
Az idegenkezűség
sem kizárt
Virágvasárnapról hétfőre virradóra, a
hajnali órákban tűz ütött ki Marosvá-
sárhelyen, a Dózsa György utcában,
melynek során egy családi ház tetőze-
tének nagy része megsemmisült, a la-
kóház egy része kiégett és
melléképületek váltak szénné. 
____________2.
Tüntetés a Közép-
európai Egyetem
(CEU) 
védelmében
„Nem hagyjuk!” – skandálta a tömeg,
a szónokok hangoztatták, hogy „Sem-
mit rólunk nélkülünk!”. „A tüntetés
véget ért, de az ellenállás soha nem
fog véget érni” – mondta az utolsó
szónok.
____________3.
Kis regélők 
versenye
Régmúlt idők csodás történeteit, egy
vakmerő vitézek, várépítő tündérek,
óriások lakta világ mozaikdarabkáit
hozták el Marosvásárhelyre a hét
végén az ország minden táján élő ma-
gyar kisdiákok.____________5.
Nem tudták 
befejezni 
Kolozsváron 
a meccset
Gyakorlatilag már a kezdő sípszó előtt
világos volt, hogy a marosvásárhelyi-
eknek semmi esélyük, a bajt még az is
tetézte, hogy a találkozó első percei-
ben Drăguş ütközött a kapufával, mi-
után hárított egy sarokba tartó nehéz
lövést, és nem tudta folytatni.
____________7.

Minden nap egy lépés – így jellemzi az
elmúlt két hetet a jobbágyfalvi Szász
család, amelynek közel két évtizedes
munkáját emésztette fel két hete a tűz-
vész. A jövőbe tekintenek, és elkezdő-
dött az újjáépítés.

Még csendes a Jobbágyfalva határában kiala-
kított közkedvelt pihenőhely, a Tündér Ilona ven-
dégház kempingje. De nem elhagyatott. A két
hete történt tűzvész nyomai már csak foltokban
látszanak: a megmaradt lakóház falán és a tulaj-
donosok szemében megcsillanó könnyekben.
Ahol nemrég még kempingházak, itató és étterem
állt, most az építkezés jelei fogadnak. A korom, a

pusztulás már csak múlt, helyén már kőhalmok,
betonvasak, deszkák fogadnak. És a tulajdonos
család, amely még halkan, de már bizakodóan
beszél az elmúlt napokról és a tervezett jövőről.
A jó szótól a betonvasig

Néhány családtag, jó barát mindennap érke-
zik, kétkezi munkával, szakértelemmel, biztató

Európa színeváltozása
Szenvedés, terrorcselekmények, vallási fanatizmusból

táplálkozó gyilkos indulatok. És ideológiavesztett, kalandor-
álmú politikusok által megvezetett tömegek. Európa tükör-
cserepei véresre maszatolják mindennapjainkat. Ámokfutó
autós terrorista Nizzában, Berlinben, Londonban, Stock-
holmban. Ki tudja, melyik helyszín lesz a következő? Te is,
én is, a családunk tagjai is az áldozatok között lehetnek.
Nem hiszem, nem akarom elhinni, hogy van olyan vallás,
amely embertársaink mészárlására ad feloldozást. Sajnos
a valóság más, vagy a hitszónokok értelmezik másként.
Saját rögeszméinkhez ragaszkodva, jogosan vagy jogtala-
nul félni kezdtünk az idegenektől. A bevándorlópártiak az
otthonukból elüldözött ártatlan gyermekekkel példálóznak.
A nemzetféltők az erőszaktevő, keresztényvért követelő mig-
ránsokat egybemossák az üldözöttekkel. Ráadásul itt van-
nak a másod- és harmadgenerációs bevándoroltak, akik
szomszédaikra támadnak gyorstüzelő fegyverekkel. Mert
úgy érzik, hogy a befogadó társadalom nem elég jó nekik.
Képtelenek vagyunk együtt, egymás mellett élni. A nyitott-
ság helyett bezárkózunk. Újból szigorodtak a határellenőr-
zések. Így néz ki a lassított unió. Ez nem több sebesség,
hanem helyben topogás. A hét végén több kilométeres ko-
csisor torlódott össze a magyar határátkelőnél. Minket
semmi áron nem akarnak bevenni a schengeni övezetbe. 

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 9. oldalon)
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A pusztulás jelei eltűntek, elkezdődött az újjáépítés  Fotó: Gligor Róbert László

Karácsonyi Zsigmond 

Gligor Róbert László

Sikerült feldolgozni a csapást

Újjáépülhet a Tündér Ilona vendégház



Virágvasárnapról hétfőre virra-
dóra, a hajnali órákban tűz ütött
ki Marosvásárhelyen, a Dózsa
György utcában, melynek során
egy családi ház tetőzetének
nagy része megsemmisült, a la-
kóház egy része kiégett és mel-
léképületek váltak szénné. 

Amint Virág Cristian, a  Maros Me-
gyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség
szóvivője érdeklődésünkre elmondta,
a  diszpécserszolgálatot hajnali 4.39
órakor riasztották, a tűz kiváltó okát –
amelyben több mint száz négyzetméter
tetőzet, valamint egy raktárhelyiség és
egy garázs  megsemmisült – egyelőre
vizsgálják. 

A Blue Pearl (Kék Gyöngy) étte-
remmel átellenben, a Maros/Mures
nevet viselő üzemanyagtöltő állomás
tőszomszédságában lévő lakóház fő-
útra nyíló helyiségében autóalkatrésze-
ket árusítanak. A tűzoltók
beavatkozásának tudható be, hogy az
üzlethelyiséget és a mögötte lévő
egyik szobát megkímélték a gyorsan

terjedő lángok, a lakás többi része
azonban teljes mértékben a lángok
martalékává vált. A rendőrség szakosz-
tálya tegnap a délelőtti órákban a hely-
színen vizsgálódott az idegenkezűség
kizárása vagy bizonyítása végett. A
szakértők által meg nem erősített in-

formációink szerint a benzinkutat a
családi háztól elválasztó kerítés mellé
épült fémgarázs tövében keletkezett a
tűz, a lángok pedig gyorsan átterjedtek
a lakóházra. Személyi sérülés nem tör-
tént, a család hölgy tagját füstmérge-
zéssel szállították kórházba. 

Ma LEÓ és SZANISZLÓ, 
holnap GYULA napja. 
GYULA: régi magyar férfi-
személynév, ami a török ere-
detű gyula méltóságnévből
ered, a török jula (fáklya) szó-
ból származik. 1795-ben téve-
sen, de szándékosan azono-
sították a latin Julius névvel,
így lett a név női megfelelője a
Júlia. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. április 10.

1 EUR 4,5152
1 USD 4,2677

100 HUF 1,4541
1 g ARANY 171,9735

Csütörtökig kiviszik a segélyt
A Maros Megyei Munkaerő-elosztó Ügynökség értesíti a
munkanélküli-segélyben részesülőket, hogy a húsvéti ün-
nepekre való tekintettel a segélyeket a héten április 14-
éig, csütörtökig kézbesítik a jogosultak lakhelyén. A
postahivatalokban április 25-éig folyósítják a munkanél-
küli-segélyt.

Kerekes Károly fogadóórája
Kerekes Károly az Erdélyi Magyar Baloldal felkérésére áp-
rilis 13-án, csütörtökön délelőtt 10 órai kezdettel fogadóó-
rát tart a megyei RMDSZ székházában. 

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos április 12-én, szerdán
10.30-tól Marosvásárhelyen, a Maros Megyei Szociális és
Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7. szám, C
épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart fo-
gadóórát.

Kirándulás Farkaslakára 
és Székelyudvarhelyre

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez április 22-
én, szombaton Farkaslakára, a szénégetőkhöz és Szé-
kelyudvarhelyre. Érdeklődni a Dózsa György utca 9. szám
alatti székházban (I. emelet), illetve a 0744-928-299-es te-
lefonszámon lehet kizárólag hétköznapokon délelőtt 9–11
óra között.

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja egynapos ki-
rándulást szervez nyugdíjasok számára április 29-én a hu-
nyadi és a gyulafehérvári várhoz. Indulás reggel 7 órakor.
Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a könyvtár köves-
dombi fiókjánál, illetve a 0748-741-507-es telefonszámon
Illyés Claudia könyvtárosnál. 

Jövő héttől vakáció
Jövő héten kéthetes tavaszi vakációra mennek az iskolá-
sok és óvodások. A szünidő május 2-án, kedden ér véget.
A második félév június 16-áig tart. A végzős évfolyamok
számára hamarabb, a tizenkettedikeseknek május 26-án,
a nyolcadikosoknak június 9-én zárul a tanév.

Jogi tanácsadás
Április 12-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcso-
latos minden iratot. 

Két nappal korábban kézbesítik 
a nyugdíjakat

A Maros Megyei Nyugdíjpénztár közölte, hogy a közelgő
húsvétra való tekintettel két nappal korábban kézbesítik a
nyugdíjakat. Erről az Országos Nyugdíjpénztár és a
Román Posta közösen döntött. A nyugdíjak otthoni kézbe-
sítése április 12-26. között zajlik. Azok a nyugdíjasok, aki-
ket nem találnak otthon, április 27-ig a postán vehetik át a
járandóságukat. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

11., kedd
A Nap kel 

6 óra 43 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 4 perckor. 
Az év 101. napja, 

hátravan 264 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

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

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt

Hőmérséklet:
max. 210C
min. 30C

Megyei hírek

Szer Pálosy Piroska

Különféle szabálysértések miatt a Maros megyei rend-
őrök a hét végén több mint 650 büntetést róttak ki, összesen
177 ezer lej értékben. 98 esetben a közrend megbontása,
illetve csendháborítás miatt, 21 esetben illegális kereske-
delmi tevékenység miatt büntetett a hatóság. A közúti köz-

lekedés szabályainak megsértése miatt 524 büntetést –
ebből 212-t gyorshajtás, 13-at ittas vezetés miatt – róttak
ki a rendőrök, 147.165 lej értékben. Az elkövetett szabály-
sértések miatt 42 gépkocsivezető maradt hajtási jogosít-
vány nélkül. 

Büntettek a rendőrök

Lángok a benzinkút mellett
Az idegenkezűség sem kizárt

Húsvéti adománygyűjtés
Április 12-én, szerdán 18 és 20 óra között lelkes segítők
adománygyűjtést szerveznek a Szent Erzsébet Egyesü-
let és Pál atya gondozásában levő árva és félárva gyer-
mekek, illetve rászoruló családok megsegítésére. Az
adománygyűjtésre a marosvásárhelyi Rózsák tere 61.
szám alatti Deus Providebit Házban lévő Efendi kantin-
ban (az egykori Sapientia-kantinban) kerül sor. A szer-
vezők elsősorban élelmiszercsomagokat várnak,
amelyeket még aznap eljuttatnak a Szent Erzsébet
Egyesülethez és a családokhoz. Bármilyen alapvető
élelmiszert (cukrot, lisztet, olajat, burgonyát, rizst, befőt-
tet, gyümölcsöket), illetve pénzadományt is szívesen
vesznek.

