sem tudták, hogy meddig jutok el
ezen a pályán, mivel nem voltak hi-
vatásos zenészek, csak szerették a
komolyzenét. Sokáig gimnáziumba,
mellette konzervatóriumba jártam.
Ez azért volt így, mert kellett egy
háttér. A szüleim is néha mondogat-
ták, hogy nem lenne-e jobb orvos-
nak menni, meg azt is, hogy ebből
nem igazán lehet megélni. Nem
kényszerítettek másik pályára, hi-
szen mindenben támogattak, de
mindig felmerült, hogy ha mégsem
jön be a karmesterség, akkor legyen
más választásom is. Aztán a Zene-
akadémián már minden rendbe jött,
de igazán a kitörést a tavalyi verse-
nyek jelentették számomra. 

– Hogyan jutott el a sikerekig?
Gondolom, emögött óriási munka
áll.

– Valóban, a tehetség önmagában
nem elég. Hiszem azt, hogy ha a te-
hetség munkával, odaadással, kitar-
tással társul, akkor lesz eredmény.
Amint említettem, tulajdonképpen
a legnagyobb eredmények tavaly
születtek: első hely Hongkongban
és Salzburgban. Nagy dolognak tar-
tom, hogy eljutottam Németor-
szágba, ahol diplomáztam
karmesterként, és azóta is ott élek.
A németországi színházi rendszer-
ben viszonylag rövid időn belül –
először korrepetitorként, aztán má-
sodik, majd első dirigensként kerül-
tem különböző pozíciókba. Jelenleg
nincs fix zenekarom, szabadúszó
vagyok. Nagyon sok meghívást
kaptam. Nyáron a Salzburgi Zenei
Fesztiválon fogok debütálni, jövőre
a drezdai Semperoperben vezénye-
lek, visszavárnak ír és skót kamara-

zenekarokba, a budapesti Opera-
házban öt éve rendszeres vendég
vagyok. Jövőre újra meghívtak Taj-
vanba, várnak Finnországba és
Franciaországba is. 

– Akkor igazán megtisztelő, hogy
ilyen zsúfolt program mellett Ma-
rosvásárhelyen is koncertezik. 

– Ügynökömön, Körner Tamáson
keresztül, akinek sok művésze volt
már Marosvásárhelyen, vettük fel a
kapcsolatot Cazan Vasiléval, a fil-
harmónia igazgatójával, s miután
megegyeztünk abban, hogy össze-
jön a húsvéti koncert, közösen tele-
fonon egyeztettük a programot is.
Nagyon szívesen jöttem, mert Er-
délyben magyarlakta vidéken még
nem voltam.

– Az ön eddigi életpályája is iga-
zolja, hogy ha valaki igen fiatalon
eldönti, hogy mi akar lenni, és ezért
kitartóan dolgozik, sikerül. Még
akkor is, ha a szüleit idézve „nem
olyan szakmát választott, amiből
meg lehet élni”. Miként lehet ma a
Facebook, az online információára-
dat világában a gyerekeket, a fiata-
lokat a komolyzene felé irányítani? 

– A fiatalokat mindenképpen
gyerekprogramokkal lehet a ko-
molyzene felé irányítani. Több
olyan komolyzenei mű van, ami ki-
fejezetten erre a célra íródott, köny-
nyen emészthető, hallgatható. Ha az
ilyen hangversenyt dirigáló karmes-
ter talál megfelelő zeneművet, ame-
lyet pár szóban felvezethet, hogy
tudják a fiatalok, mit hallgatnak,
mire figyeljenek oda, akkor meg
lehet fogni a fiatalokat. Ezenkívül
nagyon fontos az iskolákkal való
szoros kapcsolat kiépítése. Azt gon-
dolom, hogy mindenkinek van füle
a komolyzenére, a módját és a lehe-
tőséget kell megadni a fiataloknak,
hogy találkozzanak a zenével. Az is
fontos, hogy a gyerekekkel közvet-
lenül is megismertessék a hangsze-
reket. Lehet, hogy később a
kezükbe veszik, ahogy én is zongo-

rához ültem. Előfordulhat, hogy ez
a találkozás a zenével több tíz év
múlva kamatozik. Lehet, hogy 40
évesen valakinek eszébe jut, hogy
volt valamikor egy beható zenei él-
ménye, csak az élet másfelé so-
dorta, és a korábbi tapasztalat arra
ösztönözheti, hogy rendszeres zene-
hallgató legyen, netán kipróbáljon
egy-két hangszert. A zene annyira
építő jellegű érzelmileg, értelmileg,
hogy fokozottan kellene az iskolák-
ban is foglalkozni zenével és ének-
kel. Köztudott, hogy a kottaírás és
-olvasás segít a matematikai felada-
tok megoldásában, a logikus gon-
dolkodás kifejlesztésében. 

– Miben rejlik a karmesterség
szépsége? 

– Nehéz ezt megmagyarázni a la-
ikusoknak, akik csak azt látják,
hogy valaki egy pálcával kiáll a ze-
nekar elé, és összevissza hadoná-
szik. Pedig ez igazi varázslat. A
mozgás alapja az a közös jelrend-
szer, amely szerint a zenészek tájé-
kozódnak. Emellett nagyon fontos
az emberi tényező, a mozgáskultúra
esztétikuma, amely befolyásolja
azt, ahogyan játszanak a zenészek.
Bár szabályokhoz kötődő, minden
karmester másként mozog, és ez
teszi egyénivé a karmesteri munkát,
amelynek a szépsége, végeredmé-
nye a felcsendülő zene, amely egye-
dülálló, páratlan jelenség a
világban, semmivel nem helyette-
síthető, és olyan érzéseket ad át az
embereknek, amit máshol, máshon-
nan nem kaphatnak meg. Ennek a
részese lenni, ezt produkálni, átélni
a koncertpódiumon vagy a zenekari
árokban jelenti e művészet leírha-
tatlan szépségét. 

– Láthatjuk-e még Marosvásár-
helyen?

– Amint tehetem, valószínűleg
visszatérek. Ahol szerettek, meg-
kedveltek, oda visszahívnak. Gon-
dolom, ez így lesz Marosvá-
sárhelyen is. 

Erdély felbecsülhetetlen kin-
csekkel rendelkezik. És ezt
csak az tudhatja, aki megszál-
lottan, kitartással barangolja
falvait, tájait. Akkor ismerhet-
jük meg igazán szülőföldün-
ket, környezetünket, ha
módszeresen bejárjuk a tele-
püléseket, a völgyeket, he-
gyeket. Vannak, akik ezt úgy
teszik, hogy mások számára
is megörökítik mindezt. Szé-
kely Árpád székelyudvarhelyi
földrajztanár is egyike azok-
nak, akik nem csak a szakma
szeretete miatt húznak néha
bakancsot a lábukra, hegyet
mászik, keresi a műemléke-
ket, templomokat. Fotókkal
gazdagon illusztrált könyve-
ket szerkesztett, amelyekben
megosztja tapasztalatait má-
sokkal. A sorozat harmadik
kötetét április 11-én, csütör-
tökön mutatta be a maros-
vásárhelyi unitárius egyház-
község Bolyai téri Dersi János
gyülekezeti termében. A be-
mutató után beszélgettünk a
szerzővel. 

– Miként született meg a kötetso-
rozat szerkesztésének, kiadásának
ötlete?

– Az ötlet csírája valamikor az
egyetemi évek alatt bennem volt,
amikor földrajz szakos hallgatóként
a Retyezátban túráztam, és ekkor a
hegyek szerelmese lettem. Elkezd-
tem túrázni, és a bejárt hegységek-
ről született egy-egy túrakönyv.
Aztán rájöttem, hogy ezt tudom
még fejleszteni, s akkor született
meg az ötlet, hogy Erdélyi-Alpok
címmel három kötetet adjak ki. Az

első a helyes földrajzinév-haszná-
latról szól. Úgy éreztem, rendbe
kell tenni néhány dolgot, amit nap-
jainkban másként értelmeznek,
használnak. Például sokan nem tud-
ják, hogy a Kárpátok gerincén pon-
tosan hol húzódott az egykori határ,
de van egy olyan irányzat is, ami el-
magyarosít bizonyos földrajzneve-
ket, mint amilyen a Bucegi-
hegység, amelyet Bucsecsként vagy
Búcsú-kőként is említenek, nem he-
lyes. A második kötet összefoglaló
túrakalauz a Retyezát, Páring, Ki-
rálykő és Bucegi-hegységekről, va-
lamint a Fogarasi-havasokról. A
harmadik kötet szerkesztésének öt-
lete úgy született meg, hogy vala-
hányszor megközelítettem az
említett hegyeket, az Erdélyi-me-
dence déli területein haladtunk át,
érintve a Királyföldet, és felkeres-
tük az itteni templomokat, kastélyo-
kat. Az itt látottakat és a fotókat egy
kötetben foglaltam össze, amelyet

nemcsak Marosvásárhelyen, hanem
Erdély más városaiban is bemutat-
tam. 

– A harmadik kötet a gazdag 
illusztrációk mellett igen érdekes
történelmi, művészettörténeti isme-
reteket is tartalmaz. Honnan sike-
rült ennyi információt összegyűjteni
és kiegészíteni velük a kiváló fotó-
kat? 

– Rengeteget olvastam. Már kö-
zépiskolás koromban vonzott a mű-
vészettörténet, tanultuk is. De
nagyon sok szakkönyvet böngész-
tem, és így kiegészíthettem a kötet
fotóit. Az a szándék vezérelt, hogy
a terepjárás után valamit hagyjak az
utókornak is. 

– A kötet bevezetőjében is le van
írva, ugyanakkor a könyvbemutatón
is elhangzott, hogy a „terepmunka”
során számos felejthetetlen élmény-
ben volt része. 

– Voltak negatív és pozitív élmé-
nyek is. Az utóbbiak igazán feleme-

lők. Például jó volt látni, hogy egy
hajdani evangélikus templom fel
van újítva, netán szászok is laknak
még egy-egy településen. Negatív-
ból azonban több van. Egyrészt a
tömegturizmus egyes helyeken 
zavaró, alig lehet fotózni a sok tu-
ristától. Ilyen Berethalom, Barca-
rozsnyó, Kőhalom, a Drakula-
kultusszal övezett Törcsvár. Ennél
viszont lesújtóbb, amikor már csak
romos, leomlás előtti állapotban
levő templomokat találunk. A szá-
szok más nemzetiségűeket bíztak
meg, hogy gondozzák a hátraha-
gyott épületeket. Ezért cserében ott
lakhatnak az erődtemplom udvará-
ban. A meglepő élmények közül
megemlíteném Darlacot, ahol a
gyönyörű, középkori freskókkal
díszített egykori szász templom-
ban a gondnok családja bent szárí-
totta a kimosott szőnyegeket,
amelyekből a pára csak úgy szállt
a falakra. A szelindeki várban az
udvaron rostélyost készítettek, a
vár másik sarkában háziszárnyaso-
kat tartottak. Ahol a szász temp-
lom más egyházközségek kezébe
került, ott az épületek megmene-
kültek. Igaz, láttam ikonosztázzal
berendezett középkori szász evan-
gélikus templomot is, ami kirítt a
környezetből. De legalább a temp-
lom még állt. Nemegy- 
szer kergettek meg kóbor kutyák...
Aztán volt, amikor órákba tellett,
amíg előkerültek a templomkul-
csok. Igaz ugyan, hogy kevés he-
lyen, de volt, ahol a gondnok
alapos, kimerítő idegenvezetést tar-
tott, látszott, hogy igazán szív-
ügyének tekinti a templom megőr-
zését. 

