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Újra a fegyelmi bizottság előtt

A kötelező „szellemi egyenruhát” kérik számon a MOGYE oktatóitól

Szováta e hét
végén ünnepel

Az elmúlt évekhez viszonyítva korábbi
időpontban, már ezen a hétvégén zajlanak a szovátai Medve-tó Napok, de
ez nem érinti hátrányosan a programkínálatot. Az elmúlt két évben június
elejére tolták ki az amúgy május végére rögzített „születésnapi bulit”,
azaz a Medve-tó létrejöttéhez kötött
városnapi rendezvényeket.

____________2.
Háromnaposra
bővült
a világtalálkozó

Mintha a középkor hangulata söpört volna végig a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai
Egyetem első emeleti folyosóján, ahol keddtől folytatódott
azon magyar oktatók kihallgatása, akik nem vetették alá magukat az egységes vizsgáztatásra vonatkozó előírásoknak.
Bár az eljárást már a múlt évben elfogadta az egyetem szenátusa, a a chartába is belefoglalták, az egységes vizsgáztatás módszertani lebonyolításáról szóló pontos tájékoztatást
a téli szesszió megkezdése előtt két héttel tették közzé. A
közoktatási törvény előírásai értelmében ezt is az egyetemi
év megkezdése előtt kellett volna az érdekeltek tudomására
hozni.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

Az egyetemi oktatók által elkövetett kihágásokat kivizsgáló fegyelmi
bizottságot az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti kar dékánjai, prof.
dr. Cotoi Simion, prof. dr. Daniela Muntean és dr. Cristina Bica előadótanár, valamint az egyetem jogtanácsosa alkotja. Az írásban három oldalon megfogalmazott vádpontok szerint a beidézett oktatók nem
tartották be az írásbeli vizsgák lebonyolítási módjára vonatkozó előírásokat, és az általuk tanított anyagból merték vizsgáztatni hallgatóikat.
Egy román oktató állítólag azért került a „vádlottak” közé, mert nem tartozik a rektor támogatói körébe.
Az idézőben hosszan sorolják, hogy a chartának, az egyetem belső
rendszabályzatának és egyéni munkaszerződésüknek milyen előírásait
szegték meg az oktatók, akik az egyetemi tantervet figyelembe véve
egyéni módon oktatták tantárgyukat.
(Folytatás az 5. oldalon)

Benedek István

Idén háromnaposra bővül az immár
hetedszer sorra kerülő Marosvásárhelyiek Világtalálkozója. Június 28–30.
között, azaz péntek délelőttől vasárnapig ezúttal is tartalmas és az eddiginél
színesebb programokkal várják a marosvásárhelyieket, illetve hazavárják
az innen elszármazottakat.

____________5.
Bővítik
a háztartási gépek
roncsprogramját

A roncsautóprogram mintájára kidolgozott kezdeményezés révén az érdekeltek idén is értékutalványra
válthatják régi típusú háztartási eszközeiket, és az így kapott vouchert energiatakarékos gépek vásárlására
használhatják.

____________6.

Zsíros lufi

Bár az uniót és a multikat előszeretettel ostorozó szocdem bajuszkirálynak vélhetően nem állt szándékában, rálicitált a
brüsszeli döntéshozók egyik közelmúltbeli lépésére. És egyben –
támogatói éljenzése közepette – arról is biztosította a multikat,
hogy továbbra is dolgozik a boldogulásukért.
Mindez egy vasárnapi, regáti kampánygyűlésen történt, ahol a
fő kormánypárt vezére dörgedelmesen bejelentette, hogy olyan
törvényt fog kezdeményezni, amely drasztikusan bírságolja majd
az élelmiszer-nagykereskedőket, ha azok nálunk gyatrább termékeket tesznek a polcra, mint az anyaországukban. A bejelentés
nem hangzik rosszul, de a jelentősége körülbelül akkora, mint egy
pekingi palotaeb csataindulójának egy vérebbel szemben. Öt nappal korábban ugyanis az Európai Bizottság egy, elemzők szerint
történelmi jelentőségűnek minősített döntést hozott arról, hogy le
kell csökkenteni az élelmiszerekben az egészségre különösen káros
szintetikus zsírok, adalékok arányát. Emberünk nem mondta, mikortól szándékszik életbe léptetni ezt a törvényét, de 2021 áprilisától, amikorra a brüsszeli döntéshozók határidőt adtak, a
multiknak az egész földrészen alkalmazkodniuk kell ezekhez az
egészségvédelmi előírásokhoz. Addig meg van idejük új adalékokat kikotyvasztani a jelenlegiek helyére. De a határidőnél súlyosabb dolgot is hallgatott el a teleormanisztáni bajuszkirály.
Európa egyes országaiban már megelőzték a minapi bizottsági
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 48 perckor,
lenyugszik
20 óra 48 perckor.
Az év 135. napja,
hátravan 230 nap.

Ma SZONJA és ZSÓFIA,
holnap BOTOND
és MÓZES napja.
BOTOND: régi magyar férfi
személynévből származik. A
buzogány jelentésű bot szó
származéka.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2019. május 14.

Változó, esős idő
Hőmérséklet:
max. 210C
min. 60C

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,7616
4,2367
1,4690

176,8208

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

Megyei hírek

Brenyó Mihály matematikaverseny

Május 17–19. között zajlik Marosvásárhelyen a Brenyó Mihály pontszerző matematikaverseny országos döntője. A
résztvevők regisztrációja 17-én, pénteken 15 órakor a
Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum fogadóirodájában kezdődik. A megnyitóünnepséget 18 órától a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében tartják, a köszöntőbeszédek
után néptáncműsorra is sor kerül. A verseny írásbeli próbája május 18-án, szombaton 8.45-kor kezdődik a Mihai
Eminescu líceum osztálytermeiben. A szombati programban városnéző séta, szakköri tevékenység, filmnézés és
játszóház is szerepel. A záróünnepségre 19-én, vasárnap
délelőtt 9.30 órától kerül sor. A Navarra Dance moderntáncegyüttes két bolyais tagja, Varga Nikol és Varga Vivien
táncjátékot mutat be, majd a verseny díjkiosztója következik.

Mi van a Filharmónia falai mögött?!

A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület
Mi van a… mögött?! címmel folytatja közéleti személyiségekkel indított beszélgetősorozatát életükről és munkájukról, a tettek mögött az embert keresve. A soron következő
beszélgetés címe: Mi van a Filharmónia falai mögött? Meghívott: Bodurián János székelyudvarhelyi ny. tanár, a Székelyföldi Filharmónia megalapítója, a Palló Imre Művészeti
Szakközépiskola egykori iskolaigazgatója, az 1915-ös örmény genocídium egyetlen, Erdélyben otthonra talált túlélőjének leszármazottja. A meghívottal dr. Puskás Attila
beszélget május 17-én, pénteken 17 órától a Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János termében. A rendezvény támogatója a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Bethlen Gábor Alap. A belépés ingyenes.

Vasárnap zárva lesz az ócskapiac

A Marosvásárhelyi Napok rendezvénysorozata miatt május
19-én, vasárnap zárva lesz az ócskapiac – közölte a piacigazgatóság vezetősége.

Kirándul a Nagyinet

A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által működtetett Nagyinet program résztvevői számára június 14–
15-én a Kazán-szoroshoz és a Bigér-vízeséshez
szerveznek kirándulást. Ellátogatnak Ocnele Mari-ba, és
megtekintik az Isten hídját, amely Románia legnagyobb
természetes hídja. Érdeklődni, feliratkozni Illyés Claudia
könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban, illetve a
0748-741-507-es telefonszámon.

Kiválthatók lesznek
a parkolóbérletek

A marosvásárhelyi tanács április 25-i 116-os számú határozata értelmében a parkolóbérleteket a Marosvásárhelyi
Közterületkezelő Osztályon, a Kós Károly utca 1/8. szám
alatt lehet majd kiváltani. Az időpontot később közlik. Az
érdekeltek megértését kéri az Ingatlan- és Piackezelő Kft.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

Szováta e hét végén ünnepel

Az elmúlt évekhez viszonyítva
korábbi időpontban, már ezen a
hétvégén zajlanak a szovátai
Medve-tó Napok, de ez nem
érinti hátrányosan a programkínálatot.

Gligor Róbert László

Az elmúlt két évben június elejére
tolták ki az amúgy május végére rögzített „születésnapi bulit”, azaz a
Medve-tó létrejöttéhez kötött városnapi rendezvényeket. A legismertebb
szovátai sóstó napra pontosan 1875.
május 27-én keletkezett, ezért a település ünnepét és a tó „születésnapját”
a legközelebbi hétvégén ünneplik.
Idén azonban a pápalátogatás és az EPválasztások miatt a programokat kénytelenek voltak előre hozni. Ettől
függetlenül gazdag kínálattal szolgálnak a szervezők, és csak az időjárás
szólhat bele abba, hogy ki-ki hogyan
élvezheti az őt érdeklő programokat.
A forgatókönyv többnyire az elmúlt
évekhez hasonló, ami azonban változásnak tekinthető, az az, hogy már csütörtökön elkezdődik, amikor 18 órától
az unitárius egyházközség ad helyet az
első és eddig egyetlen magyar űrhajóssal, Farkas Bertalannal való találkozásnak, illetve alkalmat előadása
meghallgatására. Ezt követően 20 órától a szemközti Kusztos-galériában
nyílik fényképkiállítás. Kihasználva
azt, hogy számos ügyes fotós él a városban, az önkormányzat pályázatot
hirdetett Szováta, ahogy te látod címmel, amelyre új, egyedi szemszögből
megközelített témákkal, eddig nem látott fényképekkel nevezhettek be az érdeklődők. A fotókat az önkormányzat
közösségi oldalán is meg lehetett tekinteni, így ezúttal kiosztanak egy közönségdíjat is, míg a legjobbnak ítélt
fénykép szerzője egyéves együttműködési szerződést köthet a városházával.
A nagyközönség csütörtök este veheti
szemügyre az alkotásokat.
Péntektől a sporttelep lesz a rendezvények helyszíne. Első nap délelőtt
„előre hozott” gyereknapot tartanak; a
kis óvodásoktól a nyolcadik osztályos
diákokig mindenkit szívesen várnak
vetélkedőkre, játékokra, lesz énekverseny, buborékfúvás, gyerekkoncert,

Jó idő esetén ismét sokan lesznek a nagyszínpad előtt

édesség, de ebéd is: idén is hagyományosan a középiskolások főznek gulyást a kicsik számára. Ahogy az üstök
kiürülnek, a középiskolások veszik át
a terepet a diáknapi programokkal, vetélkedőkkel, csapatjátékokkal a Szovátai Ifjúsági Szervezet munkájának (is)
köszönhetően, és a kézilabda és tenisz
is helyet kap a programban.
Szombaton reggel felvonuló huszárokal tartanak városébresztőt, majd
várhatóan 25 csapat ölt kötényt és sürgölődik az üstök körül, hogy jótékonysági ebédet készítsen, munkálkodásukat nótacsokor kíséri majd. A
sportrendezvények 13 órakor kezdődnek, a sportpályán ismét lesz erős emberek
vetélkedője,
taekwondóbemutató, de a foci imádói sem maradnak hoppon, míg a „szombati piacon”
Transylvania Cruising autós ügyességi
versenyt szerveznek 14 órától. Ebéd
után mozgásra hívják az embereket a
színpad elé, aerobik, zumba egyaránt
lesz a késő délutáni és esti programok
előtt. A gyerekek számára egész nap
nyitva áll a kézművessátor a Szovátai
Népi Játszóház lelkes vezetőinek, önkénteseinek köszönhetően.
Vasárnapra valamivel lazább programot szerveztek, ez a folklór és a családok napja, 15 órától kezdődően
néptáncokkal, nótával, előadásokkal
várják az érdeklődőket a színpad elé.
Természetesen nem hiányzanak a
helyszínen majd a lacikonyhák, sörsát-

Lakossági fórum
a Kövesdombon

Folytatja lakosságifórum-sorozatát az RMDSZ városi
szervezete. Ezeken a találkozókon nemcsak a közelgő EPválasztások kerülnek terítékre, hanem a körzetet, a lakónegyedet érintő gondokat, jobbító szándékú javaslatokat is el
lehet mondani, meg lehet beszélni a jelen levő önkormányzati képviselőkkel. A következő, második találkozó az
RMDSZ kövesdombi körzetének szervezésében lesz május
16-án 18 órától az unitárius egyház kövesdombi közösségi
termében.

Folytatják az aláírásgyűjtést
a Hír Tv-ért

Tovább tart az aláírásgyűjtés a Hír Tv-ért az RMDSZ
marosvásárhelyi székházában (Dózsa György út 9. szám,
földszint), ahol hétköznaponként 9-16 óra között lehet tá-

RENDEZVÉNYEK

Az ártatlanul meghurcoltakra
emlékeznek

Marosvásárhelyen, a kövesdombi unitárius templom Bözödi
György termében ma (szerda) délután 6 órai kezdettel
könyvbemutatóra és előadásra kerül sor. Lay Imre 60 évvel
ezelőtt, 1959 tavaszán, az EMISZ (Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége) koncepciós perében elítélt egykori politikai fogoly

Fotó: Gligor Róbert László/archív

rak, és a programból a sokakat megmozgató koncertek sem. Pénteken délután már a diáknapok keretében fellép
a középiskola együttese, a DK Band,
és a helyi Latino Feeling is megmozgatja az embereket, mielőtt a közismertté vált kolozsvári USNK gyűjt
majd lájkokat a rajongóktól. Szombaton délután a marosvásárhelyi Rocksuli indítja a bulit, ezt követi a 4S
Street, és a szervezők reménye szerint
a magyarországi Margaret Island
sztárcsapat csak énekelni fog az esőről,
majd a másik sztáregyüttes, a román
3SudEst gyújt lángot egyesek szívében. A nagykoncerteket tűzijátékkal
koronázzák meg, levezetőként pedig
dj-bulival szolgálnak a nagyközönségnek. A vasárnapi koncertek a nap
programjának megfelelőek lesznek,
18 órától a helyi Sószórók keresztény
együttes lép fel, ezt követően székelyföldi turnéja zárásaként a magyarországi Pintér Béla lép színpadra (rossz
idő esetén a művelődési házban) keresztény dalokkal, míg zárásként
20.30 órától a magyarországi Balkán
Fanatik kelt ismét jó hangulatot és
készteti repülésre a szomszédos erdő
madarait.
A részletes programot az érdeklődők az önkormányzat közösségi oldalán is megtalálják. A Medve-tó
Napokat – és a 144. születésnapot –
éppen huszadik alkalommal szervezi
meg a város.

mogatni a kezdeményezést. Mint ismeretes, az Echo TV és
a Hír TV hírtelevíziók 2019. április 1-i összeolvadásának
következtében a két csatorna a Hír TV neve alatt folytatja
tevékenységét. Ez azonban sajnos nem része Marosvásárhelyen az RDS programkínálatának. Az Echo TV eltűnésével egy magyar közéleti csatornával kevesebb van a
kínálatban. Ezek a csatornák a hírek mellett olyan közéleti
műsorokat közvetítettek – és Hír TV néven közvetítenek
most is –, amelyeket nagy érdeklődéssel követett Marosvásárhely magyar lakossága.
„Többen jelezték, hogy hiányolják a tv-csatornát a programkínálatból, ezért április 7-én levelet írtam az RDS-RCS
kábeltévé-szolgáltatónak. Többszöri levélváltást követően
az az álláspont körvonalazódott, hogy ha nincsenek technikai akadályai, és van valós lakossági igény, akkor a szolgáltató újra beemelheti a programok közé a Hír Tv-t” –
fogalmazott Kali István, a marosvásárhelyi RMDSZ
ügyvezető elnöke. Az így összegyűlt aláírásokat iktatják a
szolgáltató marosvásárhelyi székhelyén, igazolva, hogy
erre van valós lakossági igény.

mutatja be börtönéveiről írt visszaemlékezését és beszél
azokról a nehéz időkről. A könyvbemutatóval és előadással
kívánnak az 1956-os magyar szabadságharc nyomán Erdélyben és Romániában ártatlanul meghurcoltak megpróbáltatásaira és szenvedéseire emlékezni és emlékeztetni.

Hangverseny Szászrégenben

Ma, május 15-én 18 órakor a szászrégeni evangélikus
templomban a svájci Barbara Buhofer szopránénekesnőt
hallhatják az érdeklődők.
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Az amerikai elnök fogadta a magyar kormányfőt

Orbán Viktor miniszterelnök jó munkát végez Magyarország biztonságának megőrzésében – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök hétfőn a
washingtoni Fehér Házban, ahol a magyar kormányfőt fogadta munkalátogatáson.