Kistemplomi esték
A reformáció 500. évfordulója alkalmából Kistemplomi
esték címmel előadás-sorozatra kerül sor április 20-a és
május 18-a között a marosvásárhelyi Gecse Utcai Re-
formátus Egyházközség Ştefan cel Mare utca 26. szám
alatti gyülekezeti házában. Elsőként április 20-án, jövő
hét csütörtökén 18 órakor. Berekméri Árpád Róbert Sze-
génygondozás Marosvásárhelyen a 16–19. században
címmel tart előadást. A rendezvény házigazdái: dr. Be-
recki Sándor gondnok és Lakatos Péter lelkipásztor. 

Költészet napi könyvbemutató
Szászrégenben

A Kemény János Művelődési Társaság szervezésében
a költészet napja alkalmából ma délután 6 órai kezdettel
a szászrégeni DIO-házban Nagy József Levente maros-
vásárhelyi költő Csillagok közt kifeszítve című verses-
kötetét mutatják be, közreműködik Dénes Előd és Kilyén
Ilka. 

A közművelődés napja 
Marosvásárhelyen

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros me-
gyei szervezete április 12-én, szerdán 12 órai kezdettel
az erdélyi magyar közművelődés napja tiszteletére ün-
nepi műsort tart a marosvásárhelyi Régi Kórház utcai
evangélikus templomban. Az ünnepség keretében sor
kerül az EMKE országos elnöksége által adományozott
oklevelek átadására. Díjazottak: Papp Noémi evangéli-

kus, Kántor Attila református, Kecskés Csaba unitárius
és Sebestyén Péter római katolikus lelkészek. 

Ariadne XXI.
A Romániai Képzőművészek Szövetsége Marosvásár-
helyi Fiókjának szervezésében ma 18 órakor a Kultúr-
palota földszinti kiállítótermeiben megnyílik és április
30-ig látogatható az Ariadne XXI. című textilművészeti
kiállítás.

Rendkívüli húsvéti 
vokálszimfonikus hangverseny

Rendkívüli húsvéti vokálszimfonikus hangversenyre
kerül sor április 12-én, szerdán 19 órakor a marosvásár-
helyi Kultúrpalota nagytermében. Vezényel Vass András
magyarországi karmester, fellép Borsos Edith szoprán,
Veress Orsolya alt, Cosmin Ifrim tenor, Petre Burcă
basszus. Közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia vegyes kara. Műsoron: G. Rossini – Stabat
mater. A hangversenyre a 26-os számú bérletek érvé-
nyesek.

Orth István kiállítása 
Marosvásárhelyen

Nagyszebeni vendég, Orth István mutatkozik be a ma-
rosvásárhelyi Bernády Ház következő kiállításán.
Egyéni tárlata április 13-án, csütörtökön 18 órakor nyílik
meg. A közelgő húsvét jegyében a szentképeknek ne-
vezett, Vásárhelyen először látható olajkompozíciói
közül válogat a művész. A kiállításon a sokoldalú alkotó
a kétszáz éve született nagy költő, Arany János emléke
előtt is tiszteleg. A kiállító pályáját, munkásságát a tavaly
ősszel megjelent album mutatja be. A monográfia a Pal-
las-Akadémia Könyvkiadó Élet-Jelek sorozatának leg-
frissebb darabja, szerzője Nagy Miklós Kund művészeti
író. A megnyitón ő méltatja Orth István művészetét, élet-
művét. A helyszínen a kötet is megvásárolható. 

Illem, etikett, viselkedés 
az üzleti életen túl

Ezzel a címmel tartanak előadást április 12-én, szerdán
este 7 órakor a szászrégeni George Enescu Ifjúsági
Házban (T Klub). Előadók: Nagy Ildikó, a Budapesti Met-
ropolitán Egyetem címzetes docense, szakvezetője és
Ács Klára újságíró, a Magyar Divat Intézet tagja. A belé-
pés ingyenes.

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor



Vasárnap este Budapesten a fel-
sőoktatási törvény módosításá-
nak visszavonását követelték a
Közép-európai Egyetem (CEU)
„ellehetetlenítése” elleni, Parla-
ment előtt tartott tüntetésen
résztvevők. A demonstrálók arra
hívták fel Áder János köztársasági
elnököt, hogy ne írja alá a jogsza-
bályt.

A tüntetés délután kezdődött Budán, a
Várkert bazárnál, onnan vonultak a 
Lánchídon át, a József Attila és a Nádor
utca vonalán a Parlamenthez. A Kossuth
Lajos tér szinte teljesen megtelt tiltako-
zókkal

A rendezvény elején Bródy Gábor, a
CEU hallgatója azt hangsúlyozta az egy-
begyűltek előtt: az egyetemnek köszön-
hető, hogy nem kellett elhagynia a
hazáját, hogy azt csinálja, amit szeret. A
CEU ellehetetlenítésével Magyarország
hírnevét rombolják le „kétes politikai
célok érdekében” – mondta.

Rodics Katalin, a Greenpeace aktivis-
tája beszédében visszautasította, hogy a
civil szervezetre vonatkozó jogszabály
módosításával megbélyegzik a külföld-
ről is adományokhoz jutó civil szerveze-
teket.

Marton Péter, a CEU doktorandusz-
hallgatója visszautasította, hogy csaló-
nak nevezi a kormány azt az egyetemet,
ami megannyi hasznot hajt a magyar fel-
sőoktatás-kutatás számára.

„Nem hagyjuk!” – skandálta a tömeg,
a szónokok hangoztatták, hogy „Semmit
rólunk nélkülünk!”. „A tüntetés véget
ért, de az ellenállás soha nem fog véget
érni” – mondta az utolsó szónok. A szó-
nokok beharangozták a következő, civil

szervezetek melletti tüntetést a Hősök te-
rére.

A szervezők este 7 óra után bejelen-
tették, hogy vége a tüntetésnek, és kér-
ték, hogy mindenki békésen menjen
haza. A demonstráció hivatalos befeje-
zése után a tömeg együtt elénekelte a
himnuszt, és többször is fölemelték vilá-
gító mobiltelefonjaikat. Ezt követően
ugyanakkor a tömeg Kossuth téren ma-
radt részét többen megafonnal tiltako-
zásra buzdították.

Sokan a Parlament lépcsője előtti te-
rületen maradtak. A lépcsősor előtt állók
és a rendőrök között többször lökdöső-
dés alakult ki. A tömeg egy része este
nyolc óra körül farkasszemet nézett a
Parlament bejáratát őrző, egyre nagyobb
számban megjelenő rendőrökkel. A
résztvevők kitartóan, hangosan fütyül-
tek, tiltakoztak.

Este 9 óra körül a Kossuth térről több
ezren az Emmi Szalay utcai épülete elé
vonultak, azt skandálva: „Szabad ország,
szabad egyetem”, „elegünk van”, majd a
Nagykörút forgalmát megbénítva a Fi-
desz Lendvay utcai székháza felé indul-
tak.
A Fidesz ügynökszervezetekről beszél

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke
szerint a Közép-európai Egyetem
(CEU) melletti vasárnap délutáni tün-
tetést a Soros György üzletember által
pénzelt és irányított ügynökszervezetek
„gründolták”, azért, mert a Fidesz-frak-
ció benyújtotta a külföldről támogatott
„ügynökszervezetek” átláthatóságáról
szóló törvényt. Azt mondta: a Soros
György által aktívan támogatott szerve-
zetek mintegy két éve folyamatosan tá-
madják a magyar kormányt, aminek

célja, hogy „a határvédelmet szétzilálják,
az illegális bevándorlók szabad bejutását
kikényszerítsék”. Úgy vélte: „nyíltan a
magyar törvények megsértésére buzdíta-
nak”.
Brüsszel aggodalommal figyel 

Magyarországon próbálkozást lát a
civil társadalom erejének és befolyásá-
nak csökkentésére Vera Jourova, az Eu-
rópai Unió jogérvényesülésért,
fogyasztópolitikáért és a nemek közötti
esélyegyenlőségért felelős biztosa, ezért
aggodalmát fejezte ki brüsszeli sajtótá-
jékoztatóján hétfőn.

Jourova az Európai Bizottság által
hétfőn közzétett, 2017-es uniós igazság-
ügyi „eredménytábla” ismertetését köve-
tően feltett újságírói kérdésre válaszolva
kijelentette, hogy az új magyar felsőok-
tatási törvény nyilvánvalóan az amerikai
milliárdos, Soros György alapította
Közép-európai Egyetemen (CEU) ellen
irányul.

Megjegyezte, hogy egy törvény meg-
alkotásánál mindenre kiterjedő módon
annak általános érvényesülését kell szem
előtt tartani.

A biztos előremutatónak nevezte,
hogy az emberek bátrak, nyitottak és ki-
mutatják, hangot adnak annak, mit gon-
dolnak arról, ami a Közép-európai
Egyetemmel történik. Hozzátette, ez az,
amire az Európai Bizottság mindig is
biztatta az európai polgárokat. Vélemé-
nye szerint egyetlen kötelezettségsze-
gési eljárás, adminisztratív fellépés sem
lehet annyira eredményes, mint 
azoknak a fellépése, akik maguk érzik
úgy, hogy fel kell emelniük a szavukat a
dolgok előremenetele miatt. 
(hírösszefoglaló)

Csúszik az euró bevezetése
Románia csak akkor csatlakozhat az eurózónához,
amikor a lakosság jövedelme megközelíti az Európai
Unió más országaiban élőkét – nyilatkozta Sorin
Grindeanu miniszterelnök hétfőn, az euróra való át-
térést előkészítő tárcaközi bizottság gyűlésén. A kor-
mányfő hangsúlyozta, számos vita alakult ki az
utóbbi időben az EU jövőjét illetően, ezeket azonban
lehetőségként, és nem akadályként kell felfogni. A mi-
niszterelnök szerint az illetékes romániai hatóságok
feladata gondoskodni arról, hogy ez az áttérés „a le-
hető legzökkenőmentesebb legyen”. 

Feddhetetlen a MOGYE
A Román Akadémiai Társaság felmérése szerint a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem (MOGYE) az első helyet foglalja el a 48 állami
egyetem közül a feddhetetlenség tekintetében – írja
az intézmény honlapján Leonard Azamfirei rektor. A
48 állami egyetemet vizsgáló eljárás fontosabb szem-
pontjai az átláthatóság, a pénzügy, az adminisztratív
és akadémiai korrektség és a diszkriminációmentes
eljárások voltak. Az idézett forrás szerint a felmérők
egyhangú véleménye az volt, hogy az egyetem stabil
alapokon nyugszik, hatékony mechanizmusai és
gyors fejlődése előreláthatóságot és hitelességet 
kölcsönöz. 