– Nem egyszerű ma jó minőségű
könyvet kiadni, eladni, amikor a di-
gitális világ, az online információ

teret hódított. Az új nemzedék tagjai
nem olvasnak klasszikus formátumú
könyveket, inkább a mobiltelefont
bújják. 

– A kötetsorozat kiadásának
anyagi oldalát tekintve, miután
mindent eladok, kevés pénzzel ma-
radok. Ha ebből leszámítjuk a te-
repbejárás útiköltségét, akkor ez
veszteséges vállalkozás, de én nem
úgy tekintek rá. Én a tanügyben
dolgozom, a székelyudvarhelyi
Tompa László általános iskola föld-
rajz szakos tanára vagyok, felesé-
gem egy cégnél alkalmazott, nem
nélkülözünk. Ez egy hobbi, aminek
az értéke nem anyagiakban mér-
hető. Ami pedig a fiatalokat illeti,
ugyancsak szomorú tapasztalatot
kell megosszak. Egy alkalommal a
Bucegi-hegységben jártunk, és alig
tudtam lefotózni a Szfinxet, ugyanis
egy középiskolásokból álló fiatal
turistacsoport körbeülte, és ahelyett,
hogy emlékképet készítettek volna
és odébb álltak volna, mindenki ne-
kiállt mobiltelefonozni, zenét hall-
gattak. Szólnom kellett, de
mondanom sem kell, hogy megsér-
tődtek... 

– Mennyi idő alatt készültek el a
kötetek? 

– Ha a dokumentációt, lejárást is
beleszámítom, akkor 10 év alatt. A
szerkesztői, képfeldolgozói munka
mintegy négy hónapot vett igénybe
kötetenként. 

– Lesz-e folytatás? 
– Azt tervezem, hogy Erdélyről

készítek egy kötetet, amiben köz-
igazgatási, történeti rész is lesz,
ugyanakkor egy kalauz az Erdélyt
behatároló hegyekről, nemcsak a
földrajzi sajátosságokkal, hanem a
növényritkaságokkal is foglalko-
zom majd. 

– Hol lehet megvásárolni a köny-
vet? 

– Akit érdekel a kiadvány, a sze-
kely.arpad77@gmail.com e-mail-
címen megrendelheti, és én
postázom a kötetet. 
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Káli Gábor:
A siker titka a tehetség és a sok munka



Marosfelfalunak másfél millió
jutott idén az államkasszából,
ez 740–800 ezer lejjel keve-
sebb a tavaly kiutalt összeg-
nél. A saját bevétel – adókból,
illetékekből származó összeg –
700.000 lej. A költségvetés el-
fogadása az április 15-i (teg-
napi) tanácsülés napirendi
pontjai között szerepelt – tájé-
koztatott ottjártunkkor Mircea
Mariş polgármester.

A községgazdától megtudtuk,
hogy a legnagyobb kiadást a sérültek
és gondozóik juttatásai jelentik. Az
önkormányzatnak tizenhét személy –
nyolc fogyatékkal élő és kilenc sze-
mélyi gondozó – juttatásait kell biz-
tosítani. 

A Felső-Maros menti községben
jelenleg három uniós projekt van fo-
lyamatban. 2016-ban kezdődött a
községközponti óvodaépület felújí-
tása és bővítése. Ez egy kisebb költ-
ségvetésű projekt, összértéke
250.000 euró. Ottjártunkkor szüne-
telt a munka, a polgármester azonban
azt reméli, hogy május elejére elké-

szülnek vele. A jövő évben záruló
polgármesteri ciklus legfontosabb
célkitűzése a csatornahálózat kiépí-
tése. Az önkormányzat 2015-ben
már próbált uniós alapokat lehívni a
beruházáshoz, akkor azonban nem
jártak sikerrel. A két évvel későbbi
pályázatukat viszont – amely a ma-
rosfelfalusi vízhálózat kibővítését, a
szivattyúállomás korszerűsítését és
a csatornahálózat kiépítését foglalta
magába – elfogadták. A versenytár-
gyalás megvolt, az engedélyeztetési
folyamat a végéhez közeledik, így
remélhetőleg a jövő hónapban el-
kezdődhet a kivitelezés, mellyel 16
hónapon belül el kell készülni. 

– Egy környékbeli, komoly cég a
kivitelező, bízunk benne, hogy min-
den a terv szerint halad majd – tette
hozzá a községgazda.

A harmadik, egymillió euró értékű
uniós projekt a lövéri út és marosfel-
falusi utcák aszfaltozására vonatkozik.
Összesen 6,7 kilométer aszfaltútról
van szó, jelenleg a versenytárgyalás
megszervezésénél tartanak. Az orszá-
gos helyi fejlesztési programon
(PNDL-n) keresztül a községköz-

ponti mellékutcák aszfaltozására is
pályáztak, a csatornázás miatt azon-
ban ez a beruházás még tolódik.

A Felső-Maros menti Leader
Egyesület tagjaként kapott összegből
Marosfelfalu egy buldoexkavátort
vásárolt – tette hozzá Mircea Mariş.
Majd’ minden házból hiányzik valaki

Mircea Mariş második mandátu-
mában alpolgármester nélkül vezeti a
községet. Ennek okáról is nyilatkozott.

– A tanácsosok nem tudtak közös
nevezőre jutni az alpolgármester sze-
mélyét illetően, ezért nem tölti be
senki ezt a tisztséget. Ez jelentősen
megnehezíti a munkámat, a bürokra-
tikus ügyintézések, kiszállások mel-
lett a terepmunkára alig jut idő –
szögezte le a polgármester, aki hang-
súlyozta, magyar alpolgármestert is
szívesen látott volna a község élén.

Marosfelfalu azok közé a közsé-
gek közé tartozik, ahonnan gyakori a
kivándorlás. 

– Jelenleg 500 ember van távol az
otthonától, szinte minden házból va-
laki külföldön tartózkodik. Tavaly
óta egész családok mentek ki Német-
országba, Spanyolországba, és aki
egyszer kint szerencsét próbált,
aligha jön vissza. Ebből adódik a
másik gondunk is, a szakképzett
munkaerő hiánya – jegyezte meg
Mircea Mariş. 

A turizmus kapcsán a község-
gazda az egykori téglagyár helyén
keletkezett édesvizű tavakat emlí-
tette, amelyek fürdési és halászati le-
hetőséget is kínálhatnának az
odalátogatóknak. A gyár területén ta-
lálták meg egyébként 1924-ben az
ókori fibulát is.

A község jelentősebb ünnepei
közül Mircea Mariş a hagyományo-
san augusztus harmadik vasárnapján
tartott hagymafesztivált emelte ki.
Marosfelfalu első írásos említése
1319-ből származik, a 700 éves múlt-
ról idén az önkormányzat is megem-
lékezik – tette hozzá a
polgármester.

Három uniós projekt
Hamarosan csatornáznak

gazdától vásároljuk meg, a lucernát
magunk termesztjük és őröljük.

– Beszéljen kicsit a piacról.
Mennyire különböznek a mangalica
és a zöldség értékesítési lehetősé-
gei?  

– Mangalicából elsősorban mala-
cot árusítunk. A fajtatisztaságot iga-
zoló származási lappal ellátott
egyedekkel, amelyeknek kilója 16
lej, a nagyvárosi piacot célozzuk
meg, ahol nagyobb a vásárlóerő.
Természetesen ehhez megyék kö-
zötti szállítási engedéllyel is rendel-
kezünk. A zöldségeket eddig a
szászrégeni piacon kínáltuk el-
adásra, idén nyitni szeretnénk Besz-
terce felé.
Törzskönyv nélkül nincs piac

– Az év elején megjelenő sertés-
pestis milyen mértékben befolyásolta
a mangalica értékesítését?

– Februártól 20 százalékban esett
vissza a vásárlás kedv. Ez csak rész-
ben írható a sertéspestis számlájára,
a másik ok az, hogy a piacon feltűn-
tek az olcsóbb szőrös és öves disz-
nók, amelyekről a vásárló elhiszi,
hogy fajtatiszta állatok. Az avatatlan
szem persze nem látja a különbsé-
get, a túl alacsony ár viszont már ön-
magában gyanús lehet. Szerencsére
a tenyésztők kezdik megérteni, hogy
törzskönyvezés nélkül nincs piac, a
fajtatisztaságot igazoló iratok nélkül
uniós támogatás sem hívható le, így
remélhetőleg megfordul ez a tenden-

cia. Tudni kell, hogy a mangalicate-
nyésztésből nem lehet meggazda-
godni, viszont tisztességesen élni,
gyermekeket nevelni annál inkább.

– Hány mangalicatenyésztő sze-
repel az egyesület nyilvántartásá-
ban?

– Három Maros megyei tagunk
van, Marosfelfalu mellett Szovátán
és Sáromberkén tenyésztenek fajta-
tiszta mangalicát. Országszerte 163
tenyésztő regisztrált nálunk. A man-
galica kocák száma 1600, a báznai
sertéseké 160 körüli. A legnagyobb
állomány a határhoz közel eső vidé-
keken, Arad, Temes és Krassó-Szö-
rény megyében, tehát a délnyugati,
bánsági régióban van. Egyesek a

szerbektől hoznak be faj-
tatiszta egyedeket. Na-
ponta mintegy hatvan
egyedet törzskönyvezek.
Az állatok először az
aradi központba kerül-
nek, ahol megtörténik a
vizsgálatuk, és iktatószá-
mot kapnak. Az aradi
munkatársak ezt köve-
tően elküldik hozzám az
iratokat, amelyeknek el-
lenőrzése után – az
APIA-nak is – kiállítom
a bizonylatot.  

Beszélgetésünk előtt a
Hargita megyei egyesület
küldöttsége is tiszteletét
tette a marosfelfalui te-
nyésztésvezetési irodá-
ban. Kolumbán Dávid

megyei egyesületi elnöktől megtud-
tuk, hogy egy kezdődő együttműkö-
dés megalapozásáért jöttek, és egy
Székelyudvarhelyen tartandó szak-
mai megbeszélésre hívták meg az
országos egyesület alelnökét. (A lá-
togatásunkat követő április 13-i ta-
nácskozáson magyarországi és
térségi szakemberek vitatták meg a
mangalicatenyésztés jelenlegi
helyzetét és jövőbeli lehetőségeit.)
A vendégek az irodai megbeszélés
után Balla Levente farmjára is ki-
látogattak, ahol nekünk is alkal-
munk nyílt megcsodálni a
fajtatiszta állományt, közöttük az
egy nappal korábban született ma-
lacokat. 
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Malac és padlizsán
(Folytatás az 1. oldalról)

Szászrégen közelsége a
munka lehetőségek
szempontjából előnyt,
az iskolák működteté-
sét tekintve viszont
hátrányt jelent Maros-
felfalu számára. Az
utóbbi években egyre
több szülő íratta gyer-
mekét a régeni taninté-
zetek valamelyikébe,
így a tavalyelőtti két-
százas diáklétszám
mára 150 alá csökkent
a felfalusi iskolában –
tudtuk meg Mircea
Mariş polgármestertől.