Úgy fogalmazott, hogy a magyar miniszterelnököt egész
Európában tisztelik. Kiemelte azt is, hogy Magyarország
büszke és jó tagja a NATO-nak.
Méltatta Trump azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket a
magyar kormány tesz az illegális migráció ellen. Leszögezte,
hogy ez a jelenség Európában óriási problémát okoz, és az
egyes országok különbözőképpen igyekeznek megbirkózni
vele. A magyar kormányfő szigorú ember, de nagy tisztelet
övezi – hangoztatta. Orbán Viktor a sajtó előtt tett nyilatkozatában megköszönte az amerikai elnöknek a meghívást. Látogatásának fő céljaként az Egyesült Államok és Magyarország
közti stratégiai szövetség kiterjesztését emelte ki. Hangsúlyozta, hogy a két ország számos fontos területen hasonló erőfeszítéseket tesz, és a közös témák közül kiemelte az illegális
bevándorlást, a terrorizmus elleni harcot és a keresztény közösségek védelme érdekében tett lépéseket. A demokratikus
reformokat érintő kérdésre válaszolva a magyar miniszterelnök hangoztatta, hogy a kormány a 2011-ben kidolgozott új
alkotmány alapján dolgozik. Emlékeztetett arra, hogy a nép

több alkalommal ezt a kormányt választotta meg, és kijelentette, örömmel tesznek eleget ennek a feladatnak.
A találkozó jóval hosszabb ideig tartott, mint tervezték, és
egy szűk körű megbeszéléssel kezdődött, amelyen Donald
Trump és Orbán Viktor mellett részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója. A szűk körű
megbeszélést plenáris tanácskozás követte.
A Donald Trump amerikai elnökkel tartott találkozón számos fontos területen megerősítették a szövetségesi kapcsolatokat – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn
Washingtonban, miután a Fehér Házban az amerikai elnök
meghívására munkamegbeszélést tartott Trumppal.
A közmédiának nyilatkozva a kormányfő emlékeztetett arra,
hogy utoljára 18 évvel ezelőtt járt az amerikai elnöki hivatalban munkamegbeszélésen. „Éreztem a különbséget, (...) most
másfajta vezetés, célratörőbb politika érvényesül” – fogalmazott. Kijelentette, hogy megbeszélésük Magyarország számára
fontos találkozó volt, mert a két országot összekötő stratégiai
szövetségesi kapcsolatokat mind a gazdaságpolitika, mind a
külpolitika, mind a biztonságpolitika és a külpolitika területén
megerősítették, csakúgy mint a migráció és az üldözött keresztények ügyében – szögezte le Orbán Viktor. (MTI)

Érvényes marad Dabis Attila Romániából való kitiltása

A bukaresti táblabíróság jogerősen elutasította
Dabis Attilának, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
külügyi megbízottjának a kérését, hogy semmisítsék meg a Romániából való kitiltását elrendelő tavalyi határozatot.

A végzés kivonatát a táblabíróság sajtóosztálya juttatta el
kedden az MTI-nek. A bírák mind a panaszos kifogásait, mind
pedig a panasz érdemi részét megalapozatlannak találták és
elutasították. A döntés ellen nincsen fellebbezési lehetőség.
A román határrendészek 2018. március 9-én az Ártánd–
Bors határátkelőhelyen akadályozták meg Dabis Attila Romániába való belépését. Az SZNT magyar állampolgárságú
külügyi megbízottja Marosvásárhelyre utazott volna a székely
szabadság napja alkalmából szervezett másnapi autonómiatüntetésre. Az MTI-nek korábban elmondta: oka van azt feltételezni, hogy az ellene hozott intézkedés politikai
motivációból született, válaszként arra a nemzetközi kisebbségvédelmi, illetve jogérvényesítő munkára, melyet a székely
közösség nevében végez.
A román határrendészet később azt közölte vele, hogy olyan
cselekedetek következtében járt el, amelyek veszélyeztetik
Románia nemzetbiztonságát. Azt is megjegyezte: ezek a cselekedetek „valós, súlyos és érvényes fenyegetést jelentettek a

törvényességre, a szociális, gazdasági, politikai egyensúlyra
és stabilitásra, mely a román nemzetállam szuverén, független,
egységes és oszthatatlan jellegének a fenntartásához és fejlesztéséhez, valamint a törvényes rend megőrzéséhez szükséges”. A határozat a nemzetbiztonsági törvénynek arra a
cikkelyére hivatkozott, amely felsorolja a Romániát veszélyeztető tényezőket. A hatóság azt is tudatta, hogy Dabis Attila
2021. március 8-ig nem léphet be Romániába.
Dabis Attila Izsák Balázzsal együtt támadta meg az Európai
Unió luxembourgi bíróságán az Európai Bizottságnak azt a
2013-as határozatát, amelyben elutasította a nemzeti régiókról
szóló európai polgári kezdeményezés bejegyzését. A pert –
melybe Románia az EB oldalán avatkozott be – Dabis és Izsák
ez év márciusában megnyerte, és az EB azóta bejegyezte a
székely autonómiatörekvések érvényre juttatását segítő kezdeményezést.
A budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet nemzetközi koordinátoraként is tevékenykedő Dabis Attila a budapesti Corvinus Egyetemen szerzett tavaly doktori címet. A Tévhitek az
autonómiáról című, Székelyföld autonómiájának alkotmányossága alcímű doktori dolgozatában tudományos eszközökkel bizonyította, hogy Székelyföld területi autonómiája nem
ellentétes Románia alkotmányával. (MTI)

Az első negyedévben mintegy 20 százalékkal
csökkentek a külföldi tőkeberuházások

Az idei első negyedévben mintegy 20 százalékkal,
1,243 milliárd euróra csökkentek a külföldi közvetlen tőkeberuházások a tavalyi év azonos időszakához képest – derült ki kedden a Román Nemzeti
Bank által közzétett adatokból.

A tavaly január-márciusi időszakban a külföldi tőkeberuházások értéke 1,555 milliárd eurót ért el. Az idei 1,243 milliárd
euróból 854 millió eurót a tőkerészesedés tett ki, beleértve az
újrabefektetett nettó nyereséget, a vállalatokon belüli hitelek
értéke további 389 millió euró volt.
Az Agerpres hírügynökség közlése szerint az idei első ne-

gyedévben 9,1 százalékkal több, 1496 új, külföldi tőkéjű céget
alapítottak, a törzstőkéjük elérte a 3,941 millió dollárt, ami
127 százalékos növekedés a tavalyi első negyedévhez mérten.
A Román Nemzeti Bank szintén kedden közölte, hogy az
idei első három hónapban a folyó fizetési mérleg hiánya 1,212
milliárd euróra nőtt a tavalyi év azonos időszakában jegyzett
1,027 milliárd euróhoz mérten. Tavaly egész évben a folyó fizetési mérleg hiánya GDP-arányosan 4,5 százalékra, 9,41 milliárd euróra nőtt, ami 3,45 milliárd euróval haladta meg az
előző évit. 2018-ban 2,9 százalékkal, 4,936 milliárd euróra
nőttek a külföldi közvetlen tőkeberuházások. (MTI)

Nem tudnak dönteni az új ukrán elnök beiktatásának
időpontjáról

A várakozásokkal ellentétben kedden mégsem szavazhatott a parlament Volodimir Zelenszkij megválasztott ukrán elnök beiktatásának időpontjáról,
mert a képviselők újabb határozati javaslatokat terjesztettek be, minden bizonnyal a döntés további
halogatatásának céljából.

Julija Timosenko, az ellenzéki Haza (Batykivscsina) párt
vezetője, Zelenszkij pártját fogva éles szavakkal bírálta a plenáris ülésen tett felszólalásában képviselőtársait az új államfő
beiktatásának szándékos késleltetése miatt. Leszögezte: a parlament vagy segíti az új elnököt abban, hogy gyökeres változtatásokat hajtson végre az országban, vagy jobb, ha Zelenszkij
feloszlatja. Sürgette ezért, hogy mihamarabb iktassák be végre
az új államfőt hivatalába. Ezen felül új kormánykoalíció és új
kormány alakítására hívta fel a frakciókat.
Közben Pavlo Pinzenik, a házbizottság elnöke újságíróknak
elmondta, hogy az elmúlt két napban újabb két határozati javaslatot nyújtottak be az elnöki beiktatás dátumáról, amelyeket
a bizottságnak meg kell még tárgyalnia. Reményét fejezte ki,
hogy több előterjesztés már nem lesz – eddig már hét van a
parlament előtt –, és csütörtökön a plenáris ülés elé kerülhetnek a javaslatok. Ezek május 19-től június 1-ig több dátumot
tartalmaznak a beiktatás napjára.
A Porosenkót támogató jelenlegi kormánypártoknak – amelyeknek bár alig, de még talán megvan a többségük a jelenlegi
parlamentben – nem érdekük, hogy Zelenszkij idő előtt fel-

oszlassa a törvényhozást, mert a felmérések szerint jelentősen
megcsappan majd az arányuk a parlamentben. Abban bíznak,
hogy október végéig még tudnak némileg erősödni, főleg Zelenszkij kárára, akinek éppen beiktatásának késeltetésével is
rombolják népszerűségét. Miközben ugyanis húzzák beiktatását, folyamatosan ássák alá tekintélyét azzal, hogy cselekvést
kérnek rajta számon, olyan tetteket, nyilatkozatokat követelnek tőle, amelyeket államfői hatáskörei híján még nem tehet
meg. Az elnöki beiktatás dátuma azért is fontos, mert a törvény
értelmében május 27-ig oszlathatja fel az elnök idő előtt a jelenlegi parlamentet, utána már ki kell várni az októberi választást.
Az Ukrajinszka Pravda értesülése szerint Zelenszkij azért
is sürgeti mihamarabbi beiktatását, mert már egyre inkább hajlik arra, hogy beiktatása után rögtön feloszlassa a parlamentet
– állítólag már kész is az erről szóló előterjesztés –, hiszen egy
ellene dolgozó törvényhozás tehetetlenné tenné, aminek pártja,
a Nép Szolgája (Szluha Narodu) látná kárát a parlamenti választáson. Csapatának másik része viszont éppen azért várna
őszig a parlamenti választással, hogy a Nép Szolgája párt még
tovább erősödhessen.
Az elnöki beiktatás időpontjának kérdése így a már gyakorlatilag elkezdődött parlamenti választási kampány része lett,
és azok a pártok támogatják Zelenszkij mihamarabbi beiktatását, amelyek több képviselői helyet remélnek a választások
nyomán megalakuló új parlamentben. (MTI)

Ország – világ
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Felmelegedést és csapadékot
jósolnak

Általános felmelegedésre számíthatunk a következő
két hétben az ország egész területén, ám a légköri
instabilitás továbbra is hangsúlyos marad – derül ki
az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) által a
május 13-a és 26-a közötti periódusra kiadott előrejelzésből. Erdélyben és Máramarosban május 19-éig
a legmagasabb nappali hőmérsékleti értékek 20-22
Celsius-fok között mozognak. Ezt követően, 21-éig
felmelegedés várható, 23-24 Celsius-fok körüli nappali maximummal. E dátumtól a jelzett periódus végéig 22 fok körüli csúcshőmérsékletek várhatók. Az
éjszakai hőmérséklet nem változik jelentősen, szinte
mindig 8-10 Celsius-fok körül alakul, május 21-e
körül ennél valamivel melegebb lehet. Csapadék
bármikor előfordulhat, nagyobb mennyiségű esőre
május 15-e és 18-a között lehet számítani.
(Agerpres)

Idén papíron is elfogadhatják
az egységes adóbevallást

– jelentette be kedden Eugen Teodorovici pénzügyminiszter. Korábban még úgy nyilatkozott, hogy
csak elektronikus formátumban fogadják az adóbevallásokat. Teodorovici azt mondja, az idei év végéig
vagy jövőre korszerűsítik az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) informatikai rendszerét, ez ugyanis a fő
akadálya az állam és az adófizetők közötti párbeszédnek. „Indokoltan kérték az alternatívát, legalább
átmenetileg, amíg nem korszerűsítik a teljes rendszert. Ezért számításba vesszük, hogy egy ideig papíron is be lehessen nyújtani ezt az egységes
adóbevallást, amíg a dolgok véglegesen helyre nem
kerülnek” – mondta a miniszter, megjegyezve, a határidő „minimum” az év vége. Az egységes adóbevallást 2019. július 31-éig lehet benyújtani,
magánszemélyeknek is. (Mediafax)

Könnyítenék
a napelemek felszerelését

A képviselőház ipari, jogi és közigazgatási szakbizottsága kedvezően véleményezte hétfőn azt a törvénymódosító javaslatot, miszerint építkezési
engedély nélkül is lehet épületekre napelemeket
szerelni. Az elfogadott szöveg szerint az elektromos
áram vagy háztartási meleg víz előállítására szolgáló napelemek háztetőkre szereléséről értesíteni
kell a helyi hatóságokat, de nem szükséges építkezési engedélyt beszerezni. A jogszabály a képviselőház plénuma elé kerül, amely a döntő ház e
törvény esetében. (Agerpres)

Tiltakozás a szólásszabadságot
korlátozó btk.-cikkelyek ellen

Az Európai Újságírók Szövetsége szorgalmazza,
hogy töröljék a büntető törvénykönyvből a szólásszabadságot korlátozó cikkelyeket – írja a FAIR
– MediaSind hétfői közleményében. A közlemény
szerint a 35 ország 320.000 újságírójának képviseletét felvállaló szervezet hétvégi tallinni (Észtország)
közgyűlésén elfogadtak egy dokumentumot, amely
kéri többek között, hogy töröljék a romániai büntető
törvénykönyvből a szólásszabadságot korlátozó cikkelyeket, hogy módosítsák a köztelevízió és közrádió működési szabályzatát, és – az Európai Unió
más tagországainak mintájára – biztosítsanak adókedvezményeket a sajtónak, és védjék a szabadúszó újságírók jogait. (Agerpres)

Zsíros lufi

(Folytatás az 1. oldalról)

szabályalkotást, és törvényben tiltották be az egyes
szakértők szerint a földrészen évente több tízezer halálesetért felelős, egészségkárosító adalékokkal felpumpált termékeket. Ezeknek az országoknak a sorában
szép hazánk is ott lehetne. Mert 2017 márciusában az
egyik ellenzéki szenátor benyújtott egy ilyen törvénytervezetet, amit a szenátusban el is fogadtak, de a képviselőház szakbizottságainak annyira megfeküdte a
döntéshozási képességét, hogy másfél év alatt sem voltak képesek a plénum elé terjeszteni, hogy az elfogadásáról már ne is beszéljünk. Mert a választók
egészségénél már csak a politikai és anyagi haszon a
fontosabb.
És emberünk végül szavazótáborának tapsviharával
aláfestve üzente meg a multiknak, hogy továbbra is dolgozik értük. Ugyanis emelik a zöldségtermesztők támogatásait. Azonban, mivel az utóbbi három évtized alatt
a túlnyomórészt szocdem kormányoknak izzadságos reformok és privatizációk árán sikerült úgy kiirtaniuk a
feldolgozóipart, hogy hírmondója is alig maradt, a
büszkén megtámogatott farmerek zöldsége a külföldi
cégek számára lesz olcsó nyersanyag. És ez tartósan így
is marad, mert szándék sincs itt olyan kormányzásra és
gazdaságpolitikára, amelyik a termelők támogatása
mellett legalább ugyanakkora figyelmet és pénzt fordítana a farmerek terményeit feldolgozó iparágakra is.
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Problématérkép az erdélyi magyar oktatásról

Jól átgondolt egységes stratégiára van szükség

Az erdélyi magyar közép- és
felsőfokú oktatás problémáinak feltérképezése, a megoldásukra vonatkozó konkrét
javaslatok számbavétele, egy
közös stratégia kidolgozásának szükségessége, valamint
a „MOGYE-ügy” megvitatása
szerepelt az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács által szervezett rendkívüli tanácskozás –
Hogyan tovább, erdélyi magyar
oktatás? – napirendjén.

Bodolai Gyöngyi

A május 10-i megbeszélés, amelyet Sándor Krisztina az EMNT
ügyvezető elnöke vezetett, a szervezésben partneri szerepet vállaló Erdélyi Magyar Tudományegyetem
koronkai épületében zajlott. A napirenden levő négy nagy témakör
közül kettőről (A nemzetpolitika és
oktatás a számok tükrében, az erdélyi magyar közoktatás) keddi lapszámunkban beszámoltunk, a
felsőoktatás helyzetképéről és a
„MOGYE-ügyről” a következőkben olvashatnak.
Prof. dr. Dávid László, a Sapientia EMTE rektora, a konferencia
házigazdája beszámolt a 2.300 hallgatóval négy helyszínen 31 alap- és
12 mesterképző szakon magyar
nyelvű oktatást kínáló egyetem diákjainak sikereiről. Már a bevezetőben elhangzott, hogy jó minőségű
oktatási rendszer megvalósítása érdekében jól átgondolt stratégia kidolgozására van szükség.
Jog az önálló
állami magyar egyetemhez
Az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás három magyar tagozatot
működtető állami fenntartású és
három magyar magánintézményében 10.428 hallgató tanul 755 főállású egyetemi oktató irányításával –
számolt be a felsőoktatás helyzetéről és kilátásairól prof. dr. Tonk
Márton, a Sapientia – EMTE jogi
karának dékánja. A magyar nyelven