Indul a roncsautóprogram
Május 10-e körül indulhat a roncsautó- és a roncs-
autó plusz program – nyilatkozta hétfőn Graţiela Gav-
rilescu környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető az
Antena 3 televízió műsorában elmondta, a roncsau-
tóprogram pályázati útmutatója jelenleg közvitán van,
ami április 24-én zárul le, ezt követően pedig aláírja
a program beindításáról szóló miniszteri rendeletet.
A miniszter megerősítette, hogy 2017-ben 180 millió
lejt szán a tárca a Környezetvédelmi Alapból finan-
szírozott roncsautóprogramra, és akárcsak az elmúlt
évben, idén is 6.500 lejes értékjegy jár a lecserélt
használt autókért. 

Ronald Reagan-szobor 
Bukarestben

Gabriela Firea főpolgármester szerint az Amerikai
Egyesült Államok 40. elnökét ábrázoló alkotás a vá-
rosközpontban kap majd helyet. „Szeretném, ha Bu-
karestben szobrot emelnénk Ronald Reagan
amerikai elnöknek, aki a demokrácia egyik szimbó-
luma, a kommunizmus elleni harc, az emberi jogok
tiszteletben tartása, a sajtószabadság és a piacgaz-
daság jelképe” – írja vasárnapi közleményében Firea,
egyúttal biztosítva a főváros lakosságát arról, hogy
„a kulturális befektetések nem mennek a szociális és
infrastrukturális projektek vagy az egészségügyi be-
ruházások rovására”. 

Csaknem tíz százalékkal nőtt 
az export

Az első két hónapban 9,2 százalékkal nőtt az export,
ennek ellenére a külkereskedelmi mérleg hiánya 26
százalékkal magasabb a tavalyi év azonos időszaká-
hoz képest – derült ki az országos statisztikai intézet
hétfői közléséből. A behozatal továbbra is gyorsabb
ütemben nő, mint a kivitel, hiszen az import 10,9 szá-
zalékkal nőtt. Románia 9,749 milliárd euró értékben
exportált január-februárban, miközben az import ér-
téke meghaladta a 11 milliárd eurót. Románia külke-
reskedelmének háromnegyedét európai uniós
tagállamokkal bonyolítja le.
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Kirekesztettek vagyunk. Már csak a kerítés hiányzik és
szögesdrót a Partiumba is. 

Svédországban vasárnap méltó választ adtak a pén-
teki gázolásos terrortámadásra. A közösségi médiában
szerveződött megemlékezésre ötvenezren gyűltek össze
a bevásárlóközpont közelében, kifejezésre juttatva, hogy
nem adnak teret a félelemnek és a gyűlöletnek. Közben
kiderült, hogy romániai áldozata is van az esetnek. Egy
83 éves cigány koldusasszony, aki évtizedek óta kérege-
tésből tartja el magát és családját. Egyébként a lábtö-
rést szenvedett Papusa (Baba) keresztnevű asszonyság
népszerű a skandináv fővárosban, még színpadon is sze-
repelt. Az ő esete jól bizonyítja a svédek befogadókész-
ségét. Ezért is megdöbbentő az üzbég származású
elkövető tette, akit a hatóságok hónapok óta nem tudtak
kitoloncolni, miután elutasították menedékkérelmét. A
rendőrfőkapitány szerint a férfi kapcsolatban állt szél-
sőséges iszlamista szervezetekkel. Az eset kísértetiesen
hasonlít az elmúlt két-három év terrorcselekményeire.
Ezek után nehéz elhinni, hogy az iszlám fundamentalis-
ták angyalok, és azért jönnek az öreg kontinensre, mert
békére vágynak. A menekültáradat még sok fejtörést fog
okozni nekünk. Biztonságunk érdekében a mi emberi jo-
gaink csorbulnak elsőként, amint a most bevezetett szi-
gorított határellenőrzések is tanúsítják. Nehéz évek,
évtizedek várnak Európára. 

Európa színeváltozása
(Folytatás az 1. oldalról)

Nem biztos, hogy eléri Magyarországot az Aranyos
folyóba múlt héten ömlött szürkeiszap – közölte a
magyarországi vízügyi főigazgatóság (OVF) szóvi-
vője az MTI megkeresésére. Bekérette a magyar
külügy a román nagykövetség első beosztottját a
folyószennyezés miatt.

A Cupru Min bányavállalat szászavinci zagytározójából áp-
rilis 3-án folyt szürkeiszap az Aranyos folyóba, egy, a zagy-
tározó leürítésére épített, de 1988-ban lezárt vezetéken
keresztül.

Siklós Gabriella elmondta, a román hatóságokkal folyama-
tosan tartják a kapcsolatot, de egyelőre még nincsenek pontos
információik arról, hol tart és mennyire hígult fel a vízben a
szennyezés. Ezért még azt sem tudni, eléri-e Magyarországot

a szennyezett víz – emelte ki a szóvivő, hozzátéve, a szennye-
zés kiindulópontjától, azaz az Aranyos folyótól mintegy 500
kilométert kellene megtennie az iszapnak a Maroson keresztül
a Tiszáig. A mérési eredmények eddig határértéken belül vol-
tak, tehát még nincs szennyezésre utaló jel. Ha érkezik szeny-
nyezés, akkor az a Maroson kedden érhet Aradhoz, a hét
közepén pedig Nagylakhoz – tette hozzá.

A szóvivő a szennyezés arányát érzékeltetve azt mondta,
a 2000-ben történt ciánszennyezés során 100 ezer köbmé-
ter szennyező anyag folyt a Tiszába, jelen esetben pedig
hatezer köbméter szürkeiszapról van szó. Ma délutánra be-
kérette a budapesti román nagykövetség első beosztott dip-
lomatáját az Aranyos folyó múlt heti szennyezésével
kapcsolatban.

Magyarországhoz közeledik 
a szürkeiszap.szennyezés 

Ország – világ

Fotó: MTI

Tüntetés a Közép-európai Egyetem (CEU) 
védelmében



Az Erdélyi Római Katolikus
Főegyházmegye kilencedik
éve teremt lehetőséget arra,
hogy a kisebb és nagyobb, ka-
tolikus és más felekezetű diá-
kok összemérjék tudásukat,
bizonyítsák hozzáértésüket a
kreatív képességek minden
terén. Az idén a Szent László-
év volt a 9. kreativitási vetél-
kedő témája, amely a
legnépesebb valamennyi er-
délyi vetélkedő közül. 

Országot építő lovagkirályunk
példája, akit ma szentként tiszte-
lünk, és akinek nevéhez csodák
egész sora fűződik, több mint 1.100
résztvevő fantáziáját mozgatta meg,
s késztette valóban eredeti, egyéni
gondolkozásra, alkotásra, cselek-
vésre a korábbi évekhez képest 
sokkal magasabb szinten a verseny-
zőket.

A résztvevők számbeli növeke-
dése mellett a minőség érezhető
emelkedése töltötte el jó érzéssel,
de nehezítette meg ugyanakkor az
értékelő bizottságok munkáját. A
diákok az idén is tíz kategóriá-
ban mérték össze tehetségüket,
tudásukat, ügyességüket: szín- 
és bábszínjátszás, zene, tánc,
sport, szavalás, irodalom, rövid-
film, plakát, rajz és dombormű,
fotó. 

A versenyek három színhelyen, a
Római Katolikus Teológiai Líceum-
ban, a Bolyai Farkas középiskolá-
ban és a Deus Providebit Házban
zajlottak jól szervezetten, gördülé-
kenyen, fennakadások nélkül. 

A vetélkedőt pénteken délután a
Bolyai középiskola dísztermében
dr. Tamási Zsolt-József főszervező,
a Gyulafehérvári Főegyházmegye
Iskolai és Kateketiai Bizottságának
tagja nyitotta meg, házigazdaként
Hajdú Zoltán aligazgató, Székely
Szilárd, a Római Katolikus Teoló-
giai Líceum megbízott igazgatója,
és Kelemen Márton, a rendezvény
főtámogatója, a Maros Megyei Ta-
nács képviselője köszöntötte a je-
lenlevőket, majd Balla Imre
iskolalelkész adta áldását a vetélke-
dőre. 

A verseny a tánccal kezdődött,
amelyen a kisebbek, többnyire Akio
Hayasi tanítványai remekeltek. A
zsűri szerint megértették a verseny-
felhívás lényegét, és a Szent László-
kultuszhoz köthető gyermekjáté-
kokat és táncokat adtak elő. Párhu-
zamosan a sport is elkezdődött, ahol
szintén az elemi osztályok részéről
volt nagyobb az érdeklődés. Érde-
kes, összetett vetélkedő volt – vág-
tafutás, kosárra dobás, helyből
távolugrás és elméleti kérdések
Szent Lászlóról –, amin szívesen

vettek részt elsősorban a harmadi-
kos, negyedikes kisiskolások olyan
szoros, jó teljesítménnyel, hogy
megosztott díjakat is kellett adnia a
zsűrinek. A dramatizálás kategória
zsűrije úgy vélekedett, hogy eny-
nyire jól előkészített darabokkal
nem találkoztak, ezért különdíjat is
osztottak. Bábjátékban a Romulus
Guga általános iskola diákjainak
szólt az elismerés. Figyelemre
méltó teljesítményt nyújtottak a
Gyergyóremetéről érkezett színját-
szók, a Bolyai iskola diákjai. Meg-
ható, bátor fellépés volt a Római
Katolikus Teológiai Líceum hetedik
osztályos tanulóinak mint szerzők-
nek is az előadása, amely arról
szólt, hogy az iskola bajban van,
ezért számba vették a teendőket, és
kiálltak az igazuk mellett. 

A Bolyai Farkas középiskola am-
fiteátrumában a filmet készítő diá-
kok, köztük előkészítősök is,
mutatták be munkájukat. A zsűri el-
nöke szerint az idei hálás, a gyer-
mekekhez közel álló témát magas
színvonalon dolgozták fel. A kisfil-
mek egy része a Facebookon, az Er-
délyi Magyar Televízió Hitélet
című oldalán is megtekinthető. 

A vetélkedők szombaton délelőtt
folytatódtak. A Bolyai líceum dísz-
termében a zene kategória verseny-
zői játszottak a legkülönfélébb

hangszereken, énekeltek szólóban
és vokális együttesekben a zsűrita-
gok gyönyörűségére. Volt olyan díj-
nyertes résztvevő, aki furulyázott,
énekelt és hegedült is. Kiemelkedő
előadással adóztak Szent László
emlékének a jobbágytelki iskolá-
sok. Meleg hangú dicséretet kaptak
a gyulafehérvári Gróf Majláth
Gusztáv Károly Római Katolikus
Teológiai Líceumból érkezett éne-
kes fiatalemberek. Az énekelő,
hangszeren játszó gyermekek mel-
lett elismeréssel szóltak a felkészítő
tanárokról is.

Népes részvétellel számoltak a
fotó, plakát, naptár kategóriában,
ahol ötletes, színvonalas alkotáso-
kat mutattak be a versenyzők. A rajz
és dombormű kategória volt a leg-
népszerűbb, több mint 400 rajz
közül kellett válogatnia a zsűrinek
a különböző korcsoportokban. A
művészeti iskolás tanulók nemcsak
zenében, a képzőművészet terén is
tehetségre valló, színvonalas alko-
tásokkal jelentkeztek. 