Viorel Cioată iskolaigaz-
gatótól még pontosabb képet
kaptunk a jelenlegi helyzetről.  A
községközponti iskolának összesen
144 tanulója van, közülük néhányat
a községhez tartozó Lövérről, vala-
mint a Marosvécshez tartozó Erdő-
szakálról hoznak be Marosfelfaluba.
Magyar tagozaton az előkészítő az
első és a második osztállyal, a har-
madik a negyedikkel összevonva
működik, a három kisebb osztályba
összesen nyolc, a két nagyobba 12
kisdiák jár. A magyar tagozaton ta-
nuló 5–8. osztályosok összesen 15-
en vannak, az ötödiket a hatodikkal,
a hetediket a nyolcadikkal vonták
össze. Idén egyetlen magyar végzős
diákja van az iskolának, ősszel
pedig két kisdiák kezdi az előkészí-
tőt. Az óvodai létszámot illetően
valamivel biztatóbb a helyzet, a
községközponti tanintézetnek
ugyanis 30, a lövérinek 11 óvodása
van.
Fénykor fekete-fehérben

Dénes József nyugalmazott
tanár, egykori iskolaigazgató féltve
őrzi a húszas diáklétszámot is
meghaladó osztályok emlékét. 

– Persze, régen sem volt mindig
rózsás a helyzet – jegyzi meg a ma-
rosfelfalusi iskolát 24 éven át, 1982-
től 1990-ig, majd 1996-tól 2011-es
nyugdíjazásáig vezető pedagógus,
aki annak az esztendőnek a küzdel-
mét sem felejtette el, amikor az
egyik, alig hatfős magyar osztályt az
alacsony létszám miatt meg akarták
szüntetni. A lelkes oktatóknak azon-
ban sikerült megtartani a gondjaikra
bízott gyermekeket.

– A korábbi évtizedekben az is-
kola olyan felkészülést biztosított,
hogy a régeni középiskolai tanárok
alig várták, hogy felfalusi tanítvá-
nyuk legyen – vette át a szót egy
pillanatra Magdi néni, Dénes tanár
úr felesége, aki Régenben volt pe-
dagógus. A nyugalmazott iskola-

igazgató közben fekete-fehér fény-
képet tett elénk. 1979, fonójelenet
– adott magyarázatot a látványhoz,
majd arról mesélt, hogy az egykori
tanári kar nagy hangsúlyt fektetett
a kultúrtevékenységekre, oktatók-
ból, fiatal és középkorú házasok-
ból álló színjátszó csoportot is
működtettek, a megörökített fonó-
jelenettel pedig 40 évvel ezelőtt
zónaközi versenyt nyertek. A moz-
galom lelke Bartha Gizella taní-
tónő volt. A  nyolcvanas években
a politikai helyzet miatt alkalmi
fellépésekre korlátozódott az is-
kola kulturális élete. A rendszer-
váltás után újabb lehetőségek előtt
nyílt meg az út,  a legjelentősebb
kezdeményezés a Bíborka nép-
tánccsoport megalapítása volt,
amelyről a későbbiekben részlete-
sebben beszámolunk. Dénes József
mégis úgy véli, az iskolából való
elszállingózás az 1989 utáni men-
talitásváltással kezdődött.    

– A rendszerváltás előtt nagyobb
volt az ellenállás az asszimiláció-
val szemben. Hagyomány volt,
hogy a vegyes házasságokban a
magyar szülő azonos nemű gyer-
meke – az anyák esetében a
leány-, az apáknál a fiúgyermek –
magyar oktatásban részesült. Ez a
későbbiekben elvesztette a jelentő-
ségét. Ugyanakkor mind a román,
mind a magyar közösségből
sokan külföldre települtek. Így
2009 körül már összevont osztá-
lyokkal működött az iskola, a lét-
számcsökkenés pedig az
elkövetkező években tovább fo-
kozódott – tudtuk meg a hajdani
iskolaigazgatótól, aki 2011 szep-
tember elsején vonult nyugállo-
mányba, de saját bevallása szerint
a mai napig erősebben ver a szíve,
amikor a marosfelfalusi iskola
mellett elhalad.  

Szászrégen beszippantja a felfalusi diákságot
Összezsugorodott osztályok

Dénes József 
nyugalmazott 
iskolaigazgató



Idén a zsidó épített örökség
köré szervezték azt a rendez-
vénysorozatot, amelyet 
a Marosvásárhely műemléki
topográfiája program és a
Maros Megyei Múzeum közö-
sen szervezett. A virágvasár-
napot megelőző pénteken és
szombaton, április 12-13-án
zajló események során az ed-
digi kutatások eredményeit is
megismerhették az érdeklő-
dők. 

Mivel a programban felleltáro-
zott épületek zöme az egykori ma-
rosvásárhelyi zsidó városrészben
áll, illetve a zsidó közösséghez is
kapcsolódik, azzal a céllal szervez-
ték az eseményeket a zsidó épített
örökség köré, hogy ezáltal is köze-
lebb vigyék azt az emberekhez.
Annak ellenére, hogy 75 évvel ez-
előtt, 1944 áprilisában kezdődtek a
marosvásárhelyi gettó előkészítési
munkálatai, a hangsúlyt nem a szo-
morú emlékekre helyezték, hanem
a XIX. század végi, XX. század

eleji zsidóság fénykorába szerettek
volna betekintést nyújtani – mondta
felvezetőjében Orbán János művé-
szettörténész.

A műemléki világnap marosvá-
sárhelyi programjaiban többek kö-
zött előadások, városnéző séták, a
zsinagógák bemutatása, múzeumlá-
togatás szerepelt, valamint közös
séta a Nyár utcai zsidó temetőben.
Az érdeklődők megismerkedhettek
a Marosvásárhelyen álló két zsina-
gógával, a volt Iskola (Aurel Fili-
mon) utcában működő status quo
ante, illetve az egykori Knöpfler
Vilmos (Brăila) utcai volt ortodox
zsinagógával, történetükkel, az azo-
kat működtető közösségek életével.
A Maros Megyei Múzeum várbeli
épületében pénteken délután Sebes-
tyén-Spielmann Mihály művelődés-
történész tartott előadást a helyi
zsidóság történetéről Marosvásár-
helyi zsidók a századfordulón cím-
mel, Földi Imelga kolozsvári
művészettörténész pedig A maros-
vásárhelyi zsinagóga az Osztrák-
Magyar Monarchia építészetében
című vetített képes előadásában az
Iskola utcai zsinagóga építészeti je-

lentőségét ismertette. Szombaton a
marosvásárhelyi zsidó múzeum
meglátogatása után a változó Kos-
suth utcáról Oniga Erika, a Széche-
nyi tér zsidó származású építtetőiről
Orbán János művészettörténész be-
szélt a városnéző séták alkalmával. 

A zsidóság szerepe Marosvásárhely
modernizációjában

Spielmann Mihály művelődéstör-
ténész pénteki előadásában a ma
már csak nyomokban fellelhető ma-
rosvásárhelyi zsidó közösség éle-
téből százötven évet próbált
dióhéjban felvázolni. Értekezésé-
ben az 1850-1914 közötti korsza-
kot ismertette, azt az időszakot,
amelyben a város lakosságának
alig 5%-át képező zsidóság a 
modern város kialakításához aktí-
van hozzájárult. 1850-től engedé-
lyezték a környező falvakban élő
zsidóknak azt, hogy Marosvásár-
helyen letelepedhessenek, ami az-
előtt elképzelhetetlen volt.
Történelmi kitekintőjében azokról a
személyiségekről is említést tett,
akik részt vettek a város felvirágoz-
tatásában, illetve azokról a társa-
dalmi rétegekről, amelyek
felelősséget éreztek a város korsze-
rűsítéséért, ugyanakkor a befogadó
közösséggel való viszonyról is szó
esett. Mint elhangzott, erejükön
felül vállaltak részt a gazdaságélén-
kítésben, ipari vállalkozásokban,
színházi életben, könyvkiadásban,

értelmiségifoglalkoztatásban, urba-
nizációban stb. A közösségen belül
jelentkező ellenálló erőről, az asszi-
milációról, elvilágiasodásról, vala-
mint a vidéki zsidó közösségeknek
a városban való megtelepedéséről is
szó esett. Az előadó a tőkeerős cso-
portok keretében elsőként Bürger
Albert sörgyárost, a város leggazda-
gabb emberét említette, hangsú-
lyozva azt a tényt is, hogy az
alkalmazottait becsületesen megfi-
zette, ennek egyik bizonyítéka,
hogy 25 év alatt egyetlenegyszer
volt elégedetlenség miatt munkabe-
szüntetés a vállalatnál. A felsorolás-
ban őt követte a Székely és Réti
páros, nevük a bútorgyár létrehozá-
sával kapcsolható össze, Meszticék
a faiparral, Kálnokiék a város első
fémipari gyárának a megalapításá-
hoz Bernády György polgármester-
től kértek engedélyt – hangzott el.
Ezenkívül az iskolákban a tanárok,
de a jogászok, orvosok is a város ér-
telmiségi rétegét erősítették. Nem
véletlen, hogy 1945-ben épp Ma-
rosvásárhely lett az orvosi egyetem
megalapításának helyszíne – emelte
ki az előadó. 

A marosvásárhelyi zsidó közös-
ség asszimilációja a nyelvváltással
kezdődött, mivel alkalmazkodóké-
pességük révén mindig azon ország
nyelvét kezdték beszélni, ahol éltek.
Az 1919-1920-as uralomváltás ide-
jén az itt élő zsidók 99%-a magya-
rul beszélt. A század elejétől sokan
megváltoztatták a nevüket, elma-
gyarosították (pl. a Fischerből Ha-
lász lett), integrációjuk révén pedig

a magyar nemzetépítés részeseivé
váltak. Nem véletlen, hogy az a
társadalmi csoport, mely a ma-
gyarságot erősítette, Bernády
György polgármester modernizá-
ciós folyamatát is elősegítette
anyagi és szellemi téren egyaránt.
Az előadó hangsúlyozta, hogy a
170 lelket számláló zsidó hitköz-
ségben érdekes jelenség észlel-
hető, éspedig az itt született, most
70-80 évesek korosztályának
nosztalgiázó rétegével kezdenek
gyarapodni, akik visszatérnek vá-
lasztott hazájukból, Izraelből, és itt
telepednek le. 