érettségiző diákoknak a 18 százaléka tanul Székelyföldön (Marosvásárhelyt nem sorolta oda), és ezt az
arányt újabb szakok telepítésével
kellene erősíteni, hogy a végzettek
otthon maradjanak. A magyar nyelven érettségiző diákoknak évente
körülbelül az 50 százaléka kerül be
a felsőoktatásba, de 25 százalékuk
olyan szakot választ, ami nem működik magyar nyelven, tehát csak a
25 százalék marad. Ez az arány a
magyar felsőoktatás nagy hiányterületeire és a hasonló szakok miatti
torz képzési kínálatára mutat rá –
hangsúlyozta az előadó. Bár az elmúlt harminc évben a magyar
nyelvű felsőoktatás intézményrendszere átfogta Erdélyt, a jövőben
számolni kell a felsőoktatás legnagyobb kihívásával, a diákok számának
a
csökkenésével.
Az
előrejelzések szerint a XXI. század
közepére egymillió körül stabilizálódik az erdélyi magyarság lélekszáma, ami még képes a maga teljes
intézményes, kulturális, vallásos
szerveződéseit, szokásait, hagyományát fenntartani. Az előadó a
problémák között említette, hogy az
erdélyi magyar fiatalok nem beszélik elég jól a román nyelvet, ezért
gyakran kiszorulnak a munkaerőpiacról, ami a kivándorláshoz vezet.
Véleménye szerint az önálló magyar állami egyetemhez való jogunk követelését nem kell feladni.
A megvalósítást illetően elhangzott
a javaslat, hogy hat magyar felsőoktatási intézmény konzorciumának a talaján kellene a román állami
finanszírozást elérni.
A 17 magyar intézet jól működik
a BBTE-n
Az erdélyi magyar felsőoktatás
helyzetképének bemutatása során
dr. Markó Bálint, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem rektorhelyettese
a legnagyobb és a legjobbnak minősített romániai és a nemzetközi
rangsorolásban négycsillagos egyetem helyzetét vázolta fel.
A BBTE-n 6.300 magyar hall-

gató tanul a különböző szakirányú
és szintű képzési formákon, 340
magyar (ebből 285 végleges munkaszerződéssel) dolgozó oktató irányításával. A 2011-es tanügyi
törvény előírásai nyomán létrejött
17 magyar intézet jól működik,
hetet oktatók hiányában nem tudtak
létrehozni.
A Partiumi Keresztyén Egyetem
Gazdasági és Társadalomtudományi Karán 800 hallgató tanul – ismertette a Nagyváradon működő
egyetem adatait dr. Szilágyi Ferenc
dékán, aki beszélt a Partiumi Területi Kutatóintézet munkájáról. A
partiumi közoktatás sajátosságairól
szólva kiemelte, hogy a partiumi
magyarság a magyarországi magyarsággal alkot egy tömböt, és
ahogy már említettük, a diákok egy
része Nagyváradon tanul tovább, de
sokan a határon túli sikeres várost,
Debrecent választják.
Dr. Dávid László, a Sapientia
EMTE rektora hangsúlyozta, hogy
13 év alatt a semmiből sikerült új
egyetemet építeni, egyetemi oktatói
közösséget kinevelni, és fontos szerepet vállalni a romániai magyar értelmiségi réteg, különösen a
műszaki értelmiségiek képzésében,
akiknek a többsége itthon képzeli el
a jövőjét. A SEMTE a romániai felsőoktatás középmezőnyében található, de vannak kiemelkedő
teljesítményei, hiszen a 2018-as országos tudományos diákköri konferenciáról 17 díjjal tértek haza. Az
egyetem szakkínálatát tovább bővítik, és felvállalták a műszaki szaktanárok magyar nyelvű képzését.
Mivel nem sikerül valamennyi hallgató felzárkóztatását elérni, viszonylag magas lemorzsolódással
számolnak. További közös feladatként fogalmazta meg az értelmiségiképzést, a kutatás fejlesztését és
az elvándorlás megállítását.
Ki a felelős?
A tanácskozás során gyakran elhangzott, hogy a középiskolai oktatás kívánnivalót hagy maga után, és

működhet, de a magyar nyelvű oktatás, amiért a multikulturális minősítést kapta az egyetem, nem
szerveződhet önálló főtanszékekbe.
A másfél órás tárgyalás során a
rektor nehezményezte, hogy nem
veszünk részt a szenátus ülésein,
majd a tudomásunkra hozta, hogy
abban az esetben, ha szeretnénk elérni valamit, menjünk vissza. Ha ez
megtörtént, a választások lezajlását
követően, ami márciusig húzódik
el, az újonnan megválasztott szenátus majd megszavazhat egy főtanszéket a preklinikai katedrán.
Hozzátette, hogy a kérésünk korábban nem karra, hanem a főtanszékre

vonatkozott, mire megjegyeztem,
hogy az általa is aláírt hétpontos
egyezség is a főtanszékek (tehát
többes számban) megalapítását
ígérte. Feltevődött a kérdés, hogy a
klinikumban hogyan képzeli a főtanszékek létrehozását, amire nem
hangzott el semmilyen válasz.
Véleményem szerint csak időhúzás zajlik, mert az idő nem nekünk
kedvez. 2012-ben egy aláírt hétpontos egyezményt kötöttünk, amiről a
miniszter is azt nyilatkozta, hogy
hat hónapos kifutású. Ezt sem tartották be, most pedig a rektor szóban ajánl valamit, ami nekünk
távolról sem jelent megoldást, az is

A magyar kar megalakítását kérték

A megbeszélés nem járt eredménnyel

Akár várakozással is tekinthettünk volna a május 13-án,
vasárnap tartott megbeszélésre a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem vezetősége és a magyar
oktatók, valamint az RMDSZ
politikusai között. A megbeszélés témája ugyanis a magyar kar megalakítása volt,
miután a szenátus januárban
megszavazta, hogy különálló
angol kar induljon az egyetemen.

Bodolai Gyöngyi

A tárgyalások iránti érdektelenséget jelzi, hogy az egyetem vezetőségének képviseletében Leonard
Azamfirei rektor mellett, aki hónapok óta halasztotta a megbeszélést,
Rodica Bălaşa professzor, a Doktori Iskola vezetője és Ovidiu Cotoi
professzor, az Általános Orvosi Kar
dékánja vett részt.
– Hogyan zajlott a tárgyalás? –
kérdeztük Szabó Béla egyetemi tanártól, a magyar oktatók vezetőjétől.
– A rektorral közöltük, hogy a
magyar főtanszékek megalakítása
érdekében kértük a megbeszélést,
azzal érvelve, hogy a magyar
nyelvű oktatás miatt multikulturálisnak nevezett egyetemen „furcsán” hat, hogy önálló angol kar

Fotó: Bodolai Gyöngyi

az egyetemi oktatók elégedetlenek
a diákok egy részének a felkészültségével. Lászlófy Pál, a pedagóguszövetségének
elnöke
sok
felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a kifogásolt diákokat
a tanárképző szakokon végzett pedagógusok oktatják, így az elégedetlenkedők a saját munkájukat
bírálják.
A „MOGYE-ügy” politikai kérdés
Az utolsó kerekasztal-megbeszélésen a Marosvásárhelyi Orvosi,
Gyógyszerészeti, Tudomány- és
Technológiai Egyetem végveszélyben levő helyzete szerepelt. Ez politikai kérdés, így csak politikai
eszközökkel lehet megoldani, mondott ellen a korábban felszólalóknak
– akik a politikum kivonulását kérték az oktatásból – dr. Zakariás Zoltán, a beszélgetés moderátora. Az
egyetemet dr. Szabó Béla profeszszor, dr. Nagy Előd rektorhelyettes
és dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár
képviselte. Véleményüket, nyilatkozataikat közöltük lapunk hasábjain,
ezért
az
elhangzott
összefoglalóból idézzük, hogy megoldásként a politikai döntésen kívül
az összefogás szükségességét, az
egyértelmű fellépést határozták
meg, továbbá azt, hogy ha egy bizonyos idő után minden kötél szakad, akkor egy új keretben kell
gondolkodni, de ehhez el kell kezdődjenek az érdemi tárgyalások, és
konkrét terveket kell bemutatni.
A tanácskozást Sándor Krisztina

kb. 11 hónap múlva lenne esedékes,
és teszi ezt egy ezután megválasztandó vezetőség nevében. Ahogyan
tárgyalt velünk, már az sem lepne
meg, hogy a közeljövőben meg is
jelenne az angol kar megalakulását
jóváhagyó kormányhatározat.
– Ez a taktika nem ismeretlen,
hiszen a magyar oktatás számára valamennyi kedvezőtlen
változás így született.
– Igen, volt már rá példa, például
a két egyetem egyesítése esetében
is. Itt a szenátusi határozat arról
szólt, hogy az egyesülés a jövő tanévtől lesz érvényes, majd a minisztérium már az aktuális tanév
kezdetével hirtelen jóváhagyta.
– Az egységes tételek szerinti
vizsgáztatás megtagadása után
kilátásba helyezett retorzió
szóba került-e?
– Erre az volt a rektor válasza,
hogy mi alakítottuk át román–magyar problémává, mivel mi csak a
cirkuszt keressük, holott az idéntől
bevezetett módszer a számonkérés
minőségi javítását szolgálja. Akik
megtagadták, május 14-re kaptak
névre szólóan írott idézést, amelyben hosszú lajtsromban fogalmazták meg, hogy ki miben bűnös.
– Feltételezhető, hogy akiknek
megállapítják a bűnösségét,
azok nem vehetnek részt a szenátusi választáson, és magyar
részről újra a vezetőséghez
közel álló személyek kerülnek
be, akik feltételezhetően nem
képviselik a magyar oktatás önállósági törekvéseit.
– Ez elképzelhető, de a leendő
szenátusban már úgyis drasztikusan

Fotó: Nagy Tibor

azzal az ígérettel zárta, hogy az elhangzott konkrét javaslatokat öszszesítik, és visszaküldik minden
előadónak, hogy egészítse ki, pontosítsa, lássa el érvekkel azokat, és
ebből szülessen egy olyan anyag,
ami mindazokhoz szól, akik bizonyos szinteken érintettek az erdélyi
magyar oktatás továbbvitelében.
Néhány kulcsfogalom és javaslat az elhangzottakból: kell egy
stratégia, kellenek hozzá szakemberek; a döntések előkészítéséhez,
végrehajtásához, a tantervek és
tankönyvek kidolgozásához olyan
szakértői intézményes háttér kell,
ahol folyamatos szakmai kutatás
és felmérés zajlik a hogyan tovább minél pontosabban megrajzolása érdekében. A szakoktatás
erősítésére egyértelműen szükség
van, kell egy kisebbségi kerettanterv a mostani nemzeti alaptanmellé,
kell
a
terv
minőségbiztosítás, szükség van a
tantárgyak szakszerű és folyamatos frissítésére, tantervfejlesztésnél külön odafigyelve a kisebbségi
oktatás sajátosságaira, szükség
van a duális képzésre, és ki kell
találni, mi a megoldás a határ
menti településeken jelentkező átvándorlásra. Jó lenne, ha lenne
egy gazdája az erdélyi magyar
oktatásnak, egy olyan operatív
csoport, amely részben autonóm
módon helyzetteremtő lépéseket
alkotna, és az vinné előre az ügyeinket.

fog csökkenni a számarányunk, és
mozgásterünk sokkal inkább beszűkül a jelenlegihez képest.
– Ezek után mire számíthatunk?
– Jó hírt nem tudok mondani. Véleményem szerint fel fognak gyorsulni az események, és amit már
sejtetni engedtek, azt meg is valósítják.
A végső cél pedig az, hogy elmondhassák: önmagától számolódott fel a magyar oktatás. Ők végig
a legmesszebbmenőkig támogatták
(többször nyilatkoztam már, hogy a
sok támogatástól már támolygunk),
de olyan ügyetlenek voltunk, hogy
nem tudtunk lépést tartani a fejlődéssel, és ezért szinte önmagunkat
számoltuk fel.
– Az EMNT szervezésében tartott május 10-i tanácskozás milyen tanulságokkal zárult az
egyetem képviselői számára?
Elhangzott egyrészt, hogy a politikumnak nincs helye az oktatásban, másrészt, hogy a
MOGYE-ügy politikai kérdés, és
politikai eszközökkel lehet megoldani. Tőkés László, az EMNT
elnöke pedig azt mondta, hogy
oktatási autonómia nélkül nem
lehet megoldani a mi problémánkat, az önrendelkezés megvalósítása azonban a jelenlegi
romániai oktatási rendszerben
szinte lehetetlen.
– Igen, ez látszólag egy ellentmondás. Én kitartok amellett, hogy
a „MOGYE-ügy” egy politikai ügy,
mert az, ami az egyetemen történik,
nem történhetne a minisztérium
hallgatólagos jóváhagyása nélkül.
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Újra a fegyelmi bizottság előtt

Háromnaposra bővült a világtalálkozó

Hetedik alkalommal hívják haza
a marosvásárhelyieket

Idén háromnaposra bővül az immár hetedszer sorra kerülő Marosvásárhelyiek
Világtalálkozója. Június 28–30. között,
azaz péntek délelőttől vasárnapig ezúttal
is tartalmas és az eddiginél színesebb
programokkal várják a marosvásárhelyieket, illetve hazavárják az innen elszármazottakat – a részletekről kedden
sajtótájékoztatón számolt be Kirsch Attila
főszervező, valamint Barabási Attila, a
Maros Művészegyüttes igazgatója.

Menyhárt Borbála

A rendezvény, akárcsak tavaly, idén is a megszokott időpontnál két hónappal korábban,
mintegy a Vásárhelyi Forgatag előszeleként kívánja hazahívni a világ különböző tájain szétszóródott vásárhelyieket. A szervezők idén is
tartalmas és színes, minden korosztályt megszólító programkavalkáddal készülnek, amelyek között helyet kap a néptánc és népzene, a
kamarazene, illetve folytatják a tavaly nagy érdeklődésnek örvendő Vásárhelyi sikersztorik
című kerekasztal-beszélgetést, de nem marad el
a gálaműsor sem, amely idén megújult formában
várja a közönséget. A rendezvénnyel meg szeretnének szólítani minden Marosvásárhelyen élő
vagy innen elszármazott személyt, illetve olyanokat is, akik egyszerűen csak kötődnek a városhoz.
Kirsch Attila hangsúlyozta: azt szeretnék,
hogy mindenki megtalálja a kedvére való programot, és magáénak érezze a rendezvényt. Az elmúlt évek tapasztalata azt bizonyítja, hogy igenis
van rá igény, hiszen évente átlagban nyolcszáz–
ezer résztvevőt vonz a világ minden részéről: elsősorban Marosvásárhelyről és Maros megyéből,
de Magyarországról, Dániából, Svájcból, sőt
Ausztráliából, Kanadából és az Egyesült Államokból is hazalátogattak az innen elszármazott
marosvásárhelyiek.
Ismerjük meg jobban a várost!
A program kapcsán Kirsch Attila elmondta: június 28-án, pénteken egy, a város behatóbb megismerését célzó programmal indul az idei
világtalálkozó, amelyben partnerük a Maros Megyei Múzeum. Reggel 10 órától Oniga Erika művészettörténész vezetésével lehetőség adódik
megismerkedni a Kultúrpalota „kincseivel”,
olyan rejtett zugaiba is bekukkantani, ahová
egyébként nem juthatnak be a látogatók. Szintén
érdekesnek ígérkezik a Györfi Zalán régész vezette barokk séta, illetve a marosvásárhelyi várral
kapcsolatos érdekességekről Soós Zoltán múzeumigazgató mesél majd az érdeklődőknek a várban tett túra során.
Idén is egyik legfontosabb programpontja a világtalálkozónak a már hagyományosnak mondható gálaműsor, amely ezúttal is a megszokott

A

betonóriások között felejtett sarokháznak nem voltak titkai. Az alacsony,
rozoga kerítés, amelyből évek óta hiányzott
pár deszka, belátást engedett a szűk udvarra.
Néhány pitypang őrködött odabent a mozdulatlan térben, egy kerti asztalon rozsdás
szerszámok hevertek, a diófa tövében üres
pillepalackok jelezték, hogy nemrég még lakott a házban valaki. Pontosabban valakik.
Az „Öreg” és a fia.
– Édesapám a télen ment el – kezdte történetét a kerek arcú, őszülő férfi, akit egy
ideje szinte mindennap ott láttam az egyik lakótelepi bár szürkületre begyűlő asztaltársaságában. Legutóbbi találkozásunkkor
egyedül üldögélt az utcára kitett asztal mellett, így megragadtam az alkalmat, és az idős
cipészről érdeklődtem, aki több, mások által
kidobásra ítélt lábbelinknek adott új esélyt.
A fia kortyolt egyet a sörből, aztán újra megszólalt:
– Csak addig érezte jól magát apám a
bőrében, amíg dolgozni tudott. Először a látása kezdett romlani, aztán jött a többi. Fél
évig feküdt, felváltva ápoltuk a nővérével. A
nagynéném nagyon jó asszony, segített végig
mindenben, és mivel egyedül él, apám halála
után azt is megengedte, hogy hozzá költözzem. Igaz, a nyolcadik emeletet nem nekem
találták ki, nehezen szoktam meg a lépcsőzést. Lift is van, de azt nem használom, mert
rosszul leszek a szűk helyeken.

helyen – a Kultúrpalota nagytermében –, viszont
egy nappal korábban, azaz pénteken 19 órától
lesz. A világtalálkozó nyitógáláján a Maros Művészegyüttes nagy sikerű táncszínházi előadását,
a Kicsi Svejk háborúját láthatja a nagyérdemű.
Szintén pénteken délután kerül sor a két évvel
ezelőtt indított marosvásárhelyi ismerős arcok
fotókiállítás folytatására, az eddigi 24 mellett
idén a város újabb 12 személyiségét vonultatja
fel a különleges tárlat.
Hogyan boldogulnak a vásárhelyiek
a nagyvilágban?
Kirsch Attila rámutatott, a tavaly nagy népszerűségnek örvendő Marosvásárhelyi sikertörténeteket idén is folytatják. Június 29-én, szombaton,
délelőtt 10 órától a Kultúrpalota kistermében
ismét olyan vásárhelyiek, illetve innen elszármazottak mesélnek életútjukról, akik megkérdőjelezhetetlen sikereket értek el különböző
területeken, és eddigi életútjuk sokak számára tanulságos lehet.
A meghívottak között lesz koncertmester, aki
Marosvásárhelyről indult, és fellépett Európa legjelentősebb koncerttermeiben, sikeres vállalkozó,
de olyan fiatal szakember is, aki két igen érdekes
foglalkozást űz, a pszichiátriát a balett-tánccal ötvözi.
A világtalálkozón a sikertörténetek mellett aktuális közérdekű témákról is szó esik, szombaton
18 órától a Kultúrpalota kistermében a budapesti
dr. Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő, történész tart előadást az európai biztonságról, KeletKözép-Európára fókuszálva. Többek között kitér
majd arra, hogy milyen érdekérvényesítési lehetőségei vannak térségünk országainak, de az Európai Unió jövőjéről, illetve arról is szó lesz,
hogy miként látja ebben a térségünk helyzetét.
Ezt követően szombaton 19 órától újabb színvonalas előadásnak ad otthont a Kultúrpalota
nagyterme, először koncertezik Marosvásárhelyen a pécsi Harmónia kamarazenekar. A zenekar
2016-ban alakult Gergely László hegedűművészkoncertmester kezdeményezésére, és célkitűzése
a barokk, illetve a magyar zene népszerűsítése. A
marosvásárhelyi származású koncertmester
szombat délelőtt a Marosvásárhelyi sikertörténetek beszélgetés során mesél életútjáról.
A világtalálkozó utolsó napján, vasárnap délelőtt 10 órától a Bolyai téri unitárius templomba
közös imára várják a marosvásárhelyieket. Tavaly a Keresztelő Szent János-plébánia adott otthont a meghitt hangulatú találkozónak, jövőre
pedig a Vártemplomban szeretnének összegyűlni. A közös imát követően az unitárius templom
udvarán
kötetlen
beszélgetéssel,
búcsúdélelőttel zárul a háromnapos rendezvénysorozat.
A programmal kapcsolatos részletekről a Marosvásárhelyiek Világtalálkozója Facebook-oldalon, valamint a bolyaischola.ro oldalon a
Világtalálkozó címszó alatt lehet tájékozódni.