A szavaló diákok népes tábora
sok szép szavalattal kényeztette a
zsűrit, amelynek tagjai hosszas vita
után tudtak csak dönteni a sorrend-
ről.

Nem volt a legnépszerűbb szak,
de tehetséges, éretten, árnyaltan
gondolkodó kisebb és nagyobb diá-
kok írását olvashatta a zsűri az iro-
dalom ketegóriában. Az I-IV.
osztályosok azt bizonyították, hogy
jól ismerik Szent László hőstetteit,
az V-VIII.-os diákok a kimeríthetet-
len gyermeki fantázia segítségével
vitézül harcoltak Szent László csa-
patában. A középiskolások, akik
himnikus dicsérő költeményt vagy
kisesszét kellett írjanak egy Szent
László-himnuszból ihletődve, ma-
gabiztosan, szép gondolatokat,
mély érzéseket kifejező írásokkal
bizonyították íráskészségüket, ala-
pos felkészültségüket. Kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak a csíkszere-
dai Segítő Mária Római Katolikus

Teológiai Líceum diákjai, szinte az
összes felsős nyertes az ő körükből
került ki, a marosvásárhelyi katoli-
kus iskola diákjai, nagyernyei,
szászrégeni versenyzők a gimnázi-
umi osztályokból, valamint a Bo-
lyai iskola másodikosai és egy
marosszentgyörgyi iskolás. 

Az ünnepélyes díjkiosztás a vi-
rágvasárnapot megelőző szombat
délutáni szentmise után követke-
zett, hosszan belenyúlva az estébe.
A zsűrielnökök értékelték sorra
minden kategória eredményeit, és a
három korcsoportban 540 díjat és
180 dicsérő oklevelet adtak át a
nyerteseknek. A nyeremény a ko-
lozsvári Verbum kiadó által felaján-
lott könyvjutalom volt, és néhány
kategóriában a Talentum Alapít-
vány díja. 

– Amikor a szervezést elkezdtük,
kevesen hittek benne, de azt, amit
az Úr épít, függetlenül attól, hogy
akarják vagy sem, nem lehet lerom-
bolni – mondta a záróünnepségen
dr. Tamási Zsolt. Főszervezőként
köszönetet mondott az előkészüle-
tekben, majd a verseny lebonyolítá-
sában, a diákok teljesítményének az
értékelésében részt vevő pedagógu-
soknak, szakembereknek, a felké-
szítő tanároknak és a Római
Katolikus Teológiai Líceum önkén-
tes munkát vállaló 40 diákjának,
akik a szervezésben segédkeztek.
És természetesen a diákoknak, akik
Maros, Hargita, Fehér, Kolozs,
Bihar, Kovászna és Temes megyé-
ből érkeztek vagy küldték el postán
alkotásaikat. Hálával szólt a társ-
szervező intézményekről, a Római
Katolikus Teológiai Líceumról, a
Pro Vita Cristiana Alapítványról és
a Bolyai Farkas iskoláról, vala-
mint a többi támogatóról: a gyula-
fehérvári érsekség, a Keresztelő
Szent János és a Szent Mihály plé-
bániák, kiemelt médiapartnerek,
cégek, magánszemélyek, akik hoz-
zájárultak a rendezvény sikeréhez.
(bodolai)Fotó: Bodolai Gyöngyi
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Bernády Napok
Ünnep az iskolában

Általános műveltségi és sportvetélkedő, rajz-
verseny és városnézés is szerepel a marosvá-
sárhelyi Dr. Bernády György Általános Iskola
Bernády Napok néven első alkalommal meg-
szervezett rendezvénysorozatában. A három-
napos program tegnap délben az ünnepélyes
megnyitóval kezdődött a tanintézet udvarán.

Kupán Edit igazgató románul és magyarul üdvözölte
az egybegyűlteket, majd az iskola névadójáról szólt,
aki 153 évvel ezelőtt éppen április 10-én született. A
városépítő polgármester idejében számos tanintézet-
tel – többek között öt elemi iskolával, polgári isko-
lával, leánygimnáziummal, felsőkereskedelmi
iskolával – gazdagodott Marosvásárhely. A mai Dr.
Bernády György Általános Iskola 1907-ben épült,
eredetileg egyes számú iskola néven – hangzott el a
rövid bemutató alatt, majd az intézetvezető Nagy
Miklós Kundnak, a Dr. Bernády György Közművelő-

dési Alapítvány kuratóriumi alelnökének adta át a
szót.

– Bernády tevékenységében mindig első helyen sze-
repelt az iskola. Büszke lenne most rátok – mondta a
kuratóriumi alelnök a diákoknak, akik közül sokan
évről évre szívesen válaszolnak az alapítvány meghí-
vására, és tudásukat, szorgalmukat bizonyítva verse-
nyeznek az őszi Bernády Napok nyitórendezvényén, a
diákvetélkedőn. A továbbiakban Nagy Miklós Kund a
Bernády, a városépítő című monográfiával ajándékozta
meg az alapítvány nevében az iskolát. 

Ezt követően a szülői bizottságok illetékesei szólal-
tak fel. A magyar tagozat részéről Kutasi Nimród arra
hívta fel a figyelmet, hogy alakulóban van egy egye-
sület a tanintézet kulturális, illetve sporttevékenysége-
inek támogatására.

Az ünnepséget a hatodikos magyar és ötödikes
román tagozatos diákok műsora zárta. A Józsa tanárnő
vezetésével előadott magyar és román népdalok után,
legvégül a régi székely himnusz hangzott fel az iskola
udvarán.

Sikeresen zárult a legnépesebb erdélyi vetélkedő
Szent László kreatív ihlető forrás volt

Nagy Székely Ildikó
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Régmúlt idők csodás történeteit, egy
vakmerő vitézek, várépítő tündérek,
óriások lakta világ mozaikdarabkáit
hozták el Marosvásárhelyre a hét
végén az ország minden táján élő ma-
gyar kisdiákok. A Dacia Általános Is-
kola és a megyei tanfelügyelőség
együttműködésében szervezett kilen-
cedik regemondó vetélkedő országos
szakaszán 15 megye – Arad, Bákó,
Beszterce-Naszód, Bihar, Brassó,
Fehér, Hargita, Hunyad, Kolozs, Ko-
vászna, Maros, Szatmár, Szeben, Szi-
lágy és Temes – képviseltetett. 32
gyermek hangján üzent a hajdanvolt,
bátran, szabadon, szerteszét szórva
kincseit.

A péntek délutáni megnyitó előtt a megye-
székhelyi pedagógusok lelkes szervezőcsa-
pata igazi mondahősökhöz illő izgalmakat
élhetett át, a korábban felajánlott helyszín
ugyanis egy másik rendezvény miatt az
utolsó percben foglaltnak bizonyult. Végül a
főispáni hivatal tanácsterme adott méltó he-
lyet az Erdély és Partium vidékeiről érkezett
kis regélőknek és kísérőiknek.

– Mind hasonlítunk egymásra valamiben:
szeretjük a mondát, amely, miközben csodás
történeteket mesél, embert is formál. Erről
szóljon ez a két nap: őseinkről, hőseinkről –
mondta a műsorvezető szerepét betöltő Mol-
nár Hajnal, a Dr. Bernády György Általános
Iskola pedagógusa, aki elsőként a tavalyi ver-
seny győztesét, a ditrói Erdős Vivient szólí-
totta a hallgatóság elé. A székely ruhás
leányka a regemondó verseny hagyományá-
hoz híven azt a mondát adta elő – a Tatár-
dombról szólót –, amellyel a múlt évben
megnyerte a megmérettetést. Ezt követően
Borsos László, az Oktatási Minisztérium ok-
tatásügyi kabinetjének tanácsosa vette át a
szót. A tanácsos az elhangzott monda kapcsán
személyes emlékeit idézte fel nagyanyjáról,
akinek falujában a tatárjárás utáni időkben fe-

ketében jártak, és úgy is mentek férjhez a lá-
nyok. 

– A mondák arról regélnek, hogy voltak a
történelemben nehéz, sőt elveszettnek hitt pil-
lanatok, de azok, akik megmaradtak, nem
adták fel az életet – hangsúlyozta Borsos
László, majd a téli napfordulón beköszönő
regősök szavaival kívánt „több fényt és me-
leget” az egybegyűlteknek.

Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum
igazgatója azt emelte ki, hogy bár vannak,
akik lebecsülik, megkérdőjelezik a mondák
igazságértékét, az a régészeti kutatások során
gyakran beigazolódik. A múzeumigazgató a
nyárádszentlászlói monostort hozta fel példa-
ként, amelynek emlékét hosszú időn át csak
a szájhagyomány őrizte.

A regemondó szellemisége a kezdetektől
összenőtt Bárdosi Ilona nyugalmazott taní-
tónő nevével. A vetélkedő pártfogója, tiszte-
letbeli elnöke Arany Jánost idézve – „Száll a
madár ágrul ágra / száll az ének szájrul
szájra...” – szólt ékes szavakkal a gyerme-
kekhez.

– Ébredjetek ti, a regemondás bajnokai...
A regemondás legfőbb feladata összegyűjteni
a még létező szavakat, de hamvaikból feltá-
masztani a már elfeledetteket, élővé tenni, a
regék zászlóira tűzni, és lobogtatni úgy, hogy
az egész világ lássa: él még a magyar nyelv
és annak szószólója...”

A Dacia Általános Iskola aligazgató-
jának, Magyari Leventének üdvözletét Mol-
nár Hajnal tolmácsolta, majd Fejes Réka,
elemi oktatásért felelős szaktanfelügyelő
zárta a felszólalók sorát. 

– A múlt ajándéka legyen az idei ver-
seny – kérte a szaktanfelügyelő, aki 
a Szent László-emlékév kapcsán a lovag-
király erényeit, bátorságát, népszerűségét
a kisdiákokéhoz hasonlította, akik saját
megyéjükben már megvívták a maguk
harcát.

– Köszönet mindenkinek, aki fenntartja ezt
a mozgalmat – mondta beszéde végén Fejes
Réka. A megnyitó utolsó mozzanatában a

gyulakuti diákok, Varga Éva tanítványai so-
rakoztak fel, és adták elő gyönyörűséges fu-
rulyajátékukat.
Szent László udvarában

Szombat délelőtt népviseletben pompázó
gyermekek népesítették be az Ariel Színház
pódiumát. A szervezésben részt vevő pedagó-
gusok játékos időutazásra hívták a verseny-
zőket, akik egy csapásra Szent László király
udvarában találták magukat. Két katonának
jelentkező újonc öltözetének és fegyverzeté-
nek kellékeit kapták hívó szavakként, így
egyebek mellett az íj, vessző, íjászgyűrű sza-
vak hallatára léptek egymás után közönség
elé. Maros és Olt, A Gyilkos-tó mondája, A
leshegy, Attila és a mutatványosok, Hargita,
Mátyás király és Kinizsi Pál – szőtte magát
percről percre gazdagabbra, színesebbre a
mondafolyam. A mondandójukat bátran, gör-
dülékenyen előadó kis regősöket a vetélkedő
félidőjében a Marosszéki Íjász Egyesület tag-
jai izgalmas bemutatóval lepték meg, majd a
színház udvarán a gyerekek ki is próbálhatták
az ősi fegyvert.