A marosvásárhelyi Iskola utcai
zsinagóga Erdély egyik legnagyobb
zsidó temploma, amely Jakob Gärt-
ner bécsi építészmérnök tervei alap-
ján épült, csaknem egy év alatt. Az
1899-ben elkezdett és 1900. szep-
tember közepén átadott zsinagóga
elkészülte az 1.500 fős hitközség
összefogásának tudható be –
mondta Földi Imelga művészettör-
ténész, aki az Iskola utcai zsinagóga
építészeti jelentőségéről értekezett.
„Az épített környezet szerves része
az életünknek, a hasonló tematikus

rendezvények pedig abban segíte-
nek, hogy még több érdekességet
felfedezzünk, és ha több háttér-in-
formációval rendelkezünk, más
szemmel nézzük az épületeket. A
rendezvénysorozat felhívja a figyel-
met arra a zsidó közösségre, ame-
lyet rengeteg csapás ért és nagyon
megfogyatkozott, de az épített örök-
sége a mai napig látható és velünk
van” – hangsúlyozta az előadó. 
Síremlékek a zsidó temetőben

A műemléki világnap marosvá-
sárhelyi programjai keretében 
Diamantstein György, a marosvá-
sárhelyi zsidó hitközség vezetőbi-
zottsági tagja kalauzolta a Nyár
utcai zsidó temető látogatóit, és is-
mertette a legfontosabb tudnivaló-
kat. A történelem szakos tanár
elmondta: a marosvásárhelyi zsidó-
ság két vallási vonalat követett: a li-
berálisabb status quo ante vonalat
és az ortodox vonalat. A Nyár utcai
status quo ante hitközség temetőjé-
nek a látogatását az 1878-as év első
síremlékének a megtekintésével 
indították, majd a város életében je-
lentős szerepet betöltött személyi-
ségek sírjának a feltérképezésével
zárult. Amint a kéthektárnyi temető
sétája során elhangzott, a legelső
zsidó sírhantok – amelyek az évek
során eltűntek – a Somostetőn, a
volt Ceauşescu-villa helyén álltak.
A felleltározott 2.500-3000 sírhely
digitálisan is nyilván van tartva, és
a www.temeto.tk honlapon a külföl-
dön élők is megtekinthetik őseik
síremlékét. A főbejárat közelébe az

auschwitzi áldozatok emléke előtt
tisztelegve emeltek egy kis kápolnát
– amelyben egy szimbolikus sír is
található –, a falára pedig a hozzá-
tartozók elhunyt szeretteik nevét
véshették. Felvetésünkre megtud-
tuk, hogy a zsidó temetőben nem
kell a keresztény vallások esetében
gyakorolt sírmegváltásért fizetni.
Egyetlen alkalommal, a temetés
előtt szimbolikus összeg kifizetésé-
vel lehet sírhelyet igényelni, de hely
van bőven, a hitközség lélekszáma
ugyanis egyre csökken. A Nyár
utcai zsidó temetőben egy elkerített
rész a keresztény vallású házastár-
sak, családtagok számára van fenn-
tartva, akik azzal a feltétellel
temetkezhetnek oda, hogy semmi-
féle vallási szimbólumot nem alkal-
maznak. A kövesdombi ortodox
zsidó temető 1923-ban nyílt meg, a
háború után még volt egy-két teme-
tés, azóta csupán a temetőgondnok
őrzi a sírokat. A marosvásárhelyi
hitközséghez több mint hatvan
zsidó temető tartozik Maros és Har-
gita megyében, azok gondozását is
fel kellett vállalni – hangzott el a te-
metőlátogatás során.

Szer Pálosy Piroska

Műemléki világnap
Zsidó épített örökség Marosvásárhelyen
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A Népújság napilap április máso-
diki számában egy érdekes írás je-
lent meg Egy érettségi tabló
kálváriája címmel.

A szerző, Szilágyi Domokos a
Marosvásárhelyi Tanítóképző Inté-
zet 1948-ban végzett növendékei
tablóképének kálváriáját meséli el.
Az újság közölte a tablóképet is,
amelyiken húsz tanár, két felügyelő
és 48 érettségiző diák fényképe ta-
lálható.

A Marosvásárhelyen élő nővé-
rem arra hívta fel a figyelmem,
hogy gyanúja szerint a tanárok
képei között az édesapánké is sze-
repel. Sajnos még nagyítóval sem
tudtam elolvasni a nevet, de véle-
ményem szerint is az ő fényképe
szerepelt a tablón.

A szerkesztőség jóvoltából (Bo-
dolai Gyöngyi közbenjárására) si-
került felvennem a kapcsolatot a
legilletékesebbel, a volt diákkal,
Szilágyi Domokossal.

Felhívtam telefonon, bemutat-

koztam, és feltettem kérdésemet:
volt-e Farkas Jenő nevű tanáruk?
Az igenlő válaszra elmondtam,
hogy édesapámról van szó.

Könnyen kitalálhatják, hány éves
lehet most Sz. Domokos, ha 1948-
ban végzett, ennek ellenére egy fia-
talos, energikus hangot hallottam.

Egy hosszas, nagyon kedves, ba-
ráti beszélgetésre került sor, amely-
nek során elmesélte, hogy egyik
kedvenc tanáruk volt, személyesen
is nagyon közel érezte magát édes-
apánkhoz.

Részletesen kikérdezett minden-
ről velem és családommal kapcso-
latban.

Feltette a kérdést: nincs-e Már-
tika nevű nővérem, mert ő ismeri,
sőt még táncolt is vele egyszer, Ma-
roshévízen. 

A nővérem, Lőrinczi Márta nyu-
galmazott tanárnő, miután húszéves
(!!) korában elvégezte az egyete-
met, román szakos tanárként a ma-
roshévízi középiskolába kapott

kihelyezést. Egy alkalommal,
amikor Szilágyi Domokos főnö-
kével Maroshévízen járt, betértek
a vendéglőbe, s ott megpillantotta
egy volt tanítványát, aki egy fiatal
nővel ült egy asztalnál. Megtör-
téntek a bemutatkozások, s kide-
rült, hogy a fiatal nő
székelykeresztúri. Domokos meg-
kérdezte, véletlenül nem ismeri
Farkas Jenőt, aki egyik legkedve-
sebb tanára volt, mire a válasz:
hogyne, ő az édesapám.

Ehhez tudni kell, hogy az 1947–
48-as iskolai év volt az utolsó, ame-
lyet szüleim Marosvásárhelyen
töltöttek. Édesapánk először a refor-
mátus teológián szerzett diplomát, s
csak később magyar–francia sza-
kon.

Mint vallástanár, egyik főszerve-
zője volt az IKE-mozgalomnak,
nagy népszerűségnek örvendett, s
ez gyanússá tette az éppen formá-
lódó kommunista rendszer szemé-
ben.

A következő tanévben Székely-
keresztúrra „száműzték”, ahol
egyébként édesanyámmal együtt
nagyon jól érezték magukat életük
végéig.

Ott is nagyon népszerű volt a di-
ákok körében, rengeteg időt töltött
velük, édesanyánk kissé bosszúsan
meg is jegyezte néha: „Diák őfel-
sége az első!”

Még egy érdekes történetről sze-
retnék említést tenni. Szüleinket
gyakran meghívták Marosvásár-
helyre, érettségi találkozókra.

Az 1970-es évek közepén a ke-
reskedelmi iskola egyik találko-
zóján kiderült, hogy a végzettek
között nagyon sok magas rangú
köztisztviselő volt. Megkérdez-
ték édesapámat, nem akar-e vis-
szatérni Marosvásárhelyre. Neki
nem nagyon volt kedve, de édes-
anyám szeretett volna vissza-
térni, ti. a rokonságunk nagy része
itt élt.

Napok alatt marosvásárhelyi sze-
mélyazonossági igazolványt (bule-

tin) szereztek, annak ellenére, hogy
„zárt” város volt, sőt azt is elintéz-
ték, hogy befizessék az éppen épülő
tömbház egyik lakásának kezdő-
részletét.

Néhány hónap múlva megkért
édesapám, nézzük meg, milyen a
lakás a Kövesdombon.

Megnéztük a harmadik emeleti
lakást, mire édesapám: én ide nem
jövök! Nem cserélte fel a keresztúri
kertes házat a tömbházlakással, hi-
szen ideje legnagyobb részét a kert-
jében töltötte, amire nagyon büszke
volt.

Néhány nap alatt sikerült „vissza-
csinálni” mindent: személyit, előle-
get.

Testvéreim (Márta és Jenő, buda-
pesti nyugalmazott egyetemi tanár)
nevében is köszönetet mondok Szi-
lágyi Domokosnak, aki lehetővé
tette ezt a „felfedezést” és emléke-
zést.

Farkas miklós, segesvár

Március első napjaiban kaptam
egy felszólítást az Adó- és Pénzügyi
Hivataltól (ANAF), hogy a hónap
végéig legyek oly herceg, és fizes-
sek be a hivatalba 42, azaz negy-
venkét lej jövedelmi adót. 

Nos, lévén, hogy én fegyelme-
zett, törvénytisztelő ember vagyok,
nem is törtem a fejem azon, hogy
vajon milyen jövedelmem volt az
elmúlt esztendőben, másnap jelent-
keztem a pénzügyi hivatalnál. Mi-
után belépünk az előcsarnokba, van
egy gép, amelyik mellett áll vagy ül
egy-két egyenruhás, néha három is,
és aki nem ért ehhez az okos masi-
nához, azt ők udvariasan kiszolgál-
ják. Bevallom őszintén, hogy
nekem fogalmam sem volt, hogy mi
lehet az a csodagépezet. Az én gyer-
mekkoromban a huszadik század
első felében ilyesmi még nem volt,
legalábbis az én szülőfalumban biz-
tos, hogy nem. 

Megálltam az egyenruhás előtt,
vigyázzállásba vágtam magam,
mint katonakoromban a rangos fe-
letteseink előtt, és jelentettem, hogy
én márpedig fizetni szeretnék. Rám
nézett – elég kétkedő tekintettel –, és
megnyomott egy gombot. Az a frá-
nya gép abban a pillanatban kido-
bott egy papírt, amelyiken volt egy
szám, ami azt mutatta, hogy hánya-
dik leszek a sorban. Különben azt
én is meg tudtam számolni, hiszen
csupán a hetedik voltam. Aztán arra
lettem figyelmes, hogy az ajtó felett
meg-megvillan egy fény, és mutat
egy számot. Élveztem a tudomány
és a technika ezen óriási vívmányát,
és ahányszor villant a fény, annyi-
szor kaptam fel a fejem és kaptam
a szemem elé a kapott számot, így
ügyesen tornásztattam a ropogó, re-
csegő nyakamat. Aztán egyszer
csak abba kellett hagynom a torná-
szást, mert megjelent az én számom
is. Beléptem az irodába, köszöntem
illedelmesen a hölgynek, és átnyúj-
tottam neki a papíromat. A hölgy rá-
pillantott, és azt mondta, hogy

menjek fel a második emelet 218-as
számú szobájába.

Bevettem egy éles kanyart, és a
lépcső alatt találtam magam. De a
forgalmi szabályokat, mely szerint
jobbra hajts, balra előzz, nem tud-
tam betartani, mert karfa – ami nél-
kül én nem tudok emeletre felmenni
– csak a bal oldalon van. A karfa
mellett, kattogó, recsegő térdemmel
fel is tornásztam magam szerencsé-
sen a második emeletre. Megcéloz-
tam a 218-as szobát, és kissé
stresszes állapotban benyitottam.
Az első asztalnál nem állt senki, és
én odabátorkodtam és illedelmesen
köszöntem. Nagy megelégedésemre
és megnyugvásomra egy rendkívül
kedves és udvarias tisztviselőnővel
találtam szembe magam. Odaadtam
a papíromat, ránézett, és kivett a fi-
ókjából valami nyomtatványokat,
majd azt mondta, hogy ezeket ki
kell tölteni. Én kissé elsápadtam, és
mondtam – szinte síró hangon –: hát
én ezeket nem tudom kitölteni.
Semmi baj – mondta a hölgy –, én
majd megoldom. Vette a számítógé-
pét és kopogtatott, klikkelt, aztán
kérte az e-mail-címemet. Meg is
adtam gondolkozás nélkül, aztán
kérte a jelszót (kódot). Mondtam,
hogy én ezt most hallom először,
nekem ilyen nincs. De igen, van,
kell legyen erősködött a hölgy. Ott
helyben felhívtam telefonon a bará-
tomat, aki beszerelte nekem a szá-
mítógépet és megtanított a
kezelésére, de ő sem tudott ilyesmi-
ről. Azt tanácsolta a hölgy, hogy
menjek el a szállító céghez, és ha
akkor nem adtak, amikor beszerel-
ték, kérjem meg, hogy adjanak most
egy kódot. Vége. Ezzel elment egy
napom. 