(Folytatás az 1. oldalról)
Hadd jegyezzük meg, hogy korábban
előrehaladásuk egyik fontos feltétele
volt a saját maguk által írt tankönyv,
amit nem lehetett plagizálni. Az új szabályzat a jelek szerint az önálló gondolkodás lehetőségének vet véget,
miközben a közösen kidolgozott tételek
szerinti tesztvizsgát írja elő. Feltevődik
a kérdés, hogy a tesztfeladatokat vajon
kétszer fogják-e kidolgozni, amikor egy
évfolyam fele az első félévben, a másik
fele a második félévben tanulja ugyanazt a tantárgyat. Ha ugyanazon tételek
szerint vizsgáztatnak, akkor a második
széria már tisztában lesz a megoldásokkal, ha nem, akkor a három tanítási vonalon oktató tanároknak az egyetemi év
végén újabb kérdéscsoportot kell kidolgozni és fordítgatni egyik nyelvről a
másikra.
A kedden kihallgatott oktatók közül
ketten is elmondták, hogy míg a gyorsan

változó gyógyszerhatástant a román tagozaton egy 2005-ben újrakiadott
könyvből tanították, a magyar tagozaton
a 2015-ben megjelent tankönyvet használták, ami tartalmazza a tíz év alatt eltűnt és az újonnan megjelent
gyógyszereket. Elég „blamás” arra
kényszeríteni őket és diákjaikat, hogy a
2005-ös év szintjére visszabutított tételek szerint vizsgáztassanak.
Azt is elmondták, hogy akkor lehetne
egységes igényt megfogalmazni, ha az
egyetem megvásárolta volna a forgalomban levő legjobb angol vagy más nyelvű
tankönyvek felhasználásának a jogát,
ahelyett hogy az egyetem már jócskán
megtépázott tekintélyét tovább romboló
szellemi inkvizíciós vádakkal tartsanak
sakkban egyetemi tanárokat. Persze az is
érthető, hisz abban az esetben, ha megbüntetik őket, a közelgő választásokon
nem lehetnek a jelöltek között, és esetleg
a szavazás jogát is megtagadják tőlük.

Marosvásárhelyi Folkfórum

Interetnikai fesztivál
a várban

Először szerveznek Marosvásárhelyen interetnikai fesztivált. A
hagyományteremtő célú rendezvény részleteibe Török István, a
Hagyományok Háza hálózat erdélyi vezetője avatja be az érdeklődőket.

– Folkfórum néven május 18–19-én
Marosvásárhelyen interetnikai fesztivált
szervezünk. A rendezvény megálmodóit,
Barabási Attilát, a Maros Művészegyüttes igazgatóját, Kelemen Lászlót, a Hagyományok Háza főigazgatóját és
jómagamat a jeles napok kezdeményezésében a bartóki életmű, a Maros megyében még élő közös hagyományok
őrzése motiválta.
Valóban, a Maros-, a Nyárád- és a Küküllőmente még elég gazdag hagyományokban, így célunk az etnikumokat
összekötő tradíciók bemutatása. Tudjuk,
hogy Bartók Bélát a legnagyobb román
népdalgyűjtőként is számon tartják, így
példája arra kötelez minket is, hogy
ápoljuk és továbbadjuk a következő generációnak a közös értékeket.
A multikulturális kezdeményezésnek
a marosvásárhelyi vár ad otthont, a helyszín azért is különleges, mivel mind ez

Az örökség fele

– Mi lett a házukkal? – szóltam közbe. –
Ott most nem lakik senki?
– Apám második házasságából van egy
féltestvérem, kint él „Németben”a családjával. Nem tudom, hány éve nem volt itthon, a
temetésre viszont megérkezett. Főként azért
jött, hogy tudtomra adja, igényt tart az apai
örökség felére, pontosabban a ház árából
ráeső részre. Nekem
nincs félretett pénzem,
kifizetni nem tudom. Azt
mondtam neki, ha akar, jöjjön haza, költözzön be az otthonomba, de az anyagi követelésekkel hagyjon békén. Persze, eladhatnánk
a házat, és osztozkodhatnánk, de amilyen állapotban van az az épület, csak aprópénzzel
maradnánk. Meg aztán az emlékek miatt sem
visz rá a lélek, hogy idegeneknek kínálgassam. Inkább lezártam, és a Fentiekre bíztam
a sorsát. Lesz, ami lesz.
– Közeli volt a kapcsolata az édesapjával?
– kérdeztem.
– Eléggé. Anyám kétéves koromban meghalt, azután apám sokáig egyedül nevelt.
Igyekezett mindent megadni nekem, még egy
második édesanyát is, igaz, ebben nem járt
sikerrel. Az asszony, akivel még a nyolcvanas
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években a kenyérsorban ismerkedett meg,
sosem bírt engem elviselni. Mondjuk, ez valahol érthető is, mert kiskoromban nagy tróger voltam, egész nap tekeregtem, csak
reggel és este láttak az otthoniak. A féltestvérem születése után durvult el a helyzet, a
nevelőanyám akkoriban mutatta meg igazán,
mi lakik benne. Egyszer például megsütötte a kedvenc almás
tésztámat, de csak az
öcsémnek adott belőle.
Mindig talált okot arra, hogy megbüntessen,
elszomorítson. Szerencsére édesapám hamar
észrevette a megkülönböztetett bánásmódot,
és a maga csendes, határozott módján cselekedett. Még abban az évben elváltak. Apám
jól keresett, és ezt a volt felesége ki is használta. Többek között egy garzont kapott tőle,
és a fia külföldi tanulmányait is végig vele
fizettette.
– Ön milyen szakmát választott?
– Autószerelői iskolát végeztem, de nem
dolgoztam a szakmában. A kilencvenes években egy barátommal Magyarországról hoztunk és adtunk el árut, főként ruhaneműt,
lábbelit. Sokszor álmodoztam arról, hogy
egyszer majd saját cégem lesz, de nem volt

ideig – az ilyen jellegű rendezvények
számára – az objektum elérhetetlen volt.
Fontosnak érezzük a város és környékén szép számmal működő gyermekegyüttesek fellépését, e programok
reggeltől délig tartanak.
A szervezők a muzsika és a tánc mellett a tárgyi néprajz bemutatását is fontekintik:
kovácsmesterek,
tosnak
posztókészítők, furulyakészítők, bőrdíszművesek, kosárfonók, fafaragók, viseletkészítők
sátrakban
kínálják
portékájukat, s emellett délutánonként
minden mester félórában ismerteti munkásságát.
A Kallós Alapítvány kiállítással szerepel a programban, a Hagyományok
Háza a kiadványokon kívül a népszerűvé vált virtuális-interaktív bemutatóját
hozza el a Maros partjára. A múzeum
épületében egy hagyományos magyar,
román, szász, cigány viseletbemutató
várja az érdeklődőket, s meg kell még
említenem Barabási Attila fotókiállítását
is. Mindkettő – ugyanebben az időben
rendezett – a Vásárhelyi Napok és a Múzeumok Éjszakája keretében éjfélig tart
nyitva.
Esténként koncertek teszik fel a napra
a koronát.

hozzá akaraterőm, bátorságom. Meg aztán,
hogy őszinte legyek, édesapám mellett nem
is kényszerültem rá, hogy megálljak a saját
lábamon. Eléldegéltünk ketten a nyugdíjából, meg abból, amit én az alkalmi munkákkal kerestem. Az a kevés pénz, amit idős
korában apám a cipőjavításért kapott, már
csak hab volt a tortán.
– Családalapításra sosem gondolt?
– Az efféle kötöttségektől mindig távol tartottam magam. Fiatal koromban volt pár komolyabb kapcsolatom, de a házasságig
sosem jutottam el, és most sem vonz a dolog.
A nagynéném biztat, hogy menjek, ismerkedjek, de ez nem az én műfajom. Inkább segítek
neki a bevásárlásban, házimunkában, amiben tudok. Pár hete munkát is találtam egy
autómosóban, és amikor este fáradtan hazamegyek, nem vágyom egyébre, mint hogy
megigyak egy sört a haverokkal.
– A féltestvére a temetés óta még jelentkezett?
– Egyelőre nem, de hamarosan fog. Azt
mondta, idén nyáron erdélyi körútra mennek
a családdal, akkor majd újra meglátogat.
Mostanában ritkábban járok el az öreg
sarokház mellett. De tudom, hogy odabent
semmi sem változott. Szerszámok, pillepalackok és néhány pitypang őrzi ott kitartóan
a csapdába ejtett időt.

6 NÉPÚJSÁG ____________________________________________________________ GAZDASÁG _______________________________________ 2019. május 15., szerda

Ingatlanmozgás márciusban

Folyamatban a parcellázás
Küküllőszéplakon
Szerkesztette: Benedek István

Az országos telekkönyvezési
program keretében Küküllőszéplak
községben mintegy 4400 parcellát
kell felmérni. A polgármesteri hivatal két topográfuscéggel kötött szerződést, amelyek között fele-fele
arányban felosztották a munkálatot,
amelynek értéke 163.000 lej. A
programnak megfelelően a költséget a megyei kataszteri hivatal fedezi. Mindez csak a község
külterületére vonatkozik, amelynek
a felmérését így 78%-ban lefedték.
Egy része már elkészült, és ennek a
térképét ki is függesztették a hivatalban (fotón). Az egyik cég ígéretet
tett arra, hogy 2200 parcella teljes
dokumentációját május végéig elkészítik, az összes munkálattal no-

vemberig készülnek el. Mint ismeretes, az unió által kötelezővé tett
országos program határidejét kétszer módosította a kormány. A nehézséget a felaprózódott területek
okozták. Kérdésünkre a polgármester azt is elmondta, hogy a beltelkekre vonatkozó – Császár Károly
szenátor által kezdeményezett –
231/2018-as törvény alapján 15
személy kérte az általa használt
épület és telek tulajdonjogát. Hat
eset rendezése nem tartozik a jogszabály hatásköre alá, míg kilenc
okiratcsomó elbírálás alatt áll – valamennyien hiányos dokumentációt
állítottak össze, emiatt felkérték az
érintetteket, hogy egészítsék ki a
dossziékat.

A Maros Megyei Kataszteri és
Ingatlanközvetítő Iroda nyilvántartása szerint tavasszal megnő az érdeklődés az ingatlanok adásvétele
iránt. Márciusban országszerte
44.566 ingatlan cserélt gazdát,
3.756-tal több, mint februárban.
Ami meglepő, hogy ez az érték
14.147-tel kevesebb, mint tavaly
márciusban.
A legtöbb ingóságot Bukarestben (7619), Ilfov (4080) és Kolozs
megyében (2978) adták el. Az országos lista alján Szilágy (255),
Gorj (198) és Olt (117) megye áll.
Márciusban 30.703 ingatlan került
jelzálog alá, 4740-nel több, mint
2018 márciusában. A legtöbb ilyen
eset Bukarestben (8459), Temes
(2195), Iaşi (1906), a legkevesebb
pedig Mehedinţi (73), Szilágy (66)
és Hargita (62) megyében volt. A
legtöbb mezőgazdasági területet
Temes (936), Dolj (506) és Galac

(458) megyében adták el, illetve
vásárolták.
Maros megyében 2019 márciusában 1081 ingatlan, 279-cel több,
mint februárban (az előző hónapban 802) ingatlan váltott gazdát.
Márciusban 918 nem lakás rendeltetésű helyiséget, valamint beépítetlen területet adtak-vettek,
163-mal többet, mint tavaly. Az ingatlanvásárra vonatkozó országos
listán megyénk a 12. helyen áll.
A mozgást leosztva a megye
nagyobb településeire, a következőt mutatja a statisztika: Marosvásárhelyen 290, Marosszentkirályon 119, Szászrégenben 39,
Marosszentgyörgyön 37 és Segesváron 34 ingatlanügyletet bonyolítottak le. Márciusban 60-nal több
ingatlant jelzálogosítottak, mint
februárban, azaz 269-et. Ezek
közül a legtöbbet Marosvásárhelyen (138), majd Szászrégenben

(22), Dicsőszentmártonban (14),
Koronkában (12) és Marosszentkirályon (8).
Az év harmadik hónapjában 224
kültelek cserélt gazdát, tavaly
ugyanebben az időszakban mindössze 196. A sorrend településenként: Radnót 15, Cintos 12,
Gernyeszeg és Sárpatak 11, Karácsonyfalva 10, ugyanakkor 640 beépítetlen beltelket adtak el és
vásároltak meg, legtöbbet Marosvásárhelyen (141), majd Marosszentkirályon (108), Marosszentgyörgyön (30), Segesváron (27) és
Marosszentannán (25). Ezenkívül
205 tömbházlakásnak lett más tulajdonosa: Marosvásárhelyen 147,
Szászrégenben 18, Dicsőszentmártonban 12, Segesváron 7 és Radnóton 5 – áll a Maros Megyei
Kataszteri és Ingatlanközvetítő
Iroda szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményében. (v.gy.)

Május 15-től nettó 19 eurócentes felső korlátja lesz az
Európai Unión belüli telefonhívások percdíjának, SMSenként pedig legfeljebb 6
eurócentet
számolhatnak
majd fel a szolgáltatók – jelentette be hétfőn az Európai
Bizottság.

natkozni fognak. „A roamingdíjak
2017-es eltörlése után az EU most
intézkedéseket hozott a nemzetközi hívások után felszámolt túlzott díjak korlátozására. Ezen
lépéseknek köszönhetően a fogyasztók biztosak lehetnek abban,
hogy telefonszámlájuk nem fog
kellemetlen meglepetéseket tartogatni, ha saját országukból vagy ha
külföldről európai számot hívnak”
– közölte Marija Gabriel digitális
gazdaságért és társadalomért felelős uniós biztos.
Az EU társjogalkotó szervei –
az Európai Parlament és a tagállamok kormányait tömörítő tanács –
hosszú egyeztetés után tavaly júniusban egyeztek meg a távközlési
szabályok módosításáról, és azóta
több szolgáltató elébe ment az elő-

írások hatályba lépésének, ahogyan az a roamingdíjak eltörlésekor is történt.
A BEUC európai fogyasztóvédelmi szövetség korábban arról
számolt be, hogy az EU-n belüli
hívások díjai 5 és 80 eurócent között alakulnak az uniós országokban.
Egy friss felmérés szerint tíz válaszadóból négy (42 százalék)
kommunikációt folytatott valakivel
egy másik uniós országban az elmúlt hónapban.
Egyes kritikus hangok szerint
ugyanakkor szükségtelen intézkedésről van szó, miután az emberek
egy jelentős része már ingyenes internetes telefon- és üzenetküldő
szolgáltatásokat használ. (MTI)

vouchert energiatakarékos gépek
vásárlására használhatják.
A tervezet értelmében egy A++
energiahatékonysági besorolású
mosógépért 200 lejes, az A+++osért pedig 300 lejes értékutalvány
jár. Az A++-os mosogatógépekért
300 lej, míg az A+++ energiahatékonyságúakért 400 lej értékű vouchert adnak. A légkondicionáló
berendezésekért (akár A++, akár
A+++ kategóriába tartoznak) 400
lejes értékjegy jár. Az A++ energiahatékonysági besorolású hűtőszekrényekért és fagyasztóládákért

300 lejes, az A+++-osokért 400
lejes vouchert adnak. Az A kategóriás televíziókért 200 lejes, míg az
A+ besorolásúakért 500 lejes
értékutalvány jár.
A program keretében nyújtott támogatásokra a részt vevő üzleteknél (beleértve az online áruházakat
is) kell jelentkezni, a régi háztartási
eszközt az új átvételekor kell majd
leadni.A háztartási gépek roncsprogramját tavaly indították el először,
20
millió
lejes
költségvetéssel. Idén 40 millió lejt
szán rá a kormány. (Agerpres)

gazdaság területén születő megoldások, amelyek az anyagok újrahasznosítása révén csökkenthetik a
hulladékmennyiséget. „Erre a váltásra érdemes idejében felkészülni,
és az új, környezetbarát, lebomló és
újrahasznosítható anyagokkal kapcsolatos kutatásra koncentrálni.
Olyan eredményekre lesz szükség,
amelyeket piaci körülmények között lehet hasznosítani, éppen ezért
az oktatási-kutatási intézményeknek és a vállalkozóknak az együttműködés
irányába
kell
elmozdulniuk” – hívta fel a vállalkozók figyelmét Winkler Gyula.
A vállalkozók a túlzott mértékű
bürokráciát jelölték meg a vállalkozásaik fejlődését akadályozó egyik
fő tényezőként. Az EP-képviselőjelölt elmondta, az EU decentralizálni
készül: az új költségvetés elköltése
tekintetében az EU intézményei
megszabják a célokat, és számos

esetben tagállami kompetenciába
utalják a konkrét döntést arról, hogy
ezeket a célokat az egyes országok
milyen eszközökkel valósítják meg.
A Romániára jellemző bürokrácia
visszaszorítása kapcsán két irányból, helyi szintről, illetve Brüsszelből történő nyomásgyakorlásban
látja a megoldást.
Winkler Gyula Vass Levente
képviselő meghívására hétfőn délután a marosvásárhelyi egészségügyi intézményvezetőkkel – az
egészségbiztosítókkal, gyógyszergyártókkal, gyógyszertár-tulajdonosokkal,
szociális
intézményvezetőkkel, szakmai szervezetek
vezetőivel – is találkozott, akik a
rendszerben jelentkező problémákról beszéltek, és olyan lehetséges
megoldásokat vázoltak fel, amelyek
a parlamenti és az európai parlamenti képviselet segítségével érvényesíthetők. (közlemény)

Mától behatárolják
az EU-n belüli hívások percdíjait

A brüsszeli testület tájékoztatása
szerint az új szabályok a tagországok között eddig fennálló nagy árkülönbségeket
hivatottak
megszüntetni, mivel az EU-n belüli nemzetközi hívások átlagosan
eddig háromszor, egyes esetekben
pedig akár tízszer annyiba kerültek, mint a belföldi hívások.
Az előírások a huszonnyolc
uniós tagállam mellett Norvégiára,
Izlandra és Liechtensteinre is vo-

Bővítik a háztartási gépek roncsprogramját

Idén mosogatógépet és televíziót is lehet vásárolni a
háztartási gépek roncsprogramja keretében – derül ki az
országos szintű projekt módosított útmutatójának tervezetéből, amelyet hétfőn
tett közzé a környezetvédelmi minisztérium.