„Meggyújtottam a tüzet, melegítem a
kezem...” – hangzott fel az ének a megméret-
tetés utáni körtánc alatt, majd a regemondó
vetélkedőt támogató Napsugár gyermeklap
főszerkesztőjének, Zsigmond Emesének üze-
netét hallgathatták meg a gyermekek: „Meg-
érdemlitek, hogy Szent László katonái
maradjatok. Akár karotok, akár eszetek segít-
ségével indultok harcba, győzni fogtok, ha őt
hívjátok segítségül”.

A regemondó szervezői a kis vendégek
örömére szabadidős programokról is gondos-
kodtak. Balás Árpád nyugalmazott földrajz-
tanár vezetésével még a pénteki megnyitó
előtt városnézésre indult a csapat, a szombati
verseny után pedig állatkerti séta következett.
A legizgalmasabbnak mégis minden bizony-
nyal a záróünnepség bizonyult, hiszen ekkor
derült ki, hogy ki veszi át a tavalyi győztestől
a jelképes vándorbotot.
Megfürödni a kincsben...

A Kultúrpalota kistermében a balavásári
Vásár néptánccsoport nyárádmenti táncokkal

teremtett ünnepi hangulatot, majd Kőrösi Vik-
tor, Magyarország csíkszeredai konzulátusá-
nak – mint a verseny kiemelt támogatójának
– képviselője szólt a jelenlévőkhöz.

– Öröm volt látni, ahogy él és virul a ma-
gyar kultúra. A mondák, regék nemzeti kul-
túránk legősibb alkotóelemei.
Hagyományaink, regéink megtartanak, ezért
kell ragaszkodni hozzájuk – hangsúlyozta a
konzul, majd azt kívánta, hogy a szervezők
írják még hosszúra a regemondó vetélkedő
történetét. Ezt követően a zsűri részéről első-
ként Bárdosi Ilona értékelte a hallottakat.

– Ez a két nap az anyanyelv ünnepe volt.
Megfürödhetett mindenki a nemzeti kincs
legnagyobbikában. Ez a verseny ne legyen
verseny, legyen feladat mindenkinek –
mondta a regemondó tiszteletbeli elnöke,
majd elsőként a vetélkedő alatt tapasztalt po-
zitívumokról szólt. 

– A 32 mondából ezúttal csak három ismét-
lődött, és mindenki igyekezett a saját vidéké-
ről származó mondát hozni. Ez haladás a
korábbi versenyekhez képest, és azért is fon-
tos, mivel ez a vetélkedő egy gyűjtőmunka is
egyben – hallhattuk Bárdosi Ilonától, aki arra
biztatta a gyermekeket, hogy lépjenek to-
vább, olvassanak minél több mondát, és
mondják is tovább azokat, hogy megtapasz-
talhassák azt a belső melegséget, ami a regé-
lés során úrrá lesz rajtuk. A továbbiakban a
helyes hangsúly, hanglejtés törvényszerűsé-
geinek betartására hívta fel a versenyzők fi-
gyelmét, a felkészítőket pedig arra intette,
hogy óvják kis regélőiket a mesterkéltségtől,
hadd maradjon meg előadásmódjukban a
gyermeki vidámság és alázat. Makkai Kinga
magyar szakos tanár szintén a beszédkészség
fejlesztésének fontosságáról szólt, amely az
íráskészség fejlesztése közben gyakran hát-
térbe szorul. Karp Ágnes, a regemondó vetél-
kedő ügyvezető elnöke a gyerekeket
kérdezgette az elmúlt napok élményeiről,
majd megjegyezte, hogy a fény a szemükben
egyértelművé tette, hogy örömmel regéltek
és hallgatták egymás regéit. A továbbiakban
az is elhangzott, hogy elkészült a regemondó
szereplőit és az elhangzott mondákat egybe-
gyűjtő negyedik kötet.

Végül elérkezett a legizgalmasabb pillanat,
az eredményhirdetésé. A zsűri – Bárdosi
Ilona nyugalmazott tanárnő, Makkai Kinga
magyar szakos tanár, Galaczi Hajnalka, elemi
oktatásért felelős Hargita megyei tanfel-
ügyelő, Kerekes Amália Laura, az aranyos-
gyéresi Avram Iancu Általános Iskola és
Dénes Irén, a Varsolci Általános Iskola peda-
gógusa – döntése értelmében a Napsugár-kü-
löndíjat a nagyváradi Balog Bence Áron, az
erdőszentgyörgyi Nagy Paula Ibolya, a te-
mesvári Borbély Apor Levente és a kisiratosi
Tiba-Fischer Eszter kapták. Dicséretben a
backamadarasi Fejér Johanna, a marosvásár-
helyi Nicolae Bălcescu Általános Iskolába
járó Nagy Izabella, a csíkdánfalvi Dobos Rita
és a kézdivásárhelyi Ranc-Gyárfás Gergő ré-
szesült. A harmadik díjat a kovásznai Jakucs
János Tihamér érdemelte ki, második helye-
zést a Krasznából érkezett Papp Alexandra
Katalin ért el. Az első díj és egy esztendőre a
vándorbot a székelyudvarhelyi Péter Krisztáé
lett. Jövőre őt várják majd vissza, hogy mon-
dájával megajándékozza a soron következő
kis regősöket.
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Fejlesztették a gazdaságot, állatokat, mun-
kagépeket vásároltak az évek során a szent-
gericei gazdák azokból a kölcsönökből,
amikhez a holland testvérgyülekezet jóvol-
tából jutottak hozzá. Ottjártunkkor a holland
jótevők éppen a faluban tartózkodtak, ezút-
tal is újabb három mikrokölcsön odaítélésé-
ről hoztak döntést. 

Erdély-szerte egyedülálló a holland testvérgyüle-
kezet projektje, amelynek keretében rendkívül elő-
nyös kamattal legtöbb ötezer eurós kölcsönt
biztosítanak a szentgericei gazdáknak – mutatott rá
Batizán Attila református lelkipásztor. A kölcsön vis-
szafizetésének a határideje öt-hat év, és ennek lejárta
után újabb hitelt lehet igényelni. Jelenleg húsz körül
van a folyamatban lévő kölcsön-visszafizetés, és akad
olyan gazda is, aki már harmadik alkalommal nyújt
be kérést hitelre. Olyan tevékenységeket támogatnak
ezúton, ami bevételt hoz a gazdának. A hollandiai Dron-
ten városból érkező támogatók egy ötezer lelkes protes-
táns gyülekezetet képviselnek, és mint mondták,
szívesen jönnek a nyárádmenti településre. Gijs Van
Kruistum, a támogatásért felelős bizottság elnöke el-
mondta, az a céljuk, hogy segítsék a helyi kisvállalko-

zókat, gazdákat, hogy fejlesszék a tevékenységüket, és
szülőfalujukban legyen biztos megélhetésük, ne kelljen
külföldre vagy nagyobb városokba menniük, hogy
munkát találjanak. A hollandiai templomukban elhe-
lyezett perselyben folyamatosan gyűjtenek a nyárád-
menti közösségnek, illetve fánkot sütnek, és azt
templomozás után értékesítik, ezúton is lehet adomá-
nyozni erre a célra. Henk Nauta, Iekje Donker és An-
neke Drok elégedetten nyugtázták, hogy támogatásuk
haszna szemmel látható, ugyanis húsz évvel ezelőtt,
amikor először jártak Szentgericén, teljesen másként
nézett ki a falu, azóta évről évre tapasztalják, hogy
gyarapodnak a gazdák, aki akar dolgozni, fejlődni, azt
szívesen segítik. Az elmúlt héten a holland segítőkből,
valamint a falu képviselőiből álló bizottság három hi-
telkérelmet bírált el, két személy építkezési vállalkozá-
sát kívánta ezúton fejleszteni, egy pedig a
mezőgazdaság terén szeretne beruházni. Mindemellett
a gazdákra nézve rendkívül hasznos, hogy a holland tá-
mogatók elismert mezőgazdasági szakemberek, egye-
temi kutatók, akik gyakorlati tanácsokkal is segítik őket
arra vonatkozóan, hogy miként tudnák hatékonyabbá
tenni a gazdaságot.

A közvetlenül a gazdáknak nyújtott mikrokölcsö-
nök mellett rendszeres adományokkal
segítik a teljes szentgericei közössé-
get. Ők építtették a faluban az orvosi
rendelőt, és folyamatosan beruháznak
annak érdekében, hogy korszerű kö-
rülmények között történjen az egész-
ségügyi ellátás. Legutóbb egy
háromezer euró értékű, korszerű fog-
orvosi székkel látták el a helyi fogor-
vosi rendelőt. Ugyanakkor minden
évben küldenek egy teherautónyi ru-
haneműt, emellett bútorokat, kerékpá-
rokat is. Jelenleg a közösségnek egy
tűzoltókocsira volna szüksége, remél-
hetőleg ebben is számíthatnak majd a
hollandok támogatására – jegyezte
meg a református lelkipásztor. 

Még egy éve sincs, hogy 
Szőcs Antal polgármester át-
vette Backamadaras vezeté-
sét, máris teljes gőzzel
pályázik a község. A szentge-
ricei művelődési otthon fel-
újítására már elnyerték a
finanszírozást, és jelenleg
asztaltozásra, iskolakorsze-
rűsítésre szeretnének forrá-
sokhoz jutni. A község-
központban pedig végre új
óvoda épül.