Hazafelé menet arra gondoltam,
hogy ezt én elintézem telefonon,
miért mennék el a céghez. Hívtam
az RDS számát, 400.4001. Jelentke-
zett is azonnal egy robot, amelyik
udvariasan üdvözölt, még meg is
köszönte, hogy hozzájuk fordulok

problémáimmal, aztán hadarni
kezdte, hogy ha ilyen problémám
van, nyomjam meg ezt a számot, ha
olyan, akkor azt, de semmiképpen
nem tudtam követni. Elölről kezd-
tem. Aztán – legyen, ami lesz –,
megnyomtam az egyes gombot.
Ismét egy robot jelentkezett, kö-
zölte, hogy azonnal kapcsol. Elkez-
dett szólni a zene, és az csak
nyomta, nyomta, aztán percek
múlva ismét megszólalt a robot, és
közölte, hogy pillanatnyilag minden
technikus foglalt. Na, ezt már nem
bírtam tovább, és hívtam a számító-
gépem karbantartó szakemberét, aki
délután hosszas küzdelem, ideges-
kedés után megszerezte a jelszót.
Elment még egy napom. 

Másnap reggel mentem boldo-
gan ahhoz a kedves udvarias hölgy-
höz (V. M.). Menet közben
mondogattam magamban a jelszót:
1,2,3,4,5, hogy nehogy elfelejtsem.
Nem is felejtettem el. Meg voltam
elégedve magammal. Amikor be-
léptem a 218-as szobába, nagy
meglepetésemre az asztal mellett
nem ült senki. Ijedtemben gyorsan
leültem egy kényelmes bőrkana-
péra, hogy ha agyvérzést kapok, ne
essek a cementre. Miután kifújtam
magam, megkérdeztem az egyik
hölgyet, hogy az, akit én keresek,
ma nem dolgozik? De igen –
mondta –, lent az 1-es számú szo-
bában. Na, megbeszéltem magam-
mal, hogy oda mindenképpen le
kell jutnom. Muszáj. Megfogtam a
karfát, és halkan kértem, hogy le-
felé a fékezésnél legyen segítsé-
gemre. Jelentkeztem az
egyenruhásnál, a kezembe nyomott
egy számot, de itt már csak a negye-
dik voltam, úgyhogy elég hamar be-
jutottam a már ismerős kedves
hölgyhöz, aki – miután közöltem a
kódszámomat – mondta, hogy egy
kicsit kell várni, mert a rendszerrel
valami probléma van, és nem tud
kapcsolatot teremteni Bukuresttel
(???). Egy darabig vártunk, de az a
fránya rendszer nem akart szóba
állni velünk. Azon töprengtem,
hogy vajon a főváros jóvá kell

hagyja, hogy Marosvásárhely nyu-
godtan átveheti az én jövedelmi
adómat? Nem tudtam megmagya-
rázni magamnak. Teltek a hosszú
percek, míg végre a hölgy megsaj-
nált, és azt mondta, hogy fizessem
be a 42 lejt, hogy ne kelljen holnap
is befáradnom, és ő Bukuresttel el-
intézi az ügyet, és interneten haza-
küldi nekem azt a papírt, amelyik
igazolni fogja, hogy igenis kifizet-
tem minden adósságomat. Hálásan
meg is köszöntem. És irány az
egyenruhás. Mondtam, hogy én
most már tényleg fizetni akarok.
Adta a számot, és mondta, hogy
menjek a 10-es ablakhoz. Hát ott bi-
zony a 12. voltam. Beálltam a sor
végére, reumás, elmeszesedett vál-
lamat nekitámasztottam a falnak,
hogy valahogy maradjak talpon,
amíg az ablakhoz érek. Oda is
értem nagy későre, de kibírtam tal-
pon állva. Benyújtottam a papírt, az
illető úr közelebb húzta magához a
számítógépét, és nyomás. A végén
kivett egy egész ív gépelt papírt, és
azt mondta, hogy menjek a Trezori-
ába, és fizessek. Ez alkalommal
nem kaptam számot, hanem mutat-
ták, hogy melyik ajtón menjek be,
és amelyik kasszánál kevesebben
állnak sorban, ott fékezzek, parkol-
jam le magam, és fizessek. Hát sze-
rencsém volt, mert az 1-es
kasszánál csupán három személy

várt sorára. Végre kifizettem az ál-
lammal szembeni adósságomat, és
megnyugodva mentem, illetve szé-
delegtem haza.

V. M. asszony szavának állt, és
már aznap este interneten közölte
velem, hogy sikeresen átvették a 42
lejt. Sőt ugyanaznap kaptam még öt
vagy hat elektronikus üzenetet a
pénzügyiektől, amelyekben igazol-
ták, hogy bizony-bizony inkasszál-
ták a pénzemet, de azokat már el
sem olvastam, mindeniket gondol-
kozás nélkül kitöröltem a gépem-
ből. 

Igaz, hogy eléggé kucifántos volt
ennek a nehéz kérdésnek a megol-
dása, de végül is némi örömöt, meg-
elégedést nyújtott számomra,
hiszen a befizetett nagy jövedelmi
adómmal emeltem hazám GDP-
színvonalát, és ugyanakkor Romá-
nia nemzetközi tekintélyét.

Aznap éjjel azt álmodtam, hogy
egy olyan országban élek, ahol nem
ismerik a bürokráciát. Ugyanezt az
ügyet intéztem álmomban, és ott a
következőképpen ment: megkap-
tam az értesítést, elmentem a pos-
tára, és elküldtem a 42 lejt a
pénzügyi hivatalnak. Punktum. Na
de ez csak álom volt, és legnagyobb
sajnálatomra reggel ismét itthon ta-
láltam magam. Nálunk. 

szilágyi domokos
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A véletlenek összjátéka elvezetett 
egy érdekes felfedezéshez

szerkeszti: mezey sarolta

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért a szerzők a felelősek. 

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók min-
den esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket. 

Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro

Ügyintézés nálunk
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Szinte a teljes kezdőcsapat nélkül játszottak

Aradon
A Marosvásárhelyi CSM női ké-

zilabdacsapata első bajnoki veresé-
gének lehetőségét vetítettük előre a
Köröskisjenő elleni aradi mérkőzés
kapcsán, tekintve, hogy a megye-
székhelyi együttesnek nem volt ér-
deke sérüléseket kockáztatni egy
tét nélküli mérkőzésen. Pedig még
nem is gondoltuk volna, hogy öt
kezdőember, plusz egy erős tarta-
lék nélkül lép pályára az alakulat.
Mondjuk ki nyíltan: a CSM beál-
dozta ezt a meccset a későbbi ered-
mények érdekében.

Hogy Târşoagă hosszú ideig
nem játszhat, azt tudtuk, de az ere-
deti kezdőcsapatból még négyen
hiányoztak. Bărăbaş és Bucin eny-
hébb sérülésekkel inkább arra össz-
pontosítanak, hogy az osztályozóra
maximális formában legyenek, de
kihagyta a meccset Munteanu,
Darie és Lăcătuş is, utóbbiakat az
ifjúsági válogatottba hívták be, és
inkább nem tartottak az együttessel
egy újabb hosszú kiszállásra.

Ilyen körülmények között az
eredeti kezdőcsapatból a mezőny-
ben csak Stângu tartózkodott a pá-
lyán (ő dobta a csapat góljainak
több mint felét), és csupán három
tartalék mezőnyjátékossal jelent
meg a marosvásárhelyi gárda a
mérkőzésen, miközben korábban a
szakvezetésnek folyamatosan az
volt a gondja, hogy kit hagyjon ki
a maximálisan nevezhető keretből.

Még így, ultratartalékosan is, a
marosvásárhelyi csapat nyerte az
első félidőt. Kihagyott ziccerekkel,
Sângeorzan által előkészítés nélkül
és pontatlanul eldobált labdákkal is
vezetett két góllal a CSM a szünet-
ben. Már az első félidei játékból
látszott azonban, hogy nem „harap-
nak” védelemben a marosvásárhe-
lyi kézilabdázók, nem akarnak
belemenni a kemény adok-ka-
pokba, hiszen úgy sokkal többet
veszíthettek volna, mint ha simán
vereséget szenvednek. Így hát a
második félidőben a csoport máso-

dik helyén álló Köröskisjenő meg-
fordította a meccset, de csak az
utolsó percekben húzott el a túlsá-
gosan szigorúnak tűnő öt gólra,
amikor a CSM játékosai hétméte-
reseket és ziccereket hagytak ki
sorban.

A vereség ellenére a marosvásár-
helyieknek 16 pontos előnyük van
a csoport élén, amikor az alapsza-
kaszból még egy forduló van hátra:
Resicabánya érkezik a Ligetbe, a
program szerint csütörtökön, de az
időpontot még nem véglegesítet-
ték. 

A legutóbbi hazai mérkőzéshez képest szinte egészében más összetételben lépett pályára a
marosvásárhelyi együttes a Köröskisjenő elleni, idegenbeli találkozón. Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor

Döntős a Siófok az EHF Kupában
A Siófok KC döntőbe jutott a női kézi-

labda EHF Kupában, miután vasárnapi 27-
25-ös veresége ellenére 53-51-es
összesítéssel megnyerte a dán Viborg HK el-
leni elődöntőt. A siófokiak múlt szombaton
házigazdaként 28-24-re győztek a párharc
első meccsén. A visszavágó legjobbja a ven-
dég Siófok horvát balátlövője, Andrea Ko-
betic volt nyolc góllal. A kupasorozat
döntőjében 15. alkalommal szerepelhet ma-
gyar csapat, az eddigi mérleg hat arany- és
nyolc ezüstérem. A dán Esbjerg elleni finálé
első mérkőzését május első hétvégéjén ren-
dezik, a visszavágóját pedig egy héttel ké-
sőbb. Ma derül ki, hogy melyik csapat kezd
hazai pályán.

Jegyzőkönyv

női kézilabda A osztály, d csoport, 19. forduló: Körös-
kisjenői Crişul – Marosvásárhelyi CSM 32-27 (14-16)

Arad, victoria sportcsarnok. vezette: Lucian Cruceru
(Zsilvásárhely), Adrian eremia (Zsilvásárhely).

Marosvásárhelyi CSM: popovici (ugran) – Cozma 5 gól,
stîngu 14, sângeorzan, popeanu 2, Ola 2, Radu (moldo-
van, Ghemeş 4, dima).

eredményjelző

A női A osztály d csoportjának 19.
fordulójában a következő eredmények
születtek: Resicabányai Csu – Temes-
vári universitatea 33-21, köröskisjenői
Crişul – marosvásárhelyi Csm 32-27,
nagyváradi Csu – nagybányai mi-
naur 31-22.