A roncsautóprogram mintájára
kidolgozott kezdeményezés révén
az érdekeltek idén is értékutalványra válthatják régi típusú háztartási eszközeiket, és az így kapott

Winkler Gyula: a vállalkozók tájékozódjanak idejében az új EU-s támogatásokról
Fotó: Vajda György

„A vállalkozóknak idejében kell
elkezdeniük a tájékozódást és a felkészülést azokra a változásokra,
amelyek az EU-s támogatások területén várhatók 2021 után. Az új
költségvetési időszak tervezési folyamatának kellős közepén vannak
az EU intézményei, erről végleges
döntés várhatóan decemberben születik. A költségvetés tervezésében
számolni kell a Brexit lehetőségével, hiszen, ha a britek kilépnek az
unióból, akkor évente 12-13 milliárd euróval lesz kevesebb a költségvetés. Ezt a kiesést úgy pótolhatjuk,
hogy tagállamonként többet fizetünk a közös kasszába, vagy pedig
kevesebbet költünk. Utóbbi esetben
nekünk, közép- és kelet-európai
tagállamoknak komoly hátrányunk
származhat a közös agrárpolitika és
a kohéziós politika terén, hiszen
ezek a programok a teljes EU-s
költségvetés kétharmadát teszik ki.
Az új költségvetés irányvonalairól

a május 26-án megválasztott új
uniós képviselet fog dönteni, éppen
ezért nem mindegy, hogy milyen
eredménye lesz a közelgő EP-választásoknak” – mondta el Winkler
Gyula, aki a Pro Economica Alapítvány meghívására hétfőn, Marosvásárhelyen egy vállalkozói fórumon
vett részt.
Az EP-képviselőjelölttel az esemény házigazdája, Kozma Mónika,
a Pro Economica Alapítvány
ügyvezető igazgatója, Vass Levente
képviselő, Novák Csaba Zoltán szenátor és Szathmáry Zsolt, az egy
éve alakult, vállalatvezetőket tömörítő St. Georgius Manager Club
egyik alapítója beszélgetett.
Winkler Gyula elmondta, az EU
új költségvetésében várhatóan változni fognak a hangsúlyok. Nem
biztos, hogy Európa ugyanazokat a
klasszikus prioritásokat – például
infrastrukturális fejlesztéseket –
fogja előnyben részesíteni, amelye-

ket Románia, és inkább olyan költségtételekkel számol nagyobb
arányban, amelyek például a klímaváltozással vagy környezetvédelemmel kapcsolatosak. „A mi
érdekünk az, hogy ilyen körülmények között is őrizzük meg a számunkra
fontos
támogatási
programokat, hogy a megkezdett
fejlesztéseket folytatni tudjuk” –
mutatott rá az EP-képviselő.
A politikus elmondta, a hangsúlyeltolódás első jelei már léteznek: az Európai Parlament megszavazta azt a 2021-ben életbe lépő
direktívát, amely az egyszer használatos műanyag termékekre vonatkozik, és amely többek között
betiltja az egyszer használatos műanyagból készült élelmiszertartó
edényeket, csomagolásokat, poharakat, evőeszközöket, szívószálakat, kavarópálcikákat. Felértékelődnek ugyanakkor a körkörös
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Véget ért a vízilabda-bajnokság alsóházi rájátszása

Bálint Zsombor

A bukaresti Tolea Grinţescu
uszodában rendezték a férfivízilabda-Szuperliga alsóházi rájátszásának második és egyben utolsó
tornáját. Ennek keretében az 5-9.
helyezett csapatok újabb bajnoki
kört játszottak egymással, ugyanolyan sorrendben, mint az első,
nagyváradi tornán.
A Marosvásárhelyi CSM ezúttal
a papírforma szerinti eredményeket
hozta, bár egy pontot elhullajtott az
Aradi Amefával.
Az első mérkőzésen a Nagyváradi Crişul ellen az első negyed valóságos tűzijátékot hozott a két
kapunál, ekkor született az egész
meccs góljainak több mint fele. A
CSM a második negyedben szerzett
Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-Szuperliga, 5-9.
helyek rájátszása, 6. forduló:
Marosvásárhelyi CSM – Nagyváradi Crişul 10-9 (5-5, 4-1,
1-2, 0-1)
Bukarest, Tolea Grinţescu
uszoda. Vezette: George Şerban
(Bukarest), Alexandru Mustaţă
(Bukarest).
CSM: Dochian, Elizarov – Bindea Paul 1, Bindea Raul 2, Chiriacov 1, Buda 1, Baciu 1,
Criştian Róbert, Stoian 1, Gheorghe 1, Iudean 1, Jiganea 1,
Dincă, Magyari Dávid.
Crişul: Danciu, Popote – Szalatyán, Ihos, Bodea 1, Klutsch 3,
R. Ţifrea, Schill 2, O. Ţifrea 2,
Sava, Freundlich, Majoros, Stoica 1, Luncan, Ilisie.

háromgólos előnyt, és ez elégnek
bizonyult a végéig, noha a nagyváradiak veszélyesen feljöttek az
eredményjelzőn. A Kolozsvári Poli
elleni találkozó az első három negyedben kiegyensúlyozott volt, sőt a Szamos-partiak vezettek egy góllal. Ezt azonban az
utolsó nyolcperces játékrészben
megfordították Eduard Andrei tanítványai.
Nagyon nehéz volt az Aradi
Amefa elleni találkozó, amelyen az
ellenfél volt szinte végig előnyben,
többnyire két góllal, de a végére
egyenlíteni tudtak a marovásárhelyiek. Végül a Rapid ellen zárult a
torna, ezen a találkozón pedig a buFotó: Nagy Tibor (archív)
karestiek akarata érvényesült. A
Rapid egyébként kiemelkedett a bajnokságban, egy szinte kizárólag a későbbi minőségi ugráshoz.
mezőnyből ezen a tornán.
ifjúsági játékosokból álló legényAz új bajnoki idény október eleA marosvásárhelyi csapat min- séggel, és jó alapot tudott teremteni jén kezdődik.
denesetre ismét azt igazolta, hogy a
hatodik legerősebb gárda jelenleg a
Jegyzőkönyv
Jegyzőkönyv
Férfivízilabda-Szuperliga, 5-9.
Férfivízilabda-Szuperliga, 5-9.
helyek rájátszása, 9. forhelyek rájátszása, 10. forduló:
Jegyzőkönyv
duló: Marosvásárhelyi CSM –
Marosvásárhelyi CSM – BukaFérfivízilabda-Szuperliga, 5-9.
Aradi AMEFA 6-6 (1-3, 2-1, 0-1,
resti Rapid 4-10 (1-2, 1-4, 1-2,
helyek rájátszása 8. forduló:
3-1)
1-2)
Marosvásárhelyi CSM – KolozsBukarest, Tolea Grinţescu
Bukarest, Tolea Grinţescu
vári Poli 8-6 (0-1, 3-2, 1-2, 4-1)
uszoda. Vezette: George Şerban
uszoda. Vezette: Manuel Manea
Bukarest, Tolea Grinţescu
(Bukarest), Paul Georgescu (Bu(Bukarest), Alexandru Mustăţea
uszoda. Vezette: Marcel Manea
karest).
(Bukarest).
(Bukarest), Paul Georgescu (BuCSM: Dochian, Elizarov – BinCSM: Dochian, Elizarov – Binkarest).
dea Paul, Bindea Raul 1, Chiriadea Paul 1, Magyari Dávid, ChiCSM: Dochian, Elizarov – Bincov 1, Buda, Dincă 1, Itul,
riacov, Buda, Baciu, Dincă,
dea Paul, Bindea Raul 1, ChiriaCristian Róbert, Stoian 1,
Cristian Róbert, Stoian, Gheorcov, Buda 2, Baciu 1, Cristian
Gheorghe, Iudean 2, Jiganea, Fighe 1, Iudean 2, Jiganea, FiliRóbert, Stoian, Gheorghe 2, Iulimon, Magyari Dávid.
mon, Rudnyánszky.
dean 1, Jiganea 1, Filimon, RudAMEFA: Hodageu, Labontz –
Rapid: Sganţă, Nagy – Giuclea
nyánszky.
Mircia, Băltean 1, Fürj 1, Maier,
2, Enescu 1, Gorea, Rath 4, I.
Poli: Culacichin, Terean – Silav,
Marinescu, Palotás 1, Grama 2,
Vlad, Dumitru, V. Vasile, Rujan,
Codilă, Seichei 3, Vesa, Tanţău,
Nagy, Iscenco, Drăghici, SamuPandelea 2, Florea, Gavriş 1,
Câmpean 1, Criştescu 1, Paleacu
ilă, Pîrîianu1.
Crăiniceanu, Ghiţă.
1, Cobilean, Miron.

Slobozia ellen a feljutásért

Bálint Zsombor

Vereséggel zárta a fogarasi elődöntő tornát
a Marosvásárhelyi CSM női kézilabdacsapata. A Bukaresti Rapid elleni mérkőzésen
csupán egy félidőig állta a sarat Mihaela Evi
csapata, szünetben két góllal vezettek a bukarestiek, szünet után azonban nagyon gyorsan dobott a Rapid négy gólt egymás után,
és ez teljesen megtörte a marosvásárhelyiek
ellenállását. A végén a bukarestiek tíz góllal
nyertek. A CSM góljainak több mint felét a
balszélső Stângu szerezte, további hármat
pedig a jobbszélső Munteanu, ami azt mutatja, hogy középen nagyon hatékonyan védekeztek a bukarestiek, sem átlövésből, sem
betörésből, de a beállóshoz való bejátszásból
sem igazán tudott eredményes lenni a marosvásárhelyi csapat.
A nagy különbségnek azonban lélektani
okai is lehetnek, hiszen a játékosok tisztában
voltak vele, hogy az eredmény nem sokat
oszt, és nem is szoroz. Csupán annyi függött
tőle, hogy melyik csapat lesz az ellenfél a
döntő torna elődöntőjében, tulajdonképpen
Eredményjelző

Női kézilabda A osztály, 2. elődöntő csoport, 3. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
Bukaresti Rapid 22-32, Konstancai Neptun
– Activ Plopeni 28-29.
A torna végeredménye: 1. Rapid 6 pont, 2.
Marosvásárhelyi CSM 4, 3. Activ Plopeni 2, 4. Konstancai Neptun 0. Az első két
helyezett jutott tovább a döntő tornára.
A döntő torna elődöntőinek párosítása:
HCM Slobozia – Marosvásárhelyi CSM,
Bukaresti Rapid – Dacia Mioveni.

Jegyzőkönyv

Női kézilabda A osztály, 2. elődöntő csoport, 3. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
Bukaresti Rapid 22-32 (11-13)
Fogaras, Radu Negru-sportcsarnok. Vezette: Marian Drăghici (Focşani), Ionuţ Drăguţ (Focşani). Ellenőr: Adrian Lupşa
(Resicabánya).
Marosvásárhelyi CSM: Popovici, Ugran,
Stan – Stîngu 12 gól, Munteanu 3, Ola 1,
Cozma 1, Bărăbaş 1, Lăcătuş 1, Darie 1,
Bucin 1, Ghemeş 1, Radu, Moldovan, Sîngeorzan, Plopeanu.
Rapid: Ciauşescu, Arghir, Nanu – Popa 7,
Ilie 7, Trifan 5, Horvat 5, Stan 2, Carabulea
2, Brătulescu 2, Bazon 1, Abbara 1, Ionescu, State, Moraru.

a feljutást egyetlen mérkőzésen eldöntő találkozón. A másik csoport korábban játszott
döntője azonban azt mutatta, hogy egyik
sem könnyebb ellenfél, mint a másik. Slobozia csupán egy góllal, 27-26-ra nyert Mioveni ellen, illetve a másik csoport utolsó
helyezettje, a Bukaresti Ştiinţa ellen is csak
alig két góllal győzött, tehát nem tűnik verhetetlen ellenfélnek, mint ahogy Mioveni
sem lett volna sokkal könnyebb.
A Marosvásárhelyi CSM tehát pénteken
vagy szombaton (még nem tették közzé a
pontos menetrendet) a HCM Slobozia ellen
játssza az idény legfontosabb mérkőzését. A
győztes (egyenlő állás esetén hosszabbítás,
majd hétméteresek következnek) közvetlenül feljut a Virágok Ligájába, míg a vesztes
újabb selejtező tornán vehet részt, itt azonban az élvonal 11-12. helyezett csapataival
mérkőzik, és sokkal kevesebb az esélye a
feljutásra.

A Bukaresti Rapid elleni mérkőzésen csupán egy félidőig állta a sarat a Marosvásárhelyi CSM. Fotó: a fővárosi klub
közösségi oldala

7

Eredményjelző
Férfivízilabda-Szuperliga, helyosztó mérkőzések az 5-9. pozíciókért:
* 6. forduló: Marosvásárhelyi
CSM – Nagyváradi Crişul 10-9,
Kolozsvári Poli – Bukaresti
Rapid 5-11. Az Aradi AMEFA
állt.
* 7. forduló: Aradi AMEFA –
Bukaresti Rapid 7-11, Kolozsvári Poli – Nagyváradi Crişul
7-16. A Marosvásárhelyi CSM
állt.
* 8. forduló: Nagyváradi Crişul
– Aradi AMEFA 6-7, Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári Poli
8-6. A Bukaresti Rapid állt.
* 9. forduló: Nagyváradi Crişul
– Bukaresti Rapid 5-11, Aradi
AMEFA – Marosvásárhelyi
CSM 6-6. A Kolozsvári Poli állt.
* 10. forduló: Kolozsvári Poli –
Aradi AMEFA, Marosvásárhelyi
CSM – Bukaresti Rapid 4-10.
A Nagyváradi Crişul állt.
Bajnoki elődöntő (három győzelemig tartó párharcok):
* első két mérkőzés: Bukaresti
Steaua – Bukaresti Dinamo 14-7
és 9-7, Brassói Corona Sportul
Studenţesc – Nagyváradi CSM
Digi 3-5 és 7-8.
* harmadik mérkőzés: Bukaresti
Dinamo – Bukaresti Steaua 6-12
(0-3), Nagyváradi CSM Digi –
Brassói Corona Sportul Studenţesc 11-8 (3-0).
Döntő (három győzelemig tartó
párharc):
* első két mérkőzés: Bukaresti
Steaua – Nagyváradi CSM Digi
8-7 és 6-4 (2-0).
A 3. helyért (három győzelemig
tartó párharc):
* első két mérkőzés: Brassói Corona Sportul Studenţesc – Bukaresti Dinamo 14-10 és 9-4 (2-0).

Román foci a tévében

Két mérkőzést játszanak szerdán az 1. ligás labdarúgó-bajnokság alsóházi rájátszásában.
A műsor: Nagyszebeni Hermannstadt – Bukaresti Dinamo (18.15 óra), FC Voluntari – Concordia Chiajna (21.00 óra). Mindkét találkozót élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport
és a Look Sport/Plus.