Az elöljáró és helyettese, Nagy
György örömmel újságolták, hogy
megnyerték a közel 500 ezer euró
értékű pályázatot, aminek köszön-
hetően uniós alapokból teljesen
megújul a szentgericei művelődési
otthon. Manzárdszinttel bővítik az
épületet, kicserélik a tetőzetet, a
nyílászárókat, felújítják az előteret,
a padlózatot, új bútorzatot vásárol-
nak és rendbe teszik az épület előtti
területet is. Hogy mikor tudják el-
kezdeni a munkálatokat, azt a pol-
gármester egyelőre nem tudta
megmondani, az elkövetkező
három hónapban kerül sor a szer-
ződés megkötésére. Szintén uniós
alapokból próbálnak finanszírozást
szerezni a községi utak aszfaltozá-
sára, az 1 millió 250 ezer euró ér-
tékű pályázat révén 8,2
kilométernyi utat korszerűsítené-
nek, továbbá a szóban forgó szaka-
szokon a hidak, sáncok feljavítását
is belefoglalták. A projektet több
mint egy hete nyújtották be, és a

község vezetője bizakodó. Mint
mondta, szerencsés helyzetben
vannak, ugyanis sok községben
nem tudnak aszfaltozni, amíg nin-
csen ivóvíz-, illetve szennyvízháló-
zat, viszont Backamadarason
annyira szélesek az utcák, hogy ez
nem okoz majd gondot. Ehhez a pá-
lyázathoz nagy reményeket fűznek,
mivel a községi utak rossz állapot-
ban vannak, belefoglalták a Közép-
szeg utcát is, amelyen keresztül el
lehet jutni Koronkába. Ennek a sza-
kasznak a korszerűsítése igen sür-
gős teendő, ugyanis a gázvállalat
járművei, illetve számos munkagép
itt halad át, és a nagy forgalommal
járó por és zaj sok bosszúságot okoz
az ottlakóknak. A község által be-
nyújtott pályázat elég jó pontszámot
ért el, várhatóan a nyár végére derül

ki, hogy elnyerik-e a finanszírozást. 
Készül továbbá egy másik pro-

jekt, ami a backamadarasi és a
szentgericei iskolák felújítását cé-
lozza. A községközpontban elsősor-
ban a tanintézet udvarát tennék
rendbe, Szentgericén pedig hőszige-
telnék az épületet, központi fűtésre
cserélnék a régi csempekályhákat,
valamint egy tornatermet is kialakí-
tanának. Várhatóan június elején
lesz kiírás, akkor nyújtják majd be
uniós alapokra a közel 600 ezer
euró értékű projektet. A tavasszal
induló Leader-vonalon több elkép-
zelésük is van, egyrészt szeretnének
Szentgericén egy tekepályát kiala-
kítani, ugyanis a faluban hagyomá-
nya van ennek a sportágnak. Egy
másik lehetőség, hogy korszerűsíte-
nék a két backamadarasi csorgót, és
ezek környékét ízléses parkká ala-
kítanák, Szentgericén pedig egy
központi csorgót létesítenének.
Új óvoda magyar állami 
támogatással

A községbeli kisgyerekes szülők
nagy örömére magyar állami támo-
gatással végre korszerű, új óvoda
épül Backamaradason, várhatóan
még az idén elkezdődik az építke-
zés – újságolta a jó hírt a polgár-
mester. Jelenleg a legkisebbekkel a
művelődési otthonban foglalkoznak
az óvónők. A terv elkészült, az új
épület a régi, egyházi tulajdonban
lévő óvoda közvetlen szomszédsá-
gában kap helyet, ami lebontódik, és
az egyház a rendelkezésre bocsátja
a területet. Szőcs Antal elmondta,
hosszabbított program és bölcsőde
is működik majd az új óvodában.
Kétszintes épületet terveznek, ahol
két óvodai, az apróságoknak pedig
egy bölcsődei csoport kap majd he-
lyet. Az udvaron játszóteret és par-
kolót is kialakítanak, ez utóbbit egy
külön projekt részeként. A község-
vezető szerint az új óvoda valójá-
ban a környező településeken élő
fiatal kisgyerekes családokat is ki-
szolgálhatná, ugyanis a bölcsőde
vidéken ritkaságszámba megy. 

Sikeres a holland jótevők mikrokölcsön-projektje

Polietilén termékek, elsősor-
ban fólia újrahasznosításával
foglalkozik a vállalkozás, ami
rövidesen elindítja tevékeny-
ségét Backamadarason. Je-
lenleg a piacépítés zajlik, és
munkaerőt keresnek – tudtuk
meg ottjártunkkor Dávid
György adminisztrátortól. 

A magyarországi tulajdonosnak
van már az anyaországban egy erre
szakosodott cége, és most azon dol-
goznak, hogy Backamadarason is
beindítsák a tevékenységet. 

Dávid György elmondta, jelenleg
a piacépítés zajlik, partnereket ke-
resnek, illetve munkaerőt toboroz-
nak. Sajnos ez utóbbi téren nincs
könnyű dolguk, azt tapasztalják,
hogy a környéken nincs megfelelő
munkaerő. A feldolgozási folyamat
csak részben gépesített, például
amikor behozzák a bálázott fóliát,
azt első lépésben át kell válogatni,

ehhez munkaerő szükségeltetik. A
tervek szerint tíz személyt alkal-
maznának. A feldolgozás további
szakaszai már főként gépesített for-
mában történnek. 

– A végső cél, hogy itt A-tól Z-ig
az eldobott fóliát újrahasznosítsuk,
feldolgozzuk. Elsőként regranulátu-
mot készítünk belőle, majd idővel
itt helyben szeretnénk készterméket
előállítani, például építkezési, taka-
rófóliát, illetve különféle zsákokat
– ismertette a terveket az adminiszt-
rátor. Egyelőre kisebb kapacitású
gépeket tudnak üzembe helyezni,
ugyanis a rendelkezésre álló áram-
hálózat nem bír meg nagyobb ter-
helést, viszont remélik, hogy
hamarosan elhárul ez az akadály,
annál is inkább, mivel tervezik,
hogy pályázat újtán egy jóval mé-
retesebb csarnokot építenek és sze-
relnek fel a megfelelő technológiai
gépsorral. 
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A backamadarasi Borcsa László
lassan két évtizede foglalkozik me-
zőgazdasággal, fejősteheneket tart,
a tejet a nyárádszeredai feldolgozó
vásárolja fel tőle. A gazda szerint a
faluban az utóbbi tíz évben draszti-
kusan lecsökkent az állatállomány,
alig éri el a harmincat a tehenek
száma. 

Nagy György alpolgármesterrel
kerestük fel a backamadarasi gazda
példásan tiszta és rendezett portáját.
Borcsa László elmondta, több mint
hét hektár területet művel meg, fő-
ként gabonát termeszt, és már csak
három fejőstehenet tart, holott egy-
kor ennek a kétszerese volt a tulaj-
donában. Sajnos ugyanez a
tendencia a faluban, míg a 2000-es
évek elején még 80-100 között
mozgott a szarvasmarha-állomány,
most már alig 30-ra tehető, és a leg-
fiatalabb állattartó gazda is a negy-
venes éveiben jár. Az al-

polgármester nem túl derűlátó. A fi-
atalok szemében nem túl vonzó a
mezőgazdaság, az állattartó gazdák
közül a legtöbben 60-70 évesek,
már nehezen tudják gondozni az
egyedeket, így sajnos minden jel
arra utal, hogy öt év múlva nem lesz
már tehén a faluban. 

Borcsa László átlagban napi
ötven liter tejet ad le a nyárádszere-
dai tejfeldolgozónak, literéért 1,05
lejt kap. Mint mondta, eléggé inga-
dozik a tejár, nemrég 1,2 lejért vá-
sárolták fel a gazdáktól, volt
időszak, amikor 80 banira csökkent.
A tej árának a tavalyi csökkenése
kedvezőtlen hatással volt az állat-
tartásra, közel harminc egyeddel
csappant meg a tehénállomány. 

Szentgericén valamivel jobb a
helyzet, ott még százra tehető az ál-
lomány, és napi ezerszáz liter tejet
szállít el a faluból a szeredai feldol-
gozó. 

Megcsappant 
az állatállomány

Szerkeszti: Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Folyamatosan pályáznak

Fóliát hasznosítanak 
újra 



Ferencvárosi TC – Diósgyőri
VTK 

1-1 (0-1)
Gólszerzők: Varga R. (77.), 
illetve Tamás M. (45+1.)

Az első félidő egyik legnagyobb
lehetősége a 33. percben alakult ki,
amikor a Ferencváros szabadrúgása
után a felszabadítani igyekvő diós-
győri Novothny Soma a saját ka-
puja keresztlécére fejelt. Ebből nem
született gól, de a hosszabbítás pil-
lanataiban Ugrai Roland szabadrú-
gásából igen, ugyanis Tamás Márk
védhetetlenül a hálóba fejelte a be-
ívelt labdát, így a vendégek 1-0-ra
vezettek a szünetben. A második
felvonás előtt kettős cserével frissí-
tette csapatát Thomas Doll, az FTC
vezetőedzője. Az egyik beállított já-
tékos, Varga Roland előbb a kapufát
találta el, majd a 76. percben egyen-
lített. Jelentős fölényben futballo-
zott a házigazda, Lovrencsics
Gergő kísérlete a keresztlécen csat-
tant, de a győztes gólt nem tudta
megszerezni csapata. A DVTK-ban
Fülöp a 85. perctől kapott lehetősé-
get.

Videoton FC – Vasas FC 
1-2 (1-1)

Gólszerző: Burmeister 
(45 – öngól), illetve Remili (6.),

Murka (90+3.)
A találkozót kilenc emberrel be-

fejező Vasas az utolsó másodper-
cekben lőtt góllal legyőzte a tíz
emberre fogyatkozó Videotont. A
mérkőzés beszámolóját tegnapi lap-
számunkban olvashatták, most a
győztes gólt szerző Murka Benedek
nyilatkozatát közöljük: „Ez egé-
szen hihetetlen, amit a csapat mű-
velt, emelem kalapomat minden
társam előtt. Nem tudom, honnan,
melyik titkos raktárból merítettük
az erőt. Nagyon sok meccset ját-
szottunk az elmúlt hetekben, ahol
nem voltunk mindig szerencsések.
A pályán viszont láthattuk a csapat
erejét, hogy ennyi mérkőzéssel a lá-
bunkban is jól teljesítettünk. A Vi-
deoton játékosai fáradni látszottak
az utolsó 10 percben, míg mi, talán
kicsit hihetetlen módon, egyáltalán
nem. A végét megnyomtuk, és si-
kerrel zártuk a meccset. Külön
öröm persze számomra, hogy ennek

tevékeny részese lehettem” – nyilat-
kozta a középpályás a vasasfc.hu-
nak.

MTK Budapest – Mezőkövesd
Zsóry FC 2-0 (2-0)

Gólszerzők: Torghelle (37.),
Baki (42.)

Az MTK futballozott támadóbb
szellemben az elejétől kezdve, s bár
az első helyzetei kimaradtak, a szü-
netig így is kétgólos előnybe került.
A fordulás után sem tudott változ-
tatni a játékán a Mezőkövesd, to-
vábbra is a budapesti csapat akciói
voltak veszélyesebbek. Előnyét
ugyan nem sikerült növelni, de így is
simán nyert, mivel a vendégek
egyetlen helyzetet sem tudtak kiala-
kítani.

Swietelsky Haladás – 
Budapest Honvéd 0-1 (0-0)

Gólszerző: Eppel (88.)
Az első félidőben a Honvéd

többször is letámadással hozta za-
varba a szombathelyi együttest, s az
első nagy helyzetet is a vendégek
alakították ki, de Király Gábor há-
rított. A Haladás a játékrész végén
jutott el helyzetig, a túloldalon
Gróf volt a helyén. A fordulást kö-
vetően sokáig még kevesebb izga-
lom volt a pályán, egy-egy
keményebb, durva belépőt, illetve
heves reklamálást leszámítva nem
sok minden borzolta a kedélyeket.
A hajrában egy Bosnjak-fejest kel-
lett Lovricnak a gólvonalról kife-
jelnie. Ezt követően a Honvéd
került fölénybe az utolsó per-
cekre, Eppel pedig egy elképesz-
tően szerencsés góllal – közeli
fejese után a bal oldali kapufáról
a vállára pattant vissza a labda,
amely onnan került a hálóba –
megszerezte a három pontot a fő-
városiaknak. Az utolsó pillanatban
még egy nagy szerencséje volt a
kispestieknek, ugyanis Baráth

ügyetlen fejesét követően a saját
kapujának keresztlécére pattant a
labda.