Magyar–orosz: győzelem idegenben, 
döntetlen itthon

Négy nap alatt kétszer is összemérte erejét a ma-
gyar és az orosz férfikézilabda-válogatott az Eu-
rópa-bajnoki selejtezősorozatban. Csütörtökön
Asztrahánban 25-19-re győztek a magyarok, vasár-
nap Érden 23-23-as döntetlen született. A két csapat
16. és 17. alkalommal találkozott, tíz orosz és öt
magyar győzelem mellett kétszer döntetlenre ját-
szottak. 

A magyar gólszerzők: Bánhidi, Balogh Zs. 5-5,
Szita 4, Bóka 3, Ligetvári, Rosta, Hornyák 2-2,
Sipos, Máthé 1-1 (csütörtök), illetve Lékai 6, Bán-
hidi, Bóka, Vasic 3-3, Balogh Zs., Ligetvári, Máthé
2-2, Ancsin, Szöllősi B. 1-1 (vasárnap).

A csoport másik vasárnap mérkőzésén: Szlovákia
– Olaszország 23-26.

A magyar csapat június 12-én Szlovákiában vendégszerepel, 16-án pedig Olaszországot fogadja. 
A csoport állása: 1. Magyarország 7 pont, 2. Oroszország 5, 3. Olaszország, 4. Szlovákia 0. Az első két

helyezett, valamint a négy legjobb harmadik vehet részt a jövő januári, norvég, osztrák, svéd közös rendezésű
kontinensviadalon.

Román vereség Litvániában
Egy góllal kikapott a román férfikézilabda-válogatott Lit-

vániában, vasárnap, így szinte biztosan elvesztette tovább-
jutási esélyét a 2020-as Európa-bajnokságra. A 6. számú
selejtezőcsoport 4. fordulójában, Klapeidéban rendezett ta-
lálkozón hiába vezetett többször is az első félidőben a román
csapat, szünetre már a litvánok egygólos előnyét regisztrálta
az eredményjelző. A második játékrész felén túl háromgó-
losra hízott a házigazdák előnye, majd a hajrában négyre is
elhúztak. A román csapat megpróbálta a lehetetlent, kilenc
perc alatt ledolgozni a hátrányt, de csak három gólt sikerült
behozni, az egytalálatnyi különbség megmaradt dudaszóra
a két alakulat között. Így az együttes kétpontos maradt
(három nappal korábban, Târgoviştén Litvánia ellen 28-23-
ra nyert, előtte 21-13-ra kikapott Portugáliától és 31-21-re
Franciaországtól), miközben a csoport első két helyén álló
Franciaország és Portugália egyaránt 6-6 pontos.

Balogh Zsolt (j), mellette az orosz Szergej Gorpisin (j2) és Rosta Miklós
(b2) a Magyarország – Oroszország férfikézilabda-Eb-selejtező mérkő-
zésen az Érd Arénában 2019. április 14-én. MTI/Koszticsák Szilárd

CFR-FCSB: Csúcsrangadó?
Dögunalom!

Statikus, kevés helyzetet hozó
taktikai csata végén gól nélküli
döntetlennel zárult Kolozsváron a
román élvonal rangadója a CFR és
a FCSB csapatai között. A telt ház
nem jött össze a fellegvári stadi-
onban – mintegy 13 ezer néző
gyűlt össze a találkozóra –, ami
nem csoda, hiszen 70 lejes áron
vesztegették a belépőket. Aki el-
ment, hogy a helyszínen tekintse
meg a mérkőzést, bánhatta: ritkán
látott unalmas meccset játszott a
két csapat, alig néhány kapujele-
nettel, rengeteg technikai hibával.

A kétszázadik 1. ligás találko-
zóján dirigáló Dan Petrescu a
megszokott biztonsági futballjánál
is passzívabb taktikával küldte pá-
lyára a kolozsvári csapatot, a CFR
az első félidőben saját térfelére
visszahúzódva várta és rombolta
ellenfele támadásait. A zárt védel-
met a vendégek nem tudták fel-
törni, egyetlen helyzetüket Kévin
Boli luftjának köszönhették, de
Harlem Gnohéré sem találta el jól

a labdát, így a kaput sem. A CFR
a félidő utolsó másodperceiben ju-
tott el először ellenfele kapujához,
amikor egy szöglet után Paulo Vi-
nícius fejese után a labda a bal ka-
pufáról pattant mellé, összegezte
az első félidőben látottakat az
NSO.

A második játékrészben a haza-
iak ugyan feltolták védekezésüket,
és a labdaszerzések után próbáltak
gyorsabban támadni, de néhány
veszélyes beadás volt a legveszé-
lyesebb akciójuk. A kapura tartó
első kolozsvári „lövést” csak a 69.
percben láthatták a nézők, de Cris-
tian Manea mellel kapu felé tett,
erőtlen labdája nem okozott gon-
dot Bălgrădeannak. A bukaresti
kapus csak a csereként beállt Thi-
erry Moutinho lövésénél volt
verve, a 19 méterről eleresztett
labda a jobb kapufát döngette
meg. A döntetlen konzerválta a két
csapat közti hárompontos különb-
séget – öt fordulóval a szezon
vége előtt.

eredményjelző

* 1. liga, rájátszás, 5. forduló (vasárnapi eredmények): felsőház:
kolozsvári CFR – bukaresti FCsb 0-0; alsóház: FC voluntari –
medgyesi Gaz metan 1-2. Az állás: felsőház: 1. CFR 38 pont, 2.
FCsb 35, 3. Craiova 30; alsóház: 1. medgyes 31 pont, 2. dinamo
28, 3. Jászvásár 23.

* 2. liga, 30. forduló: bukaresti metaloglobus – Aradi uTA 3-
0, energeticianul Şirineasa – Temesvári Ripensia 2-3, Chindia
Târgovişte – Temesvári ACs poli 1-0, nagyváradi Luceafărul –
petrolul ploieşti 3-1, Temesvári Asu politehnica – dacia unirea
brăila 4-0. Az élcsoport: 1. Academica Clinceni 70 pont, 2. Chin-
dia Târgovişte 66, 3. kolozsvári universitatea 63.

Fotó: GSP

Ma Barcelonában és Torinóban rendezik a labdarúgó
Bajnokok Ligája két negyeddöntős párharcának vissza-
vágóját: a katalán fővárosban a Manchester United,
míg az északolasz városban az Ajax Amsterdam ven-
dégeskedik.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágók: FC
Barcelona (spanyol) – Manchester United (angol) (az
első mérkőzésen: 1-0, TV: M4 Sport, DigiSport 1, Te-
lekom Sport 1, Look Plus), Juventus (olasz) – Ajax
Amsterdam (holland) (1-1, TV: DigiSport 2, Telekom
Sport 2, Look Sport).

Mindkét mérkőzés 22 órakor kezdődik.

Bajnokok Ligája: a mai program

Most már biztos: Budapestről indul
a Giro d’Italia 2020-ban

Jövőre Budapestről rajtol az
olasz országúti kerékpáros körver-
seny, a magyar fővárosban lesz a
grande partenza (angolul Big
Start).

A Giro d’Italia versenyigazga-
tója, az RCS Sport ügyvezetője,
Mauro Vegni is részt vett a buda-
pesti bejelentésen, amelyből kide-
rült, hogy a jövő májusi viadal első
három szakaszát rendezik Magyar-
országon, majd Olaszországban
folytatja útját a 103. Giro mező-
nye. A szakaszok rajtját és útvona-
lát később jelölik ki, jelentette az
Infostart.

Az olasz körverseny az utóbbi
időben gyakran rendezett külföldi
rajtot. Indult már Amszterdamból
és Belfastból, ta-
valy pedig Jeru-
zsálemből. A
befutó hagyomá-
nyosan Rómában
van.

Révész Mári-
usz, az aktív Ma-
gyarországér t
felelős kormány-
biztos a rendez-
vényen kiemelte,
hogy a verseny-
nek óriási imázs-
és reklámértéke
van. A Girót ta-
valy például 189
ország közvetí-
tette, és a becslé-
sek szerint több

tízezer ember megy majd miatta
Magyarországra.

A verseny költségvetésére az
előkészítéssel együtt 7,8 milliárd
forintot biztosított a magyar kor-
mány.

A Giro d’Italia a világ második
legrangosabb kerékpáros körverse-
nye a francia Tour de France után.
A spanyol körversennyel kiegé-
szülve a Grand Tour része. A ver-
senyt először 1909-ben rendezték
meg.

Tavaly a verseny össztávja 3563
kilométer volt. A győztes brit Chris
Froome a 21 szakaszt több mint 89
óra tekeréssel teljesítette – egy
percnél is kevesebb idővel előzte
meg a második Tom Dumoulint.

Az olasz országúti kerékpáros körverseny győztesének járó serleg
a Kossuth téren, háttérben a magyar Országgyűlés épületével. 
Fotó: Cyclist



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 2 szobás, 29 m2-es, III. eme-
leti, II. osztályú tömbházlakás a Ro-
vinari negyedben. A tömbházlakás
termopánnal, konvektorral és vasaj-
tóval felszerelt. Tel. 0746-800-250.
(13/2290-I)

SÜRGŐSEN eladó 3 szobás tömb-
házlakás a Rozmarinului utcában.
Bővebb információ a 0751-684-604-
es telefonszámon. (11/2287-I)

MÁSFÉL SZOBÁS, I. osztályú, 36 m2-es
garzon eladó a Kárpátok sétányon. Tel.
0749-425-152. (12/2266)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás. Tel.
0732-804-369, 0747-699-113. (19/2200)

ELADÓ 2 szoba-konyhás családi
ház 17 ár beltelekkel, rendezett telek-
könyvvel. Gógánváralja 253. szám
(Bonyha község). Tel. 0744-325-970.
(sz.-I)

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás első
emeleten a November 7. negyedi
piac mellett. Tel. 0753-460-722. (-I)

KIADÓ kétszobás, felszerelt tömb-
házlakás a Kövesdombon, az 1848. úton
igényesnek. Tel. 0744-525-093.
(26/2304)

KIADÓ nagyon előnyösen külön be-
járatú szoba a város központjában.
Tel. 0365/446-383, 0722-992-722.
(10/2264-I)

VÁRMEZŐBEN, A FŐÚT MELLETT
egy 28 áras és négy darab 5 áras
telek eladó kedvező áron. Tel. 00-36-
20-334-8629. (8/2033-I)

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

ELADÓK méhcsaládok Havadtőn.
Tel. 0745-386-089. (19/2120-I)

ELADÓ bor, szilvapálinka és
gyümölcspálinka. Tel. 0265/222-267.
(9/2263)

ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel.
0745-793-465, 0740-570-753.
(12/2249)

ELADÓ 50 fokos borpárlat, házi
fehérbor, vegyes virágméz. Tel. 0740-
279-786. (12/2289)