Magyar siker az EHF-kupában is

A siófoki csapat ünnepel, miután megnyerte a női EHF-kupa döntőjét a siófoki Kiss Szilárd Sportcsarnokban 2019. május
11-én. A Siófok KC a Team Esbjerg elleni visszavágó mérkőzésen 26:21-re győzött. MTI/Bodnár Boglárka

Nemcsak a női kézilabda Bajnokok Ligájában (BL), de az EHF-kupában is magyar siker
született: a Siófok KC házigazdaként 26-21-re
legyőzte a dán Esbjerg csapatát a női kézilabda
EHF-kupa döntőjének szombati visszavágóján, így 47-42-es összesítéssel elhódította a
trófeát. (Mint arról keddi lapszámunkban beszámoltunk, a BL-döntőben megvédte címét a
Győri Audi ETO KC, amely 25-24-re nyert az
orosz Rosztov-Don ellen – a szerk.)
Estavana Polman vezérletével jobban kezdtek a vendégek, de a világbajnok francia Estelle Nze Minko irányításával a hazaiak
hamarosan 5-1-es sorozatot produkáltak, és
fordítottak. Mindkét együttes gyorsan játszott,
és mivel az első félidő második felében a Siófok volt pontosabb, a 21. percben először vezetett három góllal.
Az Esbjerg nyolc percig nem talált a hálóba,
a házigazdák pedig a horvát Andrea Kobetic
vezetésével stabilizálták a vezetésüket, és a
szünetben négy találattal jobban álltak.
A meccs utoljára a 38. percben volt szoros,
ezt követően kilenc percig ismét nem tudtak
gólt dobni a dánok, miközben a Siófok hatszor
volt eredményes (22-14). A hazaiaknál a dán

Silje Solberg után a román Denisa Dedu is jól
védett, és bár az ellenfelük a hajrában egy 51-es szériát produkált, az egyenlítésre nem volt
esélye, a Siófok magabiztosan nyerte meg a
visszavágót.
A finálé legértékesebb játékosa Estelle Nze
Minko lett, Andrea Kobetic pedig 75 találattal
a sorozat gólkirálynője.
„Nem szeretnék elemzésekbe bocsátkozni,
egyszerűen nagyon boldog vagyok. Elértük a
célunkat, megnyertük a kupát! Fantasztikus
este volt ez a mai, a szurkolók előtt pedig le a
kalappal. Kezdődjön az ünneplés!” – nyilatkozta a Siófok vezetőedzője, Tor Odvar
Moen.
Eredményjelző

Női kézilabda EHF-kupa, döntő, visszavágó:
Siófok KC – Team Esbjerg (dán) 26-21 (1410). A párharcot a Siófok nyerte 47-42-es összesítéssel.
Gólszerzők: Nze Minko 7, Kobetic 6, Aoustin
5, González Álvarez 3, Böhme, Jezic 2-2,
Elghaoui 1, illetve Jacobsen 6, Polman, Liscevic 5-5, Jörgensen, Sa. Solberg 2-2, Danielsson 1
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Az esküdtszékről pró és kontra (II. rész)

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Az amerikai jogrendszer jól ismert és alapvető jellegzetessége az
esküdtszékek általi bíráskodás. Ez
egy alapvető alkotmányos jog,
amelyet az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának 6. sz. kiegészítése garantál.
Természetjogi szempontból elemezve normálisnak is fogható fel,
hogy egy közösség valamely tagját, amennyiben a közösség érdekei
ellen vét, az annak tagjaiból származó tanács (esküdtszék) ítélje el.
Az esküdtek száma 12 kell legyen,
de az amerikai bírósági joggyakorlat szerint mindenképpen minimum 6 személy kell az
esküdtszékben részt vegyen. Mivel
ez egy alkotmányos jog, annak
kedvezményezettje, a vádlott lemondhat erről a jogáról, ehhez viszont az ügyészség beleegyezése,
valamint a bíróság jóváhagyása
szükséges.
Az esküdtszék felállása az illető
állam (state) vagy körzet (district –
ebből 1-től 4-ig van minden államban) közössége szempontjából reprezentatív kell legyen. Az
esküdtszék tagjait diszkrimináció
nélkül kell kiválasztani, ugyanakkor tiszteletben kell tartani a vádlott
független
és
részrehajlásmentes igazságszolgáltatáshoz való jogát.
Ez nem mindig egyszerű, hiszen
például egy faji okokból elkövetett
bűncselekmény esetében ha az esküdtszék minden tagja egy fajhoz
tartozik (történetesen a szóban
forgó faj fekete, fehér, esetleg indián) és az adott közösség szempontjából ez reprezentatív, akkor
nehezen érvényesíthető a független
és részrehajlásmentes bíráskodás
követelménye, hiszen már alapból
részrehajlóak lehetnek az esküdtek.
Az állami törvények szerint a
diszkrimináció tilalmát korlátozzák
bizonyos esetekben, ezért bizonyos
kategóriájú személyek nem lehetnek az esküdtszék tagjai, például
ügyvédek, lelkészek, büntetett előéletűek stb. Amennyiben a vádlott
nem mond le erről az alkotmányos
jogáról – hogy esküdtszék döntsön
fölötte –, a büntetőügyekben az esküdtszék feladata a tényállás tisz-

tázása, illetve a vádlott bűnösségének („guilty”) vagy „nem bűnösségének”
(„not
guilty”)
–
ártatlanságának is lehet mondani,
de a szigorú jogi terminológia szerint így kell fordítani – a megállapítása.
Amennyiben a vádlottat bizonyos jogszabályok megsértésével
tévesen nyilvánították bűnösnek, a
bíró módosíthatja az esküdtszéki
döntést, viszont fordított esetben,
amikor nem állapították meg a bűnösségét, a bíró nem módosíthatja
az esküdtszék verdiktumát.
A bíró az esküdtszék munkáját
általános jogi jellegű tanácsokkal
segítheti (felvilágosítja őket az alkalmazandó jogszabályokról, bizonyítási eljárásról, ártatlanság
vélelméről), de ezek csak jogitechnikai jellegű tanácsok lehetnek. Az esküdtszék tanácskozása
titkos, döntésüket pedig egyhangú
vagy többségi szavazással hozzák
meg, az illető állam vonatkozó törvényi rendelkezései alapján.
Miután a döntés megvan,
amely, mint mondtuk, csak a
tényállásra vonatkozik, valamint a
bűnösségnek vagy annak hiányának megállapítására, a bíró az esküdtszék
döntése
alapján
meghozza a tulajdonképpeni jogi
ítéletet, kiszabva az esetleges büntetést is.
Amennyiben az esküdtszék nem
tud döntést hozni, a bíró feloszlathatja az esküdtszéket, és újratárgyalásra tűzi ki az ügyet. Nagyon
fontos különbséget tenni az úgynevezett nagyesküdtszék és a bírósági
esküdtszék (trial jury) között. A
nagyesküdtszék (grand jury),
amely 23 tagból áll, tulajdonképpen a vádhatóság és az ügyészség
része (természetesen nem intézményes szempontból), és annak irányítása alatt működik.
Feladata annak megállapítása,
hogy az ügyészség emeljen-e vagy
ne vádat egy bizonyos személy
ellen. A bírósági esküdtszék,
amelyről az előzőekben beszéltünk, teljesen más szerepet játszik,
független, és a bűnösség vagy hiányának a megállapítása a szerepe.
A nagyesküdtszék országos – szövetségi – szinten is létezik. Az
ügyészek általában tesztként is
használják a nagyesküdtszéket,
ugyanis nyilvánvaló, hogy ameny-

nyiben 23 személy úgy látja, hogy
nem szükséges vádat emelni, valószínű, hogy a végső döntés is felmentő. Mégis az ügyész akár a
nagyesküdtszék döntése ellenére is
vádat emelhet, amennyiben nem
ért egyet annak döntésével.
Az esküdtszéki rendszer mellett
is, ellene is több érv szól, illetve fogalmazódott meg a szakirodalomban. Ezek – a teljesség igénye
nélkül – a következők, először felsorolva a mellette szólókat. Az
egyszerű embert jobban érdekelné
az igazság felderítése, hiszen ez
nem lenne egy rutin szakmai feladat számukra, ezért jobban figyelnének, illetve igyekeznének helyes
döntést hozni a későbbi lelkiismeret-furdalás elkerülése végett,
ugyanakkor a bíró is nagyobb figyelmet fordítana az ügyre, hiszen
egy több személy által hozott döntés és lefolytatott eljárás mindig legitimebb.
Ugyanebből az okból nőne a
döntés legitimitása, hisz az nem
egy ember döntése, illetve több
emberről nehezebben elképzelhető,
hogy részrehajló volt vagy megvesztegették, főleg, hogy az esküdtszék általában súlyosabb
büntetőügyekben dönt, ahol a korrupció veszélye is kifejezettebb.
Ugyanakkor a következők szólnak az esküdtszék ellen: az esküdtek nem szakemberek, nem ismerik
a törvényeket, ezért rossz döntéseket hozhatnak. Az ártatlanság vélelme nem érvényesülne megfelelő
mértékben, hiszen a vádlottat máris
bűnösnek fognák fel („biztos csinált valamit, másképpen nem lenne
eljárás ellene” hozzáállás). Ez a
hozzáállás a román társadalomban
– és nem csak – is mélyen gyökerezik, még Ceauşescu is azt
mondta, hogy ártatlan ember után
nem nyomoznak, illetve a jelenlegi
DNA-csörte által kiváltott reakciók
is ezt támasztják alá. Másik ellenérv, hogy az esküdteket egyénileg
könnyebben lehet befolyásolni,
éppen azért, mert nem szakemberek, illetve könnyebben meg lehetne őket vesztegetni vagy
fenyegetni. Anyagi szempontok is
érvényesülnek, hiszen az esküdtszéki rendszer drága, az esküdteknek napidíj, szállás, szállítás és
étkeztetés jár.

Anyagi támogatás újszülötteknek

A pénzösszeget a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal biztosítja azok számára, akik teljesítik a helyi
tanácsosok által elfogadott feltételeket. A cél bátorítani a gyerekvállalást és növelni a születések számát
Marosvásárhelyen. A támogatás haszonélvezői azoknak az újszülötteknek a szülei, akik marosvásárhelyi
lakcímmel rendelkeznek, és bizonyítani tudják, hogy
az utolsó 12 hónapban folyamatosan munkában álltak.
A támogatás igénybevételéhez a marosvásárhelyi újszülöttek szüleinek kérvényt kell iktatniuk a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóságon, az igazoló
okiratok mellett (a szülők személyazonossági igazolványai – eredetiben és fénymásolatban, a szülők mun-

kahelyi igazolásai – eredetiben és a gyermek születési
bizonyítványa – eredeti és fénymásolat). A kérvényt
a gyerek születésétől számított 30 napon belül kell benyújtani, a fent említett dokumentumok mellett.
Az anyagi támogatás biztosításának feltételei a következők :
* Egyetlen alkalommal biztosítják minden újszülött
után, kérvény alapján;
* A szülőknek legalább egyévi szolgálati idejük
van, megszakítás nélkül;
* A szülők marosvásárhelyi lakcímmel rendelkeznek;
* A születést valamely marosvásárhelyi szülészeten
jegyezték be;
* Az igazoló okiratokat tartalmazó dossziét csak hiánytalanul fogadják el;
* A dosszié benyújtási határideje a gyerek születésétől számított egy hónap. (sz.p.)

A Magyar Unitárius Egyház idén is megszervezi
egyetemes egyházi nyári táborait, ahová felekezeti
hovatartozás nélkül várja a táborozni vágyó fiatalokat.
A következő táborokat ajánlják: várfalvi gyermektábor, július 2–7., 8–11 éveseknek, várfalvi ifjúsági

tábor, július 8–14., 12–14 éveseknek. A táborokkal
kapcsolatos további részletek az https://unitarius.org/
honlapon találhatók. Érdeklődni, jelentkezni az
unitariustabor@gmail.com címen, illetve Czire Szabolcs lelkésznél a 0740-293-942-es telefonszámon lehet.

Minden marosvásárhelyi újszülött után 2000
lejes anyagi támogatást kapnak a szülők.
Marosvásárhely helyi tanácsa a 2019. április
25-i ülésén hagyta jóvá a határozattervezetet.

Egyházi nyári táborok

Hatékony tanulási stratégiák
villámolvasással

Május 18–19-én a kolozsvári
BBS Life Egyesület IQ Builders
– Hatékony tanulási stratégiák villámolvasással címmel tanfolyamot szervez, amelyre meghívja a marosvásárhelyi magyar nyelvű líceumi igazgatókat és aligazgatókat, valamint
azon helyi tanárokat, akik jövőre 12. osztályokban lesznek
osztályfőnökök.

A tanfolyam elsősorban diákoknak és tanulni vágyó felnőtteknek
ajánlott. A tanfolyam trénere az
egyesület alelnöke, Téglás Rezső. A
helyek száma korlátozott, előzetes
bejelentkezés szükséges. Helyszín:
a Mărăşti utca 13. szám alatti Caritas Teréz Anya Nappali Foglalkoztatóközpont. Szombaton 9–18
óra között, vasárnap 9-től 17 óráig
zajlik a tanfolyam, a kényelem végett a résztvevőknek ajánlott saját
házicipőt, papucsot is vinni. A fent
említett kategóriákon – líceumi
igazgatók, aligazgatók, tanárok,
akik jövőre 12. osztályokban lesznek osztályfőnökök – kívül segítő
alapítványoknál dolgozó személyek
(Gyulafehérvári Caritas, Hifa egyesület, Diakónia, Alfa Alapítvány
stb.) is ingyen vehetnek részt ezen
a képzésen, a más kategóriába tartozók számára a képzés díjköteles.
A tanfolyamon többek között a következő technikákat sajátítják el a
résztvevők:
1. A Paul Scheele által kifejlesztett villámolvasás
2. Belső képáramoltatás (memória,
kreativitás és IQ-fejlesztő módszer)
3. Memóriafogasok – gyors és
látványos memóriafejlesztő módszer
4. Elmetérképezés – Tony Buzan
világhírű jegyzetelési módja
5. Idegennyelv-tanulási stratégiák
6. Gyorsolvasás
…és még sok-sok más hatékony
tanulási fogást/technikát, melyek a
két nap végén már használhatók önálló részekként vagy egészként is.

Röviden összefoglalva, két agyféltekés tanulási módszerek változatos
csokrát nyújtják át a kétnapos képzés alatt.
A tanfolyamon bemutatott módszereket az egyesület alelnöke, Téglás Rezső személyiségfejlesztő
tréner immár öt éve sikeresen oktatja egész Romániában román és
magyar nyelven egyaránt. Az eddig
részt vevő tanárok és iskolaigazgatók visszajelzése alapján a módszer
nagy segítség tud lenni a pedagógusok kezében is, mert a tanár az, aki
a diákok számára a hatékony tanulási módszereket talán a legeredményesebben tudja közvetíteni.
Pedagógusokon és diákokon kívül
ajánlott, ha valaki ezen helyzetek
valamelyikében van, akkor feltétlenül érdemes eljönnie a tanfolyamra:
– kritikus fontosságú vizsga vár rá;
– külföldre utazik pár heten/hónapon belül, és gyorsan kell megtanulnia egy idegen nyelvet;
– karriert szeretne váltani, és
gyorsan akar fejlődni egy adott tematikában;
– hatalmas mennyiségű írott információn kell keresztülrágnia
magát, és emlékezni is kell a tanultakra;
– memóriáját szeretné fejleszteni;
– lemaradását a tanulásban rövid
idő alatt szeretné behozni;
– az elolvasott anyagokat szeretné könnyen felidézi.
A helyek száma a terem mérete
által korlátozott, ezért előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni
a május 18–19-i tanfolyamon. A
részt vevő igazgatókkal és tanárokkal a helyszínen megbeszélhető
annak a lehetősége, hogy hogyan
juttathatók el hatékonyan ezek az
információk az iskolákba. További
információk az IQ Builders vagy a
BBS Life Facebook-oldalakon vagy
a 0756-697-799-es telefonszámon
kaphatók – áll a Benkő Krisztina
által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben. (sz.)

Kilencedik SWIMATHON

Fotó: archív

Május 25-én reggel 9 órától a
Víkendtelep fedett uszodájában kerül sor a SWIMATHON.ms
rendezvény
9.
kiadására.

A SWIMATHON.ms közösségi
célok megvalósításához szükséges
pénzalap összegyűjtését célzó,
Maros megyében a legnagyobb
adománygyűjtő esemény, amely
úszóverseny formájában zajlik.
Gál Sándor, a Marosszéki Közösségi Alapítvány elnöke kifejtette, hogy ebben az évben 21
közösségi projektet írattak be. Az
esemény szervezésének második
szakasza az úszócsapatok feliratkozása volt.
A harmadik fázis a pénzadományok, támogatók gyűjtésének az
időszaka, amikor az úszók olyan
magánszemélyeket, vállalatokat keresnek fel, akik támogatnák pénzadománnyal is az adott úszó által
képviselt közösségi projektet. Idén
változtak a szabályok, így már
egyénileg is lehet támogatni az

úszókat. Azt az úszót, aki a legtöbb
adományt összegyűjti, illetve aki a
legtöbb támogatótól gyűjt adományt, a végösszegtől függetlenül,
értékes nyereménnyel ajándékozza
meg a Marosszéki Közösségi Alapítvány. Nyolc év alatt a SWIMATHON.ms több mint 350.000 lejt
gyűjtött több mint 120 közösségi
projektnek 1500-nál is több támogató segítségével. Ha az indulás
évében, 2011-ben 11 ezer lejt sikerült összegyűjteni, az elmúlt két
évben már 100 ezer lej fölötti öszszeg gyűlt össze adományokból a
beiratkozott projektek részére. Az
alapítvány elnöke kiemelte, hogy
idén nagy hangsúlyt fektettek arra,
hogy minden lépés elérhető kegyen
online is.
A www.swimathon.ms oldalon
megtalálható az összes közösségi
projekt, amelyre az idén gyűjtenek,
de ugyanitt lehet adományozni is.
Ez fontos lehet egyes civil szervezetek, programok számára, hiszen
így külföldön élő emberek is támogathatnak egy-egy projektet. (szer)

Múzeumok Éjszakája 2019

2019. május 15., szerda ___________________________________________ PROGRAMAJÁNLÓ _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Múzeumok Éjszakája 2019 karszalag
(felnőtt: 10 lej; diák, egyetemista,
nyugdíjas: 5 lej; 6 éven aluli gyerekeknek és fogyatékkal élőknek ingyenes) A karszalagokat a Maros Megyei
Múzeum és a Nemzeti Színház jegypénztárainál lehet megvásárolni)

Május 17., péntek

A nagy zsinagóga és a marosvásárhelyi
zsidó közösség múzeuma
Aurel Filimon u. 23. sz.
9.00–13.00 látogatási program
A marosvásárhelyi nagy zsinagóga az ország egyik legszebb zsinagógája,1900-ban
épült, műemlék. A zsinagóga mellett található
a marosvásárhelyi zsidó hitközség múzeuma,
amely a város zsidóságának 300 éves történelmét mutatja be. A kiállításon többek között láthatók mindennapi használati és
imatárgyak, az elmúlt 100 év zsidó családjainak fényképgyűjteményeiből válogatás, valamint a holokauszt idejéből származó
dokumentumok.

Kultúrpalota
Győzelem tér 1.
Koncert: 100 Tagú Cigányzenekar
18.00 és 21.00: Nagyterem
A Múzeumok Éjszakája megnyitóünnepsége. A 100 Tagú Cigányzenekar a világon
egyedülálló zenei formáció, 34 éve alakult,
és klasszikus szimfonikus zenekarként működik. Vendégművészek: Miklós Szilvia és
Szilágyi Sándor
Jegyek: 50/60 lejért válthatók a Kultúrpalota jegyirodájában.