Debreceni VSC – Gyirmót FC
2-1 (0-1)

Gólszerzők: Brkovic (62.),
Mészáros N. (91.), illetve 

Simon A. (8.)
A kiesés elől menekülő két csa-

pat találkozóját meglepetésre a ven-
dégek kezdték jobban, és alig telt el
tíz perc, máris megszerezték a ve-
zetést. A gyirmótiak a folytatásban
is egyenrangú ellenfelei voltak a
hazai együttesnek, sőt több veszé-
lyes ellentámadást is vezettek. A
második félidőben átvette az irányí-
tást a DVSC, amely Brkovic fejesé-
vel egyenlített, de néhány perc
múlva emberhátrányba került:
éppen a gólszerző kapta meg máso-
dik sárga lapját. A debreceniek
azonban tovább támadtak, és végül
a 91. percben Mészáros Norbert fe-
jesgóljával megszerezték a három
pontot. 

Újpest FC – Paksi FC 1-1 (0-1)
Gólszerzők: Heris (65.), illetve

Bartha (24., 11-esből)
Az Újpest volt kezdeményezőbb

a mérkőzés elején, de fölénye med-
dőnek bizonyult. A vendégek bün-
tetőből váratlanul vezetést
szereztek, a bekapott gól pedig na-
gyon megzavarta a hazaiakat. A
Paks könnyen megduplázhatta
volna előnyét, de előbb egy gyors
ellentámadás végén Hahn nagy
helyzetben célt tévesztett, majd
Bartha második 11-esét Kovács ki-
védte. A folytatásban is a Paks kont-
rái voltak veszélyesebbek. A játékot
Heris beállása változtatta meg,
ugyanis az újpesti játékos első lab-
daérintéséből betalált. Az egyenlí-
téstől a vendégek zavarodtak meg,
s előbb kapufa, majd Molnár bravú-
ros védése, végül a lest jelző bíró
mentette meg őket a góltól. A haj-
rára rendezte sorait a Paks, így si-
került megőriznie az eredményt és
egy pontot elvinnie Újpestről.

A Ferencváros 30-25-re kikapott
a címvédő Bukaresti CSM otthoná-
ban a női kézilabda Bajnokok Li-
gája negyeddöntőjének pénteki,
első mérkőzésén.

Támadásban nagy lendülettel
kezdett mindkét csapat, védekezés-
ben viszont egyik sem játszott haté-
konyan. A román pótkapus, Paula
Ungureanu becserélése jó döntés-
nek bizonyult hazai részről, először
a 16. percben alakult ki egygólosnál
nagyobb előny valamelyik fél ja-
vára (10-8). A bukarestiek egyre
jobban semlegesítették az FTC ak-
cióit, és mivel a másik kapu előtt
pontosan játszottak, kisvártatva már
öt góllal vezettek (16-11). A vendé-
gek ebben az időszakban hat perc
alatt csak egyszer voltak eredménye-
sek. A Ferencváros csapatkapitánya,
Szucsánszki Zita vállfájdalmai miatt
nem léphetett pályára, de a posztján
játszó Kovacsics Anikó remekül tel-
jesített – mind a nyolc lövése gól
lett –, vezérletével együttesének a
szünetig sikerült némileg felzárkóz-
nia (17-15).

A második felvonás elején tar-
totta a lépést a címvédő románokkal
a magyar csapat, de később hat per-
cig nem talált be. Az első félidőhöz
képest mindkét oldalon hatéko-
nyabbá vált a védekezés, ezért ke-
vesebb gól született, de a nagy iram
megmaradt. Szikora Melinda védé-
seinek, valamint a spanyol Nerea
Pena góljainak köszönhette az FTC,
hogy ellenfele egy ideig nem tudott
meglépni, a rendkívül magas hő-
fokú hajrát azonban sokkal jobban
bírták a bukarestiek, így ötgólos
előnyt alakítottak ki a szombati
visszavágó előtt.

A Ferencváros végül csupán 51
százalékos támadási hatékonyság-
gal zárta a találkozót. A Bukaresti
CSM legeredményesebb játékosa a
svéd Isabelle Gulldén volt tíz talá-
lattal.
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Kolozsváron a meccset

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó Szuperliga, 13. forduló: Kolozsvári Olimpia – Ma-

rosvásárhelyi ASA 3-0 (3-0) – a 29. percben félbeszakadt.
Szamosfalva, Victoria 1 pálya. Vezette: Sorin Vădana (Kolozs-

vár) – Antal Csaba (Kolozsvár), Claudiu Giorgiu (Kolozsvár).
Gól: Havriştiuc (14.), Voicu (17.), Carp (28.).
Marosvásárhelyi ASA: Drăguş – Vîga, Rusz, A. Boroş, Gorea,

Meleacă, Adorján, Năznean, M. Boroş.
A női labdarúgó Szuperliga 13. fordulójában: Jászvásári Navobi

– Bukaresti Fair Play 9-0, Temesvári CFR – Nagybányai Indepen-
denţa 8-1, Real Craiova – CSS Târgovişte 1-3. A Borgóprundi
Heniu – Székelyudvarhelyi Vasas Femina mérkőzést május 13-án
rendezik.

Ranglista
1. Honvéd 25 14 5 6 39-23 47
2. Videoton 25 13 6 6 50-22 45
3. Vasas 25 12 5 8 39-27 41
4. Ferencváros 25 10 9 6 40-31 39
5. Paks 25 8 11 6 29-27 35
6. Szombathely 25 10 5 10 32-34 35
7. Újpest 25 7 11 7 36-37 32
8. Mezőkövesd 25 8 7 10 27-36 31
9. Debrecen 25 8 6 11 29-33 30
10. MTK 25 7 8 10 20-28 29
11. Diósgyőr 25 7 4 14 30-49 25
12. Gyirmót 25 4 7 14 13-37 19

Vesztett a Ferencváros Bukarestben

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Keményen gyötörte egymást a két csapat. Fotó: Pro Sport

Egygólos hátrányban a Győr
A Győri Audi ETO KC 32-31-re kikapott a francia Metz ottho-

nában a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének vasár-
napi, első mérkőzésén. A visszavágót szombaton rendezik Győrben.

Női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés: Metz (francia)
– Győri Audi ETO KC 32-31 (16-16). A Győr gólszerzői: Mörk 10,
Tomori 5, Broch, Groot, Görbicz 3-3, Amorim, Bódi 2-2, Knedli-
kova, Puhalák, Elghaoui 1-1.

Jegyzőkönyv
Női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés: Bukaresti CSM

– FTC-Rail Cargo Hungaria 30-25 (17-15)
Játékvezetők: Joanna Brehmer, Agnieszka Skowronek (Lengyel-

ország).
CSMB: Paula Ungureanu, Jelena Grubisics – Isabelle Gullden

(10 gól), Iulia Curea, Camille Ayglon Saurina (2), Bianca Bazaliu
(2), Aurelia Brădeanu (2), Linnea Torstensson, Carmen Dolores
Martin Berenguer (7), Oana Manea (2), Gnonsiane Niombla (1),
Majda Mehmedovic (4), Simone Böhme.

FTC-Rail Cargo Hungaria: Szikora Melinda, Biró Blanka – Szöl-
lösi – Zácsik Szandra (2), Szarka Adrienn (1), Nadine Schatzl (2),
Szucsánszki Zita, Szekeres Klára, Mészáros Réka Rea, Lukács Vik-
tória (4), Danick Snelder, Nerea Pena Abaurrea (5), Marija Jova-
novics, Kovacsics Anikó (11). Edző: Elek Gábor.

További eredmények: Midtjylland (dán) – Vardar Szkopje (ma-
cedón) 26-28 (12-18), Buducnost Podgorica (montenegrói) – Larvik
(norvég) 31-17 (14-9).

Emberhátrányban nyert a Debrecen
(a magyar labdarúgó NB I 25. fordulójának krónikája)

Újabb fejezetéhez érkezett a Ma-
rosvásárhelyi ASA női labdarú-
gócsapatának a vesszőfutása. A
Románia-kupa címvédője kevesebb
mint egy évvel a serleg magasba
emelése után már teljes csapatot
sem tudott kiállítani az ősrivális
Kolozsvári Olimpia elleni bajnokin.
Miután a bajnokság kezdete óta egy
teljes csapatnyi játékos hagyta ott a
klubot az anyagi háttér hiánya
miatt, Kolozsváron a hét végi for-
dulóban mindössze kilenc főt tudott
nevezni Székes Károly vezetőedző.

Gyakorlatilag már a kezdő sípszó
előtt világos volt, hogy a marosvá-
sárhelyieknek semmi esélyük, a bajt
még az is tetézte, hogy a találkozó
első perceiben Drăguş ütközött a
kapufával, miután hárított egy sa-
rokba tartó nehéz lövést, és nem
tudta folytatni. A kapuban a helyét
Rusz Orsolya foglalta el, gyakorla-
tilag teljesen kapustapasztalat nél-
kül, míg mezőnyben hét játékosa
maradt az ASA-nak! Nem csoda,

hogy az Olimpiának nem okozott
gondot, hogy viszonylag gyorsan
gólt szerezzen, majd egy nem létező
(de a játékvezető által megadott!)
büntetőből növelje előnyét. Keve-
sebb mint félórával a kezdés után
már 3-0-ra vezetett az Olimpia,
amikor Alina Boroş is meghúzó-
dott, a vendégegyüttes pedig a sza-
bályban rögzített minimális létszám
alatt maradt, így a bíró lefújta a
mérkőzést.

Talán így jobb is volt, mint ha
húszat kap a csapat a bajnokság leg-
erősebb csapatától, de az epizód
dicstelen foltként marad meg a klub
történetében.

A marosvásárhelyi csapat szá-
mára pedig most már tényleg az a
kihívás, hogy be tudja fejezni a baj-
nokságot, hisz még hat mérkőzése
van hátra. Székes Károly edző
abban bízik, hogy a számos sérült
közül többen vissza tudnak térni a
pályára a következő bajnoki mérkő-
zésig, amelyet április 18-án, húsvét
harmadnapján rendeznek Székely-
udvarhelyen.