MINDENFÉLE

A marosvásárhelyi PEDAGÓGIAI
FŐISKOLA 1963-64-ben végzett
román-magyar szakos hallgatói (112-
es csoport, Flórián Miklós, Kaveczki
Mária, Klára József, Varga Jolán,
Venczel Anna…) ez év júniusában
szeretnék megszervezni az 55 éves
találkozót. Érdeklődni a következő te-
lefonszámokon lehet: Nagy Csaba
0743-098-302, Balla Erzsébet 0743-
633-318, Buksa Éva 0724-231-011.
(9/2285-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-
543-104. (7/636-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre, garan-
ciával. Tel. 0740-680-648,
0722-693-866. (21178)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tető-
készítést Lindab lemezből, cserép-
ből, szigetelést, ácsmunkát és
bármilyen munkát 15% kedvezmény-
nyel. Tel. 0748-669-239. (1/2212-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (8/2189-I)

FUVAROZÁS 3,5 tonnás autóval:
homok, törmelék, sóder stb. Tel. 0754-
899-512. (11/2265)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk a volt
nyárádmagyarósi ifj. DEMETER
SÁNDORRA, aki életének 46.
évében 1989. április 13-án hirte-
len elhunyt. Emlékét  fájdalom-
mal őrzi volt felesége, Irén és
leánya, Ildikó, valamint veje, Cor-
nel. Nyugodjon békében! Isten
nyugtassa! (3/2279)

ÉDESAPÁNK és ÉDESANYÁNK
emlékére:
„Oly jó volt, míg voltatok nekünk,
halálotok óta széthullt az életünk.
Nincs igazi öröm, ünnep, csak
csendes bánat. Szomorú az út,
mely a sírotokhoz vezet, hol
pihen a ti jóságos szívetek. Édes
jó Istenünk, öleld át helyettünk,
mert csak te tudod, mennyire hi-
ányoznak nekünk. Áldd meg a
földnek minden porszemét,
amely takarja szüleink sírhelyét.
Fájó szívvel emlékezünk szere-
tett szüleinkre, az oláhdellői 
BALÁZSI JÁNOSRA, akinek ja-
nuár 25-én volt halálának 28. év-
fordulója, valamint édesanyánkra,
BALÁZSI ROZÁLIÁRA április 16-
án, halálának 10. évfordulóján.
Nyugodjanak békében! Emlékü-
ket őrzik lányaik: Kati, Iluska, Ro-
zika, valamint menyük, Jutka,
családjukkal együtt. (5/2186)

Az élet elmúlik, de az emlékek

élnek, amíg élünk, szívünkben

őrizzük őket.

Fájó szívvel emlékezünk az abos-
falvi SZÉKELY KATALINRA és
SZÉKELY JÁNOSRA haláluk 6.
évfordulóján. Nyugodjanak béké-
ben! Leányuk, Emma, vejük,
Jóska, unokájuk, Emi és csa-
ládja. (1/2254)

„Nem múlnak ők el, kik szívünk-

ben élnek, 

Hiába szállnak árnyak, álmok,

évek…”

(Juhász Gyula)
Fájó szívvel emlékezünk április
16-án a szerető férjre, édesapára,
nagyapára, HARKÓ ALBERTRE
halálának első évfordulóján. So-
hasem halványul szívünkben
emléke, örökre velünk marad.
Szerető családja. (8/2262-I)

Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 16-án a drága feleségre,
édesanyára, nagymamára,
anyósra, NAGY REGINÁRA szül.
Lörinczi, halálának hetedik évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét őrzi
bánatos férje, Béni, gyermekei és
azok családja. (1/2277-I)

Minden évben eljön a nap, amely
szívünkben fájó emlék maradt.
Üres, rideg nélküled otthonunk,
nincsen kivel megosszuk örö-
münk, bánatunk. Veled együtt
volt teljes az életünk, hogy el-
mentél, magaddal vitted örö-
münk.
Szomorú szívvel emlékezünk áp-
rilis 16-ára, amikor már 3 éve hir-
telen eltávozott közülünk a
szeretett férj, apa, nagyapa, déd-
apa, a maroskeresztúri születésű
CSERNÁTH JÓZSEF. Nyugodjál
békében! Emlékét őrzik szerettei.
(4/2273)

Fájdalommal emlékezünk a cse-
refalvi születésű DEBRECZENI
LUJZÁRA halálának első évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott és
nyugalma csendes! Nyugodjon
békében! Testvérei és azok csa-
ládja. (sz.-I)

Hiába repülnek, szállnak az évek,
mi úgysem tudunk feledni téged.
Tudjuk, hogy minden évben eljön
a nyár, de bármilyen szép is le-
gyen, többé nem ugyanaz már.
Szomorú szívvel emlékezünk 
a székelyszállási RÓZSA 
GIZELLÁRA halálának 20. évfor-
dulóján. Emlékét őrzi három fia
és azok családja. Emléke legyen
áldott, pihenése csendes!
(19/2297-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó feleség, édesanya és
nagymama, 

CÂNDEA ELENA
(Nuci) 

életének 83. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése április
16-án, kedden 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. 

A gyászoló család. (2/2278-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett édes-
anya, nagymama, anyós, rokon,
ismerős, 

özv. VERESS TERÉZ 
szül. Majos 

életének 84. évében, rövid szen-
vedés után, április 15-én elhunyt.
Temetése április 17-én, szerdán
12 órakor lesz a nyárádszentan-
nai temetőben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (22/2300-I)

Fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy 

ifj. ROZSNYAI BÉLA 
fogtechnikus, ékszerész 

és szobrászművész 
életének 69. évében 2019. április
9-én rövid, de súlyos betegség
után elhunyt. Búcsúztatása 2019.
május 5-én 14 órakor lesz Buda-
pesten, az V. kerületi Nagy Ignác
út 2-4. szám alatt. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 
Unokatestvére, Judit és családja.
(27/2305-I)

Ezúton tudatjuk szomorú szívvel
mindazokkal, akik ismerték 

SEPSI JENŐ ZOLTÁN 
nyugdíjas 

röntgenfőasszisztenst,
hogy életének 88. évében meg-
halt. Hamvait 2019. április 24-én
helyezik örök nyugalomra Buda-
pesten. 

Gyászoló szerettei. (1/2312-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia EMTE Maros-
vásárhelyi Karának munkakö-
zössége őszinte részvétét fejezi
ki és együttérez Kacsó-Kiss
Éva kolléganővel FÉRJE
elvesztése miatt érzett
fájdalmában. A Sapientia EMTE
munkaközössége. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága édesanyánk,
DOMAHIDI MATILD (BIRÓ
MATILD) temetésén részt vettek,
vagy lélekben velünk voltak és
gyászunkban osztoztak. Ifj.
Domahidi Lajos és családja.
(8/2284-I)

10 nÉpÚJsÁG __________________________________________________ HiRdeTÉs ________________________________________________ 2019. április 16., kedd

„Minden mulandó ezen a 
világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emléke-
zet.”
Szomorú szívvel emlékezünk
VIOLA MARGITRA halálának
első évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csen-
des! 
Szerettei. (21/2298-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Csak április 20-án 
9–14 óra között

HAJAT 
VÁSÁROLUNK.

Természeteset 
35 cm-től.

őszt, festettet 
45 cm-től.

(Fizetség a hossznak
és árnak megfelelően.)

más napokon, kérjük,
ne zavarjanak! 

marosvásárhely,
1918. december 1. út

209., földszint,
Florin&Lacri 

fodrászat (a Fortuna 
buszmegállónál)

ZARÁNDOKLATOK 2019-ben 
Május 20–25. – MEDJUGORJE (145 euró)

Július 2–6. – SZENTFÖLD (600 euró + 900 lej repülő) 
Október 8–12. – PORTUGÁLIA: Fatima és környéke, Lisszabon

(480 euró + 1000 lej repülő)
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.

Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon  vagy 
a hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen. (sz.-I)



Tisztelt tanácsosok!
nyilvános állásfoglalásra kényszerülök, ugyanis a helyi

tanács és a megyei tanács közötti találkozó nem volt kí-
vánatos, bár több alkalommal is kértem ezt önöktől is és a megyei
tanácsban többséget alkotó politikai pártok vezetőitől is.

A nagy projektek megvalósításához elengedhetetlen az intézmé-
nyi együttműködés, mint ahogy minden civilizált országban törté-
nik. ez a beszélgetés főként abban az időszakban lett volna
célszerű, amikor az önök intézményének a költségvetéséről szavaz-
nak, de az önök rendelkezésére álló kedvező költségvetési többlet
miatt is.

A következő témákról szerettem volna önökkel egyeztetni:

1. A Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórháznál található par-
koló és egy multifunkcionális központ létesítése:

– öt évvel ezelőtt egy egyezmény aláírásával elindított projekt,
amelyet a jelenlegi önkormányzattal is felújítottunk, bevontuk a
tervbe a marosvásárhelyi megyei sürgősségi kórházat és a
mOGYe-t is. A polgármesteri hivatal teljesítette a kötelezettségeit,
helyi tanácsi határozattervezetet nyújtott be, amelyet jóváhagytak,
és elkészítette a beruházáshoz szükséges térségi városrendezési ter-
vet (puZ) is.

2. A város környéki övezet tehermentesítése, figyelembe véve, hogy
– megdöbbentő – 18 éve nem történik semmi. A nagyvárosi övezetet
érintő projektek a következők: 

– kaotikus településfejlesztés a marosvásárhely megyei jogú
város szomszédságában található községekben, ami a város összes
bejáratánál forgalmi dugókat okoz, nem beszélve az övezet köz-
szolgáltatásainak minőségéről;

– a maros folyó feletti két híd megépítése, marosszentkirályon
és marosszentgyörgyön;

– kijárat/feljáró az A3-as autópályára, és megoldások keresése
a forgalom átirányítására segesvár, nyárádszereda és szászrégen
irányába;

– a gyors összeköttetések újragondolása vasúton is szászrégen
– marosvásárhely – repülőtér (nyárádtő) és székelykocsárd kö-
zött;

– együttműködés a megyeközpont és a megyei intézmények kö-
zött nem lebomló hulladék tárolására alkalmas telep megnyitása
érdekében, amely roppant szükséges maros megye és marosvásár-
hely számára. 

3. A háztartási hulladék helyzete, amely jelenleg is aggodalomra
ad okot Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala és a lakosság szá-
mára egyaránt. 