Petry Látványműhely és Múzeum
Rákóczi lépcső 1.
Local Farmers’ Market
8.00–19.00 a múzeum udvara és a Rákóczi
lépcső alatti kis utca
Fogyasszunk egészséges élelmiszereket,
erősítsük saját gazdaságunkat! A Local Farmers Market ismét várja az egészséges helyi
termékek iránt érdeklődőket a vásárba, ahová
a termelők a már megszokott minőségi termékek mellett az évszaknak megfelelő különlegességekkel is készülnek. A helyi
termelők vásárán utcazenészek biztosítják a
jó hangulatot.

Vacsora a múzeumban
19.00 Petry Bistro – Grill&Wine, Petrymúzeum
Fedezze fel a Sonkatrezor hentesmúzeumot! Az ínyenc gasztronómiai fogások elfogyasztása mellett a vacsoravendégeknek
igazi múzeumi élményben és kiszolgálásban
lesz részük. Előzetes jelentkezés szükséges,
asztalfoglalás: 0725-510-511.

Május 17–19., Marosvásárhely

Dr. Bernády György-emlékszoba
11.00–02.00: jobb szárny, I. emelet
Emil Dandea-emlékszoba
11.00–02.00: jobb szárny, I. emelet

Modern Román Művészeti Galéria
11.00–02.00: jobb szárny, III. emelet
A Modern Román Művészeti Galéria 120,
a múzeum anyagából kiválogatott festészeti
és szobrászati alkotást foglal magába. Ezek
áttekintést nyújtanak a hazai modern festészet
és szobrászat fejlődéséről, és annak összecsengéseiről az európai művészeti törekvésekkel.

Kiállítás: Tonitza, a gyermekkor képei
11.00–02.00: jobb szárny, II. emelet
A kiállítás a gyermek és a gyermekkor tematikáját jeleníti meg Tonitza művészetében
és írásaiban, valamint kortársai – Ştefan Dimitrescu, Ion-Theodorescu Sion, Nicolae
Vermont, Camil Ressu, Dimitrie Paciurea,
Nagy István – alkotásaiban. A kiállítás bemutatja a Maros Megyei Múzeum gyűjteményének a témához kapcsolódó festményeit,
valamint az ország néhány múzeuma, intézménye és magángyűjtője által nagylelkűen
kölcsönzött jelentős munkákat.

Múzeumpedagógiai műhely: Tonitza a
gyerekekért
11.00–02.00 jobb szárny, II. emelet
A kiállítás melletti terem egy különleges
műhelynek van szentelve, amely hangsúlyozza Tonitza mágikus kapcsolatát a gyermekvilággal. Az itt található tíz gyermekjáték
különböző anyaga interaktív módon tapasztalati és érzelmi felfedezést biztosít. Kockák,
puzzle-k, babák, kifestők, hangos mesék –
mindezek Tonitza műveiből vett minőségi
másolatokkal gazdagítva. E tevékenységeket
4-10 év közötti gyerekeknek ajánljuk.

Múzeumpedagógiai műhely: a múzeum
felfedezése puzzle segítségével
11.00–02.00: jobb szárny, III. emelet
A Szépművészeti Múzeum puzzle-műhelyek révén szeretné megkönnyíteni a látogatóknak a műalkotások megértését. A
korcsoportok és nehézségi fokok szerint
megoszló puzzle-k a múzeum két galériájában kiállított legjelentősebb műalkotások reprodukciói.

Múzeumpedagógiai műhely: üvegfestés
11.00–17.00: Kisterem
Az üvegfestő műhely a gyerekek türelmét
és kreativitását teszi próbára. A résztvevők
rekonstruálható képi modellek közül válogathatnak, vagy szabadon engedve fantáziájukat, a palota üvegablakaihoz hasonló
kompozíciókat állíthatnak össze.
Ajánlott korosztály: 5 éves kor felett.

Múzeumpedagógiai műhely: arcfestés
11.00–17.00: Kisterem
A gyerekek különféle szerepeket játszhatnak el az arcfestés révén – kedvenc állataikat,
Közigazgatási palota
mesebeli figuráikat vagy szuperhőseiket. A
Győzelem tér 2.
A közigazgatási palota tornyának láto- szervezők fantáziája és művészi képessége
segítséget nyújt a gyerekek kívánságainak
gatása
Fényképkiállítás: Marosvásárhely a XX. teljesítésében (az arcfestés során bőrbarát festékanyagokat használnak, amelyek nem jeszázad elején
lentenek veszélyt egészségükre).
11.00–02.00
Belépés csoportosan, legtöbb 30 személy,
Ajánlott korosztály: 4 éves kor felett.
30 percenként. Utolsó látogató: záróra előtt
30 perccel.
Múzeumpedagógiai műhely: agyagmoBelépés karszalaggal
dellezés
11.00–17.00: Kisterem
Kultúrpalota
A műhely a gyerekek kreativitásának fejlesztésére és játékra is lehetőséget kínál, egy
Győzelem tér 1.
Belépés karszalaggal
szabadon választott témában.
Nyilvános zenekari próbák
Ajánlott korosztály: 4 éves kor felett.
11.00–24.00 Nagyterem
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia zeMúzeumpedagógiai műhely: maszkok
nekarával és közreműködőivel.
11.00–17.00: Kisterem
A kollázsműhelyben a gyerekek adott téma
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:
alapján állatalakokat ragasztanak. A műhely
Tükörterem
révén fejleszthetik motorikus készségüket és
11.00–02.00: jobb szárny, I. emelet
kreativitásukat.
Szecessziós kiállítás
Ajánlott korosztály: 8 éves kor felett.
11.00–02.00: jobb szárny, I. emelet

Május 18., szombat

Kiállításmegnyitó: önkéntesség és humanitárius segítségnyújtás
20.00–20.30 Kisterem
Figyelemfelkeltő kiállítás a világ humanitárius válságairól és a helyszíneken fennálló
önkénteskedési lehetőségekről. A természeti
és ember okozta katasztrófák (pl. háborúk,
konfliktusok) és válságok gyakoriakká váltak
a világban. A humanitárius segítségnyújtás
célja, hogy biztosítsa a katasztrófák sújtotta
emberek élethelyzetének visszaállítását.
Szervező: Gyulafehérvári Caritas

9

hivatott intézmény. Tevékenységei: rendezvényszervezés, gyűjtés és az élő hagyományátadás (képzések).
Szervező: Maros Művészegyüttes, Folkfórum fesztivál

Verseny: A vár legjobb íjásza
11.00–22.00: a vár udvarán
Meghívunk ezennel minden hagyományőrző íjászt 2019. május 18-ra, a marosvásárhelyi várba egy történelmi íjászversenyre, a várban ez már a negyedik
íjászverseny, melyet a Marosszéki Íjászok
Filmvetítés: Gauguin (2017)
szerveznek. Hagyományainkat mutassuk
20.30 Kisterem
meg, hagyományőrző ruhát öltve magunkra
Gauguin – Voyage de Tahiti, 2017 (102 (nem kötelező).
perc, francia életrajzi film román felirattal)
Bejelentkezés, további információ:
Szervező: Gyulafehérvári Caritas
Szabó Ádám, tel.: 0745-517-744
Szervező: Marosszéki Íjászok Egyesülete
Art Nouveau Galéria, UAP
Belépés: látogatóknak ingyenes / a verKiállítás: Egy/kor/lát, Jaeger Tibor és senyzők jelentkezési díjat kell fizessenek
Kenneth Pils
18.00–02.00 a Romániai Képzőművészek
Múzeumpedagógiai műhely: régészeti isSzövetségének terme
kola
Jaeger Tibor Marosvásárhelyen született;
11.00–13.00 és 14.00–17.00 Történeti és
35 éve Svédországban alkotó képzőművész. Régészeti Múzeum udvara
A tárlaton művészi szitanyomtatással készült
A régészeti szakma titkait és az ásatások
munkái tekinthetők meg.
módszertanát ismerhetik meg a gyerekek a
Kenneth Pils svéd festő és szobrászmű- homokba rejtett kincsek felkutatásával. A
vész, a Stockholmi Királyi Akadémián tanult. megtalált tárgyakat megtisztítják, felcímkéSzámítógépes technikával készült munkákat zik, megjelenítve az ásatások idejét, a lelet
mutat be, melyeket akvarellel egészített ki. helyét, a tárgyak ismertetőit, ahogyan azt a
A belépés ingyenes.
régészeti ásatások alkalmával teszik a múzeum munkatársai. A régésztanoncok haza is
vihetik és megtarthatják emlékbe a kiásott
Marosvásárhelyi vár
tárgyakat.
Avram Iancu u. 2.
Bejelentkezés: coralia.crisan@gmail.com
Belépés karszalaggal
Kiállítás: Puszták aranya. A nagyszent- vagy 0745-634-544
Múzeumpedagógiai műhely: Milites Mamiklósi kincs hiteles másolata
11.00–02.00 Történeti és Régészeti Mú- risiensis
12.00–20.00 Történeti és Régészeti Múzeum
A kiállítás a legfontosabb népvándorlás zeum
Hagyományőrző egyesületek felvonulása,
kori kincsleleteket mutatja be, amelyeket vélbőrkészítő
műhely gyerekeknek, katonai behetően a bizánci császár mintegy váltságdíjként adományozott az avaroknak, hogy azok mutatók.
Szervező: Milites Marisiensis Hagyone támadják meg a birodalmat. A 23 aranymányőrző
Egyesület
tárgyat tartalmazó leletet 1799-ben fedezték
fel Nagyszentmiklóson és jelenleg Bécsben
őrzik őket. Ezen a kiállításon a hiteles máso- Néprajzi és Népművészeti Múzeum
latokat láthatják. Ezeknek az értéke is meg- Rózsák tere 11.
haladja a 200 ezer eurót.
Belépés karszalaggal
Kiállítás/Műhely: Illúziók múzeuma
Kiállítás: Múlt és jelen
10.00–00.00
13.00–02.00 Történeti és Régészeti MúA látogatók mechanikai és optikai jelensézeum konferenciaterme
geket tapasztalhatnak meg a kiállítási tárgyak
Népviseleti kiállítás a Maros Művész- mentén. Megtudhatják, hogy miként műköegyüttes és a Maros Megyei Múzeum nép- dik az emberi érzékelés és az agy, illetve
rajzi
és
népművészeti
osztályának miért látunk olyan dolgokat, amiket az
szervezésében a Folkfórum fesztivál kereté- agyunk képtelen felfogni. Egy kis ízelítő a kiben. A kiállítás célja a lassan feledésbe me- állított tárgyakból: 24 görbített tükör, vortexrülő népművészeti ékességeink, hajdani alagút,
piramishologram,
Van
de
viseletünk sokoldalú és színes kincseinek Graaff-generátor és teremin, egy olyan hangmegismertetése. Román, magyar, cigány és szer, amit pusztán gesztusokkal lehet megszász viseletek láthatók.
szólaltatni, és még sok más érdekesség.
Szervező: Asociaţia Astronomică PLUTO
Kiállítás: Interetnofotográfia
Belépés karszalaggal, de helyfoglalás
13.00–00.00 Szűcsök bástyája
szükséges, tel: 0740-365-699.
A Folkfórum fesztivál keretén belül a
Marx József Fotóklub tagjainak közös fotó- Természetrajzi Múzeum
kiállítása tekinthető meg Interetnofotográfia Horea u. 24.
címmel. A kiállítás témája a néptánc, népIdőszakos kiállítás: Hippuritok – tengeri
zene, népviselet, valamint hagyományos dinoszauruszok – a mezozoikum puhatesmesterségek bemutatása.
tűinek aberráns, kétteknős kagylói
Szervező: Maros Művészegyüttes
11.00–02.00: melléképület
A kiállítás a felső krétakor (Kampanian –
A Kallós Zoltán Alapítvány kiállítása
kb. 83,6 – 72,1 millió év) puhatestű faunáját
13.00–00.00 Yorick Studió, Kapubástya
mutatja be. A kiállítási tárgyakat a királyerdői
A Kallós Zoltán Alapítvány gondozásában Fekete-Körös völgyében gyűjtötték. A HipVálaszúton működő Kallós Zoltán néprajzi puritok aszimmetrikus kagylók, melyek
gyűjtemény létrehozása az 1990-es évekre te- egyik teknője megnyúlt, kupaszerűen deforhető. Az intézmény feladatának tekinti az ala- mált, míg a másik kisebb, és egy aplatizált
pító tárgyi és szellemi hagyatékának fedő szerepét tölti be. Ezek a kagylók a kügondozását és bemutatását. Kallós Zoltán Er- lönböző generációk egymásra települése által
dély-szerte végzett gyűjtőútjai során mind a képesek voltak a mai korallzátonyokhoz határgyi, mind a szellemi néprajz elemeire fi- sonló képződményeket létrehozni. A hippuritok mellett bemutatnak más korabeli
gyelmet fordított.
puhatestűeket
is. Ezek az állatok a GosauSzervező: Maros Művészegyüttes, Folkfótípus arculatát emelik ki (az ausztriai üledékrum fesztivál
medence neve, ahol leírták ezeket a
Kiállítás: Bemutatkozik a virtuális Ha- lényeket).
Társszervező: Babeş–Bolyai Tudománygyományok Háza
egyetem,
Kolozsvár
13.00–00.00 Yorick Studió, Kapubástya
Célközösség: minden korosztály
A Hagyományok Háza a Kárpát-medencei
(Folytatás a 10. oldalon)
néphagyomány ápolására és továbbéltetésére
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(Folytatás a 9. oldalról)

Időszakos minikiállítás: május kiállítási
tárgya – a nagy éjjeli pávaszem (Saturnia
pyri)
11.00–02.00: melléképület
A Hónap kiállítási tárgyával az a cél, hogy
a múzeum raktáraiban tárolt kincsek változatosan bemutathatók legyenek a látogatók számára. Május kiállítási tárgya egy éjjeli lepke.
A nagy éjjeli pávaszem (Saturnia pyri) Európa legnagyobb lepkéje, veszélyeztetett faj.
Célközösség: minden korosztály.

Múzeumpedagógiai műhely: hernyók és
lepkék
13.00–15.00: melléképület
Hernyók és lepkék megismerése, „készítése”. A pillangók világa valóban lenyűgöző,
színeikkel és alakjukkal ejtenek csodálatba
minket. Lehet, hogy pont ma jelenik meg egy
ilyen „repülő csoda”, megörvendeztetve az
embereket eddig nem látott formájával. A
résztvevők megismerkednek a nagy éjjeli pávaszemmel, Európa legnagyobb lepkéjével,
melynek szőrös teste van, és szárnyait egyegy „pávaszem” díszíti. Antennái pontosabbak, mint az ember által készített radar.
Csodálatos az az átalakulás, mely során egy
szőrös, zöld színű, kékes dudorokkal díszített
hernyó szemet gyönyörködtető lepkévé alakul. Kézügyességük és fantáziájuk segítségével a résztvevők a lepkéről és hernyójáról
készíthetnek másolatokat, különféle anyagokból.
Ajánlott: 4-11 éveseknek.

Nevelési program: Szépítsük napról
napra a várost
15.00–17.00: melléképület
Ez a tevékenység a FLORA – a magkönyvtár nevű terv része, a Városi Egészség Egyesület Sănătate Urbană • Urban Health by
Claire megnyilvánulása, a tiszta élelmiszerért, élhetőbb körülményekért a városban.
Ezen kezdeményezések, tervek a gyakorlatban a következő módon valósulnak meg: növényi magvak gyűjtése, városi kertek az
óvodákban és iskolákban, könyvek gyűjteménye, nevelő tevékenységek, fűszerbolt, városi nyugalmi központ kialakítása, a magvak
helyi árusítása, palánták és paradicsomok
árusítása.
Szervező: Asociaţia Sănătate Urbană (koordinátor Claudia Rânja).
Belépés karszalaggal

Május 17–19., Marosvásárhely

Teleki-Bolyai Könyvtár
Bolyai u. 17.
Kiállításmegnyitó: BrExlibris. Válogatás a Téka angol könyveiből
18.00 időszakos kiállítóterem
A kiállítás célja reprezentatív képet nyújtani a Teleki Sámuel Tékájában és a Református Kollégiumban fellelhető angol
könyvekről és szerzőkről, kitérve arra a néhány ritkaságra is, amelyek révén a könyvtár
az angol könyvtörténeti kutatásoknak is fontos állomása.
A Teleki Téka állandó kiállítása
10.00–02.00: Teleki terem
A Téka állandó kiállítása az egyik legfontosabb és leggazdagabb erdélyi könyvgyűjteményt mutatja be.
A Bolyai-múzeum kiállítása
10.00–02.00: földszint
A Bolyai-múzeum a két világhírű marosvásárhelyi matematikus, Bolyai Farkas és
Bolyai János életét és munkásságát mutatja
be.
A belépés ingyenes.

Interaktív műhely: Éttermi etikett
10:00 – 12:00 Petry Látványműhely és
Múzeum, Petry Bistro Grill&Wine
Interaktív program fiataloknak és felnőtteknek, ahol a kb. egyórás foglalkozás alatt a
résztvevők szórakoztató módon betekintést
nyerhetnek, hogy mit illik vagy nem illik egy
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
étteremben.
Színház tér 1.
Létszám: 8-15 személy/csoport; előzetes
Kulisszajárás színészekkel
bejelentkezés szükséges a 0734-730-371-es
14.30-15.20, 15.30-16.20, 16.30-17.20, telefonszámon!
17.30-18.20, 22.30-23.20: Idegenvezetés
Részvételi díj: 10 lej/fő
román nyelven
Ajánlott: 10-16 éveseknek, felnőtteknek.
15.00–15.50, 16.00–16.50, 17.00–17.50,
18.00–18.50, 23.00–23.50: Idegenvezetés
Kiállítás és idegenvezetés: A mészárosmagyar nyelven
céh múltja és jelene
Indulás a színház főbejáratától
10.00–14.00 Petry Látványműhely és MúA belépés karszalaggal, jelentkezés:
zeum,
Petry Bistro Grill&Wine
pr.office@nemzetiszinhaz.ro, Facebook ->
Tárlatvezetés
a 2016-ban Magyar Termék
@tompamiklos, tel. 0365 806 862.
nagydíjas Petry Látványműhelyben és MúzeElőadás: Agatha Christie: A láthatatlan umban, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek a mészárosmesterség és a Petry család
hóhér
történetébe.
Időtartam: 20 perc.
19.00–21.10: Nagyterem
Ajánlott:
felnőtteknek.
krimi, rendező: Gáspárik Attila, a Tompa
Előzetes
bejelentkezés
szükséges a 0734Miklós Társulat előadása | magyar nyelvű
730-371-es telefonszámon!
előadás, román felirattal

21.10-22.10 – közönségtalálkozó, beszélgetés az előadásról
Az előadásra Múzeumok Éjszakája-karkötővel 5 lejes jegyet lehet váltani.

Nyilvános próba: Vaszilij Szigarjev: Hazugságvizsgáló (Detectorul de minciuni)
19.00–21.00: Kisterem
rendező: Laura Moldovan, majd beszélgetés a Liviu Rebreanu Társulat színészeivel |
román nyelven.
Keresztelő Szent János-plébániatemplom
Belépés
karszalaggal,
jelentkezés:
Rózsák tere 61.
pr.office@nemzetiszinhaz.ro, Facebook ->
Idegenvezetés a Keresztelő Szent János- @tompamiklos, tel. 0365 806 862.
plébániatemplom kriptájában
19.00–21.00
Könyvbemutató
A marosvásárhelyi Keresztelő Szent János17.00: Előcsarnok
plébániatemplom a térség legnagyobb római
Dub Vasile karikatúraalbumának bemutakatolikus temploma, amelyet a XVIII. század tója, karikatúra-kiállítás az Alexandria Könyelején a jezsuita szerzetesek építettek a város vesbolt partnerségével | román nyelven
központjában, barokk stílusban. A kórus alatt,
A belépés díjtalan.
a szentély északi részén terül el a föld alatti
BÓNUSZ! Aki 2019. május 18-án, szomkripta, amelyben fontos marosvásárhelyi, ka- baton Múzeumok Éjszakája-karkötővel
tolikus vallású személyiségeket temettek el. jelentkezik a színházban működő jegyIdegenvezetést tart: Barabás Kisanna mű- pénztárnál, aznap a Nemzeti Színház bárvészettörténész
mely* májusi előadására 5 lejes jegyet
Partner, szervező: a Marosvásárhelyi Ör- válthat. A pénztár nyitvatartása: 14.30–
mény-Magyar Kulturális Egyesület.
00.00.
A belépés ingyenes.
* a fennmaradó helyek függvényében.

Állatkert
Somostető, Nyár utca 57.
Látogatás az Állatkertben
19.00–23.00
A meglepetések éjszakája – Találd meg
az állati meglepetést!
19.00-21.00
A keresés 60 perc alatt lebonyolítható.
Kezdeni 19 és 21 óra között, befejezni pedig
legkésőbb 22 óráig lehet. A program bátor és
kíváncsi családoknak szól, akik szeretnének
többet megtudni az állatkertről és az állatkert
lakóiról.
20.00 – 1-es számú meglepetés
21.00 – 2-es számú meglepetés
22.00 – 3-as számú meglepetés
Belépés karszalaggal

Petry Látványműhely és Múzeum
Rákóczi lépcső 1.
Interaktív műhely: Kiskukták
10:00 – 12:00 Petry Látványműhely és
Múzeum
Interaktív program gyerekeknek a 2017ben Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhelyben A hentesmesterség titkai
címmel. A gyerekek az egyórás foglalkozás
során betekintést nyernek a húsfeldolgozás és
sonkaérlelés fortélyaiba.
Létszám: 8-15 gyerek/csoport; előzetes
bejelentkezés szükséges a 0734-730-371-es
telefonszámon!
Részvételi díj: 10 lej/fő
Ajánlott: 6-12 éveseknek.

A nagy zsinagóga és a marosvásárhelyi
zsidó közösség múzeuma
Aurel Filimon u. 23. sz.

11.00–00.00
A marosvásárhelyi Víz Háza a vezetékes
vízhálózatok történetét mutatja be, igazi ritkaságszámba megy nemcsak itthon, hanem
külföldön is. A vízvezetékek történeti és technológiai bemutatásán túl a civilizáció útját is
szemlélteti, hangsúlyozva a víz fontosságát
az emberiség fejlődésében. A víztározó épülete mellett számos kiállítási tárgyat (pumpák, csövek, szerszámok, hidrotechnikai
mérőműszerek, kanálisfedők, fényképek, tervek és térképek stb.) csodálhatnak meg a látogatók, mind az épületben, mind a hozzá
tartozó kellemes, parkosított udvarban.
A belépés ingyenes.

K’ARTE Szoba
George Enescu u. 2.
Kiállítás: Mihaela Mihalache „Accumulated Templates”
11.00–02.00
Kortárs művészeti kiállítás. Mihaela Mihalache harmadéves doktoranduszhallgató a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési
Egyetemen.
A belépés ingyenes.

Május 19., vasárnap

Mikházi Régészeti Park
Gasztronómiai műhely: CULINARIA
ROMANA
10.00–17.00 Mikházi régészeti központ
A foglalkozás során a római korban használt különböző élelmiszertartósítási technikákat ismertetik. Az antik forrásokból ismert
receptek bemutatása mellett szeretnének a kísérleti régészet módszereivel kipróbálni néhány zöldség- és gyümölcstartósítási
módszert. A tartósított élelmiszereket az augusztus 3-i mikházi 7R (Római) Fesztiválon
lehet majd megkóstolni.
Partnerek: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem,
Marosvásárhelyi Kar, KerVacsora a múzeumban
tészmérnöki
Tanszék,
Sidó Kertészet.
19.00 Petry Látványműhely és Múzeum,
Petry Bistro Grill&Wine
Kiállítás: HOLOBOX vagy csodadoFedezze fel a Sonkatrezor – hentesmúzeumot! Az ínyenc gasztronómiai fogások elfo- boz?
10.00–17.00 Mikházi TIME BOX pavilogyasztása mellett a vacsoravendégeknek
nok
igazi múzeumi élményben és kiszolgálásban
A TIME BOX pavilonok kiállítása egy
lesz részük. Előzetes bejelentkezés szükséHOLOBOX-szal fog bővülni, melynek segítges a 0734-730-371-es telefonszámon!
ségével a római kori hajápolást és hajviseletet
mutatják
be. Óránként idegenvezetés indul a
Bernády Ház
régészeti parkban és a kiállítópavilonokban.
Horea u. 6.
A belépés ingyenes.
Kiállítás: a Barabás Miklós Céh csoportos kiállítása
Néprajzi és Népművészeti Múzeum
10.00–24.00 földszinti galéria
A Barabás Miklós Céh Maros megyei cso- Rózsák tere 11.
Belépés karszalaggal
portja újra közönség elé áll. Hatodszor is a
Kiállítás: Lövészárkok háborúja. A
Bernády Ház földszinti galériái látják vendénagy
háború a légirégészet látószögéből
gül a BMC tagjainak munkáit. Festmények,
09.00–13.00
szobrok, grafikák, textíliák, kerámiák és
Kiállítás: Maros megyei vásárok és falfényképek nyújtanak betekintést a vizuális
vak
világa
művészetek helyi képviselőinek friss termé09.00–13.00
sébe.
A kiállítás a falu és a város, valamint a
Szervező: Dr. Bernády György Közművemegye egyes néprajzi tájegységeinek lakói
lődési Alapítvány
között létrejött kulturális és gazdasági cserét
Vas Géza kolozsvári fotóművész egyéni szemlélteti a két világháború között. A kiállítás a Román Nemzeti Kulturális Alap által
tárlata
támogatott A hagyományos vásár – a javak
10.00–24.00 tetőtéri galéria
A marosvásárhelyi Bernády Ház emeleti és kultúra cseréjének helyszíne című projekt
galériáiban Vas Géza fotográfus felvételei lát- keretén belül valósult meg.
hatók. A kolozsvári vendég városának körKiállítás: Hagyományos küküllőmenti
nyéke, a Hóstát és Györgyfalva, valamint
Kalotaszeg, Szék és Torockó színes, szép szobabelsők
09.00–13.00
népviseletét örökítette meg fotóin. A kiállítáAz
időszakos kiállítás két paraszti enteriőrt
son a népélet és más, szabadon választott
mutat
be. Mindkét helyiség a tiszta szobák
témák is megjelennek.
Szervező: Dr. Bernády György Közműve- szerkezetét, valamint a tárgyhasználatot
szemlélteti. A tárlat viseletek, textíliák, fénylődési Alapítvány
képek
és díszítőkerámiák szobákban elfoglalt
A belépés ingyenes.
helyét és sajátosságait ragadja meg.

19.00–02.00 látogatási program
A marosvásárhelyi nagy zsinagóga az ország egyik legszebb zsinagógája,1900-ban
épült, műemlék. A zsinagóga mellett található
a marosvásárhelyi zsidó hitközség múzeuma,
amely a város zsidóságának 300 éves történelmét mutatja be. A kiállításon többek között láthatók mindennapi használati és
imatárgyak, az elmúlt 100 év zsidó családja- Vízmúzeum
inak fényképgyűjteményeiből válogatás, va- Nyár u. 44.
lamint a holokauszt idejéből származó
Látogatás és idegenvezetés a Vízmúzedokumentumok.
umban

A Maros Megyei Múzeum kiállításai:
09.00–13.00
Kultúrpalota: 9.00–15.30

2019. május 15., szerda ________________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG

Megújul, átalakul a régeni bíróság épülete

Néhány napja építők állványzata
burkolja be Szászrégen főterének
egyik impozáns épületét. Az egykori lakóház a Maier Prod Com Kft.
tulajdona, e cégtől bérelte az Igazságügyi Minisztérium.
A tulajdonos beruházásával
külső-belső felújítást végeznek. Az
építkezési engedélyt 2018. június
29-én kapta meg a cég, és egy év

alatt kell befejezni a munkálatokat.
Első lépésként belső átalakításokat
végeztek. Az épület jelenlegi rendeltetésének megfelelően alakítanak ki helyiségeket. Bár nem
műemlék, csupán műemlék jellegű,
ettől eltekintve a tulajdonos a főbejárat és a homlokzat módosításán
kívül megőrzi és megszépíti a stukkókat és a díszítőelemeket, így
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majdhogynem egykori pompájában
láthatják majd a szászrégeniek a
főtér egyik legnagyobb épületét. A
tervek szerint a beruházás 408.000
lejbe kerül, azonban ez az összeg
jóval több lesz. A bérleti szerződést
is meghosszabbítja a minisztérium
– tudtuk meg a Szászrégeni Polgármesteri Hivatal városrendezési osztályától. (v.gy.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Fotó: Vajda György

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); 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.). (63639-I)
A nyárádtői PSIHOSAN EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT PSZICHIÁTER ORVOST alkalmaz – magyarromán nyelven beszelőt. Az interjú május 20-án, hétfőn 15.30-17 óra között lesz a Sârguinţei u. 8/3. sz.
alatt, a Psihosan rendelőben. (-I)

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés 2100
lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pékségbe (fizetés
2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej), 3. fokozatú (gradul 3) BETEGNYUGDÍJASOKAT és SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni hétköznapokon 7-15 óra között a Bodoni utca
85. szám alatt. (sz.-I)

A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG NEHÉZGÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es
telefonszámon lehet. (21235-I)

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT, TAKARÍTÓNŐT. Nyolcórás munkaprogram, előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21220)

PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és RAKTÁROST alkalmazunk pékségbe. Előnyös munkabér, nyolcórás munkaprogram, étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21220)

FELVESZÜNK ügyes kezű FIATAL HÖLGYEKET a jeddi termelőbe. Tel. 0745-520-408. (21224-I)

MAROSVÁSÁRHELYI HENTESBOLTJAINKBA ELADÓKAT alkalmazunk. Szakmai tapasztalat nem
szükséges, mindenki betanításban részesül! Amennyiben kedves, mosolygós vagy, nyitott az új dolgok megtanulására, Rád van szükségünk! Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen vagy telefonon a
0733-990-055 számon. (sz.-I)

A pénzügyminisztérium májusban is folytatja
a kincstárjegyek kibocsátását a lakosság számára

A Közpénzügyi Minisztérium május 2-ától újabb kincstárjegyeket bocsát ki a lakosság számára, 1, 2, 3
és 5 éves lejárattal, évi 3,5, 4, 4,5, illetve 5%-os kamattal. Az ezekből származó jövedelem adómentes.
A kincstárjegyeket az Állami Kincstár kirendeltségeinél, valamint a Román Posta Rt. postahivatalaiban
lehet megvásárolni:
– 2019. május 2–31. között az Állami Kincstár kirendeltségeinél;
– 2019. május 2–30. között a Román Posta városi postahivatalaiban, május 2–29. között pedig a vidéki
postahivataloknál.
A kincstárjegyeket azok a természetes személyek vásárolhatják meg, akik a jegyzés időpontjában betöltötték a 18. életévüket. A befektetendő összeg bármekkora lehet, nincs határ megszabva.
A jegyzés idején a befektetőknek módjukban áll kérni a jegyzett összeg semmisnek nyilvánítását egy erre
vonatkozó kérvény benyújtásával. A jegyzés megtörténte után a jegyzés visszavonhatatlan, és nem lehet semmisnek nyilvánítani.
A kincstárjegy dematerializált értékpapír, egy darab nominális értéke 1 lej, a kamatot évente adják hozzá,
a tájékoztató anyagban előírt időpontokban fizetik ki.
A kincstárjegy tulajdonosának elhunyta esetén a tulajdonjog az örökösöket illeti meg, akik igazolják örökösi minőségüket.
A lakosságnak szóló kincstárjegyeket az egész 2019. év folyamán kibocsátják. A jegyzés minden hónapban
három hétig tart. A lejárat utáni visszaváltás határideje az érdeklődés függvényében változhat.
2019 első négy hónapjában több mint 26.000 román állampolgár fektetett be kincstárjegyekbe – mintegy
1,4 milliárd lej értékben –, a legtöbben Bukarestben, illetve Prahova, Kolozs és Argeş megyében.
A jegyzés útmutatóját, illetve az esetleges módosításokat a www.mfinante.ro , a www.datoriepublica.
mfinante.gov.ro, a https://www.comunicatii.gov.ro, https://www.posta-romana.ro honlapokon teszik közzé.

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
ELADÓ I. osztályú, tégla tömbházlakás első emeleten, a régi Tudorban.
Tel. 0744-236-015, 0744-582-168.
(5/2570-I)
ELADÓ tűzifa megbízható cégtől. Tel.
0747-566-430. (5/2522)
ELADÓ tűzifa (gyertyán). Tel. 0749-707713. (2/2643)

TŰZIFA (bükkfa) eladó, 140 lej. Tel. 0740832-007. (8/2663)

BÜKKFA eladó, 140 lej. Tel. 0756-528049. (8/2663)

TŰZIFA (bükkfa) eladó, 140 lej. Tel. 0740570-753, 0745-793-465. (9/2664)

TŰZIFA eladó, házhoz szállítjuk. Tel.
0758-548-501. (2538)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Czerán Zsolt névre
szóló Maros megyei könyvtári belépőmet.
Semmisnek nyilvánítom. (1/2675)
ELVESZTETTEM Péterfi Rozália névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (12/2686)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (2/2330)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)
VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737364-290. (4/2543-I)
TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tetőkészítést (cserépből, Lindab lemezből) és javítást, szigetelést stb. Tel.
0748-669-239, Mihály. (6/2484-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab lemezből, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, szigetelést
kartonból, festést stb. Tel. 0759-467356. (3/2639-I)
VÁLLALUNK: tetőfedést, külső-belső
munkát, bármilyen kisebb javítást.
Tel. 0744-227-906. (15/2608-I)
KÉT KISGYEREK (5 és 3 éves) mellé
keresek megbízható dadust hosszú távra,
Kövesdomb és környéke. Tel. 0748-025954. (3/2677)

MEGEMLÉKEZÉS

„Vágytam
maradni
még
szeretteim között, a sors végül
ellenem döntött. Búcsúzni
nem tudtam, ajkam nem
engedett,
amit
mondani
akartam, tudja, aki szeretett.”
Az élet
csendesen megy
tovább, de fájó emléked
elkísér egy életen át.
Fájó
szívvel
emlékezünk
május 15-én id. DOBOS
GYÖRGYRE halálának második évfordulóján. Emlékét
szívükben őrzik: bánatos
felesége, szerető két fia,
menyei,
imádott
unokái.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (7/2504-I)
Szomorú szívvel emlékezem
feleségemre, SIPOS OLGA
fodrásznőre öröklétbe távozásának
első
évfordulóján.
Bánatos férje, Jóska. (2/2676)
Fájó
szívvel
emlékezünk
VERES JÁNOSRA halálának
első évfordulóján. Felesége,
leánya és családja. (4/2678-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagyapa és dédnagyapa, a nyárádszentbenedeki
id. MORÉH JENŐ
életének 89. évében visszaadta
életét Teremtőjének. Temetése
2019. május 16-án, csütörtökön
14 órakor lesz a nyárádszentbenedeki református ravatalozóháztól.
A gyászoló család. (-)
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Lőgyakorlat éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

A 2019. május 13–17. közötti időszakban 6 órától éjfélig a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatokat tartanak, amelyek során éles
lőszert használnak a honvédelmi, közrendi és nemzetbiztonsági
rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy kerülje el a lőtér környékét,
mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem vállal semmilyen
felelősséget.
A 2019.05.10-i 346-os számú átirat kivonata, kibocsátó:
marosvásárhelyi 01010-es katonai egység
Sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, Marosvásárhely