4. A ratosnyai vízvezeték, amely megoldaná a Maros megyei ivó-
vízszükséglet 40%-át. 

ezekkel a projektekkel marosvásárhely polgármesteri Hivatala
csakis a szomszédos településekkel és a maros megyei Tanáccsal
közösen foglalkozhat, annál az egyszerű oknál fogva, hogy nem
csak a város közigazgatási területi egységét érintik.

dr. dorin Florea, 
marosvásárhely megyei jogú város polgármestere 

RedőnYÖk, sZALAGFÜGGÖnYÖk, GARÁZskApuk és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TeRmOpÁn ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A mAROsvÁsÁRHeLYi ReFORmÁTus TemeTő teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)
A ROmARis CÉG Jedden alkalmaz SOFŐRT 8x4-es autóra és GÉPÉSZT exkavátorra, buldózerre. Tel.
0265/446-133, 0733-933-702. (21154-I)
A TRipLAsT kFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT al-
kalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villany-
szerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa György
utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További
információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63495-I)
A TORdAi CÉG alkalmaz ELADÓNŐT hús- és hentesáruüzletébe. Tel. 0744-681-130. (21168)
A TORdAi vÁGÓHÍd alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026. (21168)
ALkALmAZunk stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlatunk:
munkaszerződés meghatározatlan időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek. Mun-
kaprogram: 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 telefonszá-
mon. (63445-I)
ALkALmAZunk SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása: feldolgozza a vizuális információkat
számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése; a
nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása, csomagolása és előkészítése szállításra;
információs támogatást nyújt az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése. Köve-
telmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent),
középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és a szakmában
fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára:
https://www.renania.ro/cariere/, vagy a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63445-I)
mAROsvÁsÁRHeLYi mAGÁnCÉG KŐMŰVEST alkalmaz gépesített vakoláshoz. Tel. 0742-659-
999. (21183)
mAROsvÁsÁRHeLYi mAGÁnCÉG VÍZ-FŰTÉS SZERELŐKET alkalmaz; azonnali alkalmazás,
kedvező bérezés. Érdeklődni a 0744-376-780-as vagy a 0744-420-152-es telefonszámon. (21183)
TeLJes ORvOsi eLLÁTÁs – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípő-
panaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immunológia;
doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u.
47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
női És FÉRFi eLAdÓkAT keresünk marosvásárhelyi hentesboltjainkba. Szakmai tapasztalat nem
szükséges, mindenki betanításban részesül.  Miből állna a munkád? Kiszolgálnád a vevőinket, informálnád
a termékeinkről, segítenél a csapatnak az áru rendezésében. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@petry.ro 
(sz.-I)
Az imATeX RT. sürgősen alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket a következő szakmákra: PROG-
RAMOZÓMÉRNÖKÖT számvezérlésű (CNC) gépekre, MARÓS OPERÁTOROKAT számvezérlésű
(CNC) marógépekre; ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT számvezérlésű (CNC) gépekre. Amit aján-
lunk: versenyképes bérezés. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna (Sântana
de Mureş), Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van);
vagy e-mailben a resurseumane@imatex.ro e-mail-címre; vagy faxon: 0265/269-302. Bővebb felvilágosítás
a 0265/260-805-ös telefonszámon. (sz.)
Az imATeX RT. alkalmaz a következő szakmákba tapasztalattal rendelkező személyeket (nyugdíjasokat
is): UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT; ESZTERGÁLYOST; MARÓST BOHRWERKRE; GÉPKARBAN-
TARTÓ LAKATOST; SZERELŐLAKATOSOKAT; LAKATOSOKAT; MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECH-
NIKUSOKAT; MIG/MAG HEGESZTŐKET; IPARI FESTŐKET; TARGONCÁST; BÁDOGOST.  Amit
ajánlunk: versenyképes bérezés. Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük leadni: Marosszentanna (Sân-
tana de Mureş), Morii utca 49J szám alatt (ami a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában
van); vagy e-mailben a resurseumane@imatex.ro e-mail-címre; vagy faxon: 0265/269-302. Bővebb felvi-
lágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon. (sz.)
A kOvÁCs pÉksÉG PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és CSOMAGOLÓT alkalmaz. Tel.
0744-403-114. (21194)
sZendviCskÉsZÍTőT ALKALMAZUNK. Tel. 0741-215-738. (21194)
A miALev buiLdinG-seRviCes kFT. alkalmaz hosszú távra, azonnali kezdéssel SZAKEMBERE-
KET BELSŐ ÉPÍTŐMUNKÁLATOKRA Marosvásárhelyre és környékére. Tel. 0740-044-709. (21191-I)
mAGYARORsZÁGRA, sÜTőipARi kFT.-hez sürgősen alkalmazunk betanított munkára. Kiemelkedő
bérezés. A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (21188)
keResÜnk vÍZ-GÁZ sZeReLőkeT Németországba azonnali kezdéssel. Kezdő havi bérezés 2000
euró, szállás biztosítva Münchenben. Érdeklődni a 0747-986-398-as telefonszámon. (21192)
A sApienTiA emTe mAROsvÁsÁRHeLYi kARA munkatársat keres LABORTECHNIKUSI állás
betöltésére a Kertészmérnöki Tanszékre. Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)
ALkALmAZunk MUNKÁSOKAT alumínium- és PVC-asztalossági munkákra (termelésbe és szere-
lésre). Tel. 0744-505-549. (31/2310)
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szolgáltatás – Üzleti ajánlat

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja a hozzá
fordulók problémáját. Köszönetnyilvánítások: Corina
Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét együtt
lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, mert ismét sikeres a magánélete
és vállalkozása; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól
és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a
depressziótól, élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az
alkoholizmusból; Margitnak Gyergyóban sikeres lett a vállalkozása; Mariana és
András hálásak, mert gyermekük született; Márton Ákosfalváról az alkoholizmusból
és az impotenciából gyógyult ki a segítségével;  Erzsébet hálás, mert újra együtt
van kedvesével; Mihály Koronkában kigyógyult az epilepsziából és az
étvágytalanságból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270- 381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

A LOCATIV RT. – Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –
nyilvános versenytárgyaláson bérbe adja Marosvásárhe-
lyen a következő, nem lakás rendeltetésű helyiségeket:
1. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter, nem-
élelmiszer-kereskedelem, szolgáltatás
2. Forradalom utca 3., 87,95 négyzetméter, élelmiszer/nemélelmiszer-
kereskedelem, szeszes italokat kivéve

A versenytárgyalásra 2019. május 6-án 10 órától kerül sor a doku-
mentáció alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla utca
2A szám alatt, a 7-es  irodában  lehet megvásárolni   (ára 100 lej) április
12-étől, naponta 8–12 óra között. Feliratkozni és az iratokat  benyújtani
május 3-án 12 óráig lehet.  

A versenytárgyaláson azok vehetnek részt, akik  a határidőig benyújt-
ják a részvételi dossziéjukat és licitálnak. 

Bővebb felvilágosítás  naponta a székhelyen 
és a 0265/260-375 (25-ös mellék) telefonszámon vagy 

a www.locativmures.ro honlapon.

Az ANAF áprilisban több mint 130 találkozót szervez az adófizetőkkel
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) áprilisban országszerte 133 találkozót szervez az adófizetőkkel, ezek közül 16-ot a
szakmai szervezetekkel és más közintézményekkel közösen. Az ANAF szakemberei által felvetett fő téma a privát virtuális tér
– a felhasználás előnyei.
A találkozókon vitára kerülő más témák a következők:  A regiszterek megszervezésének procedúrája azon egyházi
entitások/egységek esetében, amelyeknek megengedik az adólevonást; Az általános adóbevallási és fizetési kötelezettségek
2019 áprilisában; Törvényhozási újdonságok.
A regionális közpénzügyi főigazgatóságok jegyzéke a www.anaf.ro honlapon található, és az alábbi linken érhető el:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm.

A résztvevők  a kapcsolatfelvételi űrlapon (Formular de Contact) iratkozhatnak fel, amelyhez szintén az intézmény honlapján
lehet hozzáférni a https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/asistenta_prin_email
linken a helyek függvényében.

Közönségszolgálati és sajtóosztály
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igazgatótanácsa 
2019. április 10-i 3. számú határozata alapján

2019. május 20-án 9 órára a cég marosvásárhely, Cuza vodă
utca 99-105. szám alatti székhelyére 

összehívja 
a részvényesek közgyűlését. 

Ha ebben az időpontban a részvényesek közgyűlése nem határo-
zatképes, jelen összehívóval 2019. május 21-én 9 órára ugyanazon
helyre összehívják a második közgyűlést, és a napirend is azonos
marad. 

napirend 
1. Az igazgatótanács 2018. évi gazdasági jelentése.
2. A 2018-as gazdasági évre vonatkozó pénzügyi ellenőri (audit)

jelentés. 
3. A 2018-as gazdasági-pénzügyi helyzet jóváhagyása. 
4. A pricewaterhouseCooper Audit kft. pénzügyi auditáló cég

megbízatásának meghosszabbítása egy évvel 2020. május 22-ig. 
5. A 2019-es költségvetés és beruházási program jóváhagyása. 
6. A 2019. január elsejétől alkalmazott könyveléspolitika jóváha-

gyása. 

A közgyűlésen azon részvényesek – vagy ezek törvényes megbí-
zottjai – vehetnek részt, akik 2019. május 6-án (referenciaidőpont)
szerepelnek a részvényesek jegyzékében. 
A meghatalmazás formanyomtatványt a cég székhelyén levő rész-
vényesek irodájából lehet átvenni 2019. április 30-ától naponta 9
és 14 óra között. A meghatalmazást a cég székhelyére kell benyúj-
tani 2019. május 16-án 8 óráig. 
A gyűlésterembe a személyazonossági igazolvány felmutatásával
lehet belépni. 
A napirenddel kapcsolatos információkat 2019. április 17-étől 9
és 14 óra között lehet igényelni a cég székhelyén. 
bővebb felvilágosítás a 0265-201-238-as telefonszámon. 
kapcsolattartó: Şanta valentina jogtanácsos. 

majnár mihály, az igazgatótanács elnöke

A Siletina Impex Kft. – Helyi 
Közszállítási Vállalat Rt. Társulás

– fő tevékenysége: személyszállítás – 
alkalmaz

AUTÓBUSZSOFŐRÖKET
Követelmények:

– d kategóriás hajtási jogosítvány
– attesztát 
– legkevesebb két év tapasztalat a szakmában (személyszállítás)

Amit ajánlunk:
– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhelyűeknek
– egyéb előnyök

A kérvény önéletrajzzal, a hajtási jogosítvány és a szakmai tanú-
sítvány (attesztát) másolatával a cég marosvásárhely, béga utca 2.
szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig
10–15 óra között. Tel. 0265/269-077 vagy 0733-090-691.

A közszállítási vállalat alkalmaz 

AUTÓMÉRNÖKÖT
Követelmények:

– felsőfokú végzettség licencdiplomával – gépészmérnöki szak-
irány, szállítás, közúti járművek szak

– tapasztalat a szakmában nem szükséges
Amit ajánlunk:

– dinamikus munkakörnyezet
– motiváló bérezés
– étkezési jegyek

A kérvény önéletrajzzal, a végzettséget igazoló iratok másolatával,
esetleg ajánlásokkal a cég marosvásárhely, béga utca 2. szám alatti
székhelyén, a titkárságon nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra
között. 
A társulás fenntartja a jogot, hogy tesztelje a jelentkezők hozzáér-
tését. bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es
telefonszámon.

A közszállítási társulás vezetősége

A tanulók, egyetemisták 
és 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmébe!

A siletina impex kft. – Helyi közszállítási Rt. Társulás ismét felhívja figyelmüket, hogy a régi bér-
letek április 30-ig érvényesek, ezért felkér minden érdekeltet, hogy a hó végi és a húsvéti ünnepek
miatti zsúfoltság elkerülése érdekében mielőbb váltsa ki az új bérletet. május elsejétől az, aki érvényes
bérlet nélkül utazik, bírságra számíthat. 

megértésüket köszönjük. 
Az igazgatótanács

A nyugdíjasok Önsegélyző
egyesületének 

marosvásárhelyi fiókja 
minden tagjának és családjuknak,

a nyugdíjasoknak és munkatársainak
áldott húsvétot, egészséget, hitet, boldogságot 

és bőséget kíván szeretteik körében!
Fontos: április 19-én, 22-én és 30-án 

az iroda zárva lesz.  