Bálint Zsombor

Bajnokok Ligája: A keddi program
A negyeddöntős program első két mérkőzésével folytatódik ma

a labdarúgó Bajnok Ligája. Az első játéknapon az FC Barcelona
Torinóban lép pályára a Juventus vendégeként, míg a Borussia
Dortmund az AS Monacót fogadja.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzések:
* Juventus (olasz) – FC Barcelona (spanyol) (TV: Pro TV, M4

Sport, DolceSport 1)
* Borussia Dortmund (német) – AS Monaco (francia) (Dol-

ceSport 2)
Mindkét mérkőzés 21.45 órakor kezdődik.



Hosszú, fáradozással teli hónapok után megszüle-
tett munkánk gyümölcse. Az Unirea Főgimnázium
magyar tagozatos végzős diákjait a XI.-esek által
szervezett szalagavató ünnepséggel búcsúztattuk a ti-
zenkét iskolai évtől. 

A Kultúrpalota dísztermében tartott előadás ünne-
pélyes pillanatokat foglalt magába: iskolánk igazga-
tónője mondott köszöntőbeszédet, a XI.-es diákok
angol, illetve bécsi keringőt táncoltak, szavalatok, ze-
neprodukciók és a végzős osztályok képviselőinek
búcsúbeszéde hangzott el.

A maturandusok bemutatását az est fénypontja kö-
vette: az osztályfőnökök feltűzték végzős diákjaik ru-

hájára a szalagokat, a felnőttlétbe való belépés szim-
bólumait.

A szalagavató üzenetét Tóth Árpád költőnk versé-
nek soraival foglaljuk össze: 

Előre, föl, miénk az élet,
A széles földnek kerekén
Szemünkben csillog az igéret
És bennünk ring
a jó remény!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni szponzoraink-

nak és osztályfőnökeinknek, akik nélkül az ünnepség
nem jöhetett volna létre. 

A XI. osztályos diákok szervezőbizottsága

Ünneplőbe öltözött az ákosfalvi
kultúrotthon erre a rangos ver-
senyre, és ünneplőbe öltözött gyer-
mekekkel telt meg, akik a magyar
népmesekincs gazdag tárházából
válogattak.

Ákosfalva község tanítói ren-
dezték meg a Nagyapó mesefája
mesemondó verseny megyei sza-
kaszát, ahol 24 iskola 28 második
osztályos tanulója mérhette össze
mesemondó képességét. A kis me-
semondók Mezőbergenyéből,
Bándról, Marosvásárhelyről, Kört-
vélyfájáról, Dicsőszentmártonból,
Vámosgálfalváról, Nyárádszeredá-
ból, Székelyvéckéről, Szovátáról,
Nyárádköszvényesről, Gyulakutá-
ról, Fickópatakáról, Szászrégenből,
Segesvárról, Nagysármásról és
Marosludasról érkeztek.

Április 1-je a bolondozások, rá-
szedések napja. Úgy tartja a nép-
szokás, hogy akit e napon
megtréfálnak, az április bolondja.
A mesemondókat Nevenincs király
várában a király két udvari bo-
londja szórakoztatta. Találós kér-
dések, vicces mondókák voltak a
próbatételek.

Gyerekmondókával mókáztak:
Áprilisnak bolondja, felmászott a
toronyba, megkérdezte hány óra,
fél tizenkettő, bolond mind a
kettő… A nyertes mesemondók a
király szónokai lehettek a verseny
végén. A mesék közti szünetekben
ritmusjátékokat, udvari táncokat
tanulhattak a községi tanítók lelkes
közreműködésével.

Gyönyörűség volt hallgatni a
sok szép mesét. Élvezettel mond-
ták el a nyelvi fordulatokban is
gazdag meséket, együtt örültek a

mese szereplőivel a sok furfangos,
okos megoldáson. Amikor a lélek-
nek örömre, simogatásra, móká-
zásra van szüksége, jó mesét
hallgatni. A tanulók elsősorban tré-
fás népmesékkel készültek. Fala-
tozni és teázni is lehetett.

Haraszti Gréta, a marosvásárhe-
lyi George Coşbuc Általános Is-
kola tanulója első helyezést ért el,
felkészítő tanítója Sánta Mária
Zita, második díjat kapott Kacsó
Kriszta-Johanna a nyárádköszvé-
nyesi iskolából, Jakab Ibolya tanít-
ványa. Ők fogják képviselni
megyénket az országos szakaszon,
amelyet a következő tanévben
szerveznek meg. A harmadik he-
lyezett a fickópatakai Szász
Kriszta-Melissza lett, akit Tóth-Pál
Melinda tanítónő készített fel.

Dicséretet érdemeltek: Keresz-
tesi Júlia Beáta, a marosvásárhelyi

Al. Ioan Cuză Általános Iskola ta-
nulója, Farkas Edit tanítványa,
Dászkel Adél, a marosvásárhelyi
Tudor Vladimirescu Általános Is-
kola diákja, tanítónője Gábor Li-
zetta, Kemenes Dávid, a
marosvásárhelyi Dacia Általános
Iskola tanulója, Szakács Judit tanít-
ványa, Fülöp Hanna és Tóth Vivien
a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu
Általános Iskolából, felkészítőjük
Barabás Enikő, Szász-Biró Bo-
tond, a szovátai Domokos Kázmér
Technológiai Líceum diákja, taní-
tónője Zsombori Judit és a gyula-
kuti Antal Péter, Gáll Anna-Rózsa
kisdiákja.

A mesemondó verseny országos
szakaszára két kisdiák jutott to-
vább, de mindenki nyertes volt,
mert gazdagodott tudásban, lélek-
ben.

Szabó Emília tanítónő

Április 5-én a Kultúrpalota nagy-
termében a szépség és a jóság szó-
lalt meg a zene hangjaiban.

A marosvásárhelyi Művészeti
Szaklíceum zene szakos tanulói szí-
vet, lelket gyönyörködtető dallamo-
kat szólaltattak meg. A Máltai
Szeretetszolgálat pedig megvalósí-
totta főfeladatát: a jótékonykodást,
a rászorulók felkarolását.

Mint minden évben, az idén is
megtartották a jótékonysági hang-
versenyt, melynek bevételéből te-
hetséges, de szűkebb körülmények
között élő tanulókat segítenek.

Szépszámú közönség jelent meg
a rendezvényen, nagyrészt szülők,
rokonok, de igazi zenekedvelők,
meg olyanok is, akiket csupán a jó
szándék vezérelt.

Mindenkit megérintett a fiatalok
szakmai felkészültsége, lelkes hoz-
záállásuk és fegyelmezettségük.
Floştoiu Şerban oboán, Străulea
Darius klarinéton, Ferencz Mátyás
harsonán, Völgyesi Bianca oboán,
Pethő Rebeka fuvolán adott elő
zenei műveket. Vezényelt Grama
Remus. Fellépett Rad Radu ének
szakos tanuló is.

Zongorán kísértek Moraru
Mihai, Bejan Maria, Maria-Antonia

Someşan és Bordos Nagy Kinga.
Felkészítő tanáraik Moldovan Lircă
Ioan, Călugăru Călin, Marian So-
meşan, Molnár Géza és Geréd
Jolán. A tavaly jutalmazott két ta-
nuló az új hegedűkkel bizonyított.

A műsorszámokat Szabó Éva, az
Erdély TV műsorvezető szerkesz-
tője két nyelven konferálta.

A művészi hangulatot kiegészí-
tették az előcsarnokban felállított
színpompás virágok. Az Ikebana és
Dália üzlet virágai tették ünnepé-
lyesebbé a termet. Köszönet érte és
köszönet minden résztvevőnek,
akik hozzájárultak a rendezvény si-
keréhez.

A máltai közösség idősebb tagjai
húsvéti motívumokkal díszített kis
tárgyakat készítettek.

Sajnálatos, hogy a városi veze-
tőség részéről senki nem volt jelen,
bár ez is ösztönző lett volna a tanu-
lók részére.

Lelkes hangulatban zárult a ren-
dezvény. Mindenkit megelégedés-
sel töltött el az a tudat, hogy
városunkban felnőni látszik a zene-
világ jövendő művésznemzedéke,
ami a jól képzett tanári karnak is
köszönhető.

Radványi Hajnal máltai tag

Nagyapó mesefája 
megyei mesemondó verseny
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Szalagavató az Unirea Főgimnáziumban

Jótékonysági hangverseny
Szerkesztette: Mezey Sarolta

Quadokkal tiporták le 
a kockás liliomokat 

Amit írok, nem vidám. Vasárnap kockás liliomokat csodáltunk a Nyá-
rádmentén. Gyönyörűek. De sajnos a következő jelenetnek voltunk szem-
tanúi: egy miniquaddal két kisgyerek – lehettek úgy nyolc- és tízévesek
– gátlás nélkül száguldozott a virágok között. Szüleik nem messziről asz-
szisztáltak. Nem törték össze a lelkivilágukat azzal, hogy korlátozzák
őket. A gyermekek viszont rengeteg (országosan és helyileg is védettnek
nyilvánított) virágot törtek le. Vajon, ha a szülők nem tanítják meg a gyer-
mekeiket a természetben (is) viselkedni, ez kinek lenne a feladata?

Ugron Éva 

Könyvbemutató a Magányosok Klubjában
Sebestyén Péter, a marosvásárhelyi Szent Imre plé-

bánia lelkészének könyvét Kopacz Imola vezetőnk
mutatta be a Magányosok Klubjában.

Röviden vázolta a szerző életútját. Elemi iskoláit
szülőfalujában, Szépvízen végezte, majd pappá szen-
telése után segédlelkészként Sepsiszentgyörgyön,
Csíkszeredában és Gyergyóremetén szolgált. Erdő-
szentgyörgyi szolgálata idején a Bözödújfaluból ki-
telepített hívek számára templomot építtetett. 

1998-tól a marosvásárhelyi közszolgálati rádió
Hitvilág rovatának állandó munkatársa, tagja a Szent
György Lovagrendnek. Az Ezüstbeszéd című, na-
gyon szép kivitelezésű jubileumi kötetében az ezüst-
misés szerző 25 évi papi szolgálatáért ad hálát. 

Nagyon szépen írja: A magyarságot ma nem az Eu-
rópai Unió vagy a sok pénz menti meg a pusztulástól,
hanem az erkölcsi és hitbeli felemelkedés. Merjünk
kitartani Isten törvényei és egyházunk mellett! A

könyv végén szívbemarkoló a búcsúztatója: „Testvé-
reim! Van beteljesedett élet! Ilyenkor, amikor az érett
gyümölcs lehull az élet fájáról, nem a semmibe, a pusz-
tulásba hull, hanem Isten tenyerére, aki átnyújtja a kezét
a halál szakadéka fölött, és átsegít a halál kapuján.” 

Sebestyén Péter ezüstmisés plébános szavaival
zárom írásomat: „A nyáj, ha elhanyagolják, szétszó-
ródik, ha nem vezeti senki, megy a maga feje után,
és magányossá válik, még inkább ki van téve a ve-
szélyeknek. A pásztor feladata, hogy összegyűjtse
őket. Jézus azért jött, hogy életünk része legyen, hogy
megmutassa Isten végtelen szeretetét, és meghívjon
ebbe a nyájba. Árpád-házi Szent Erzsébet, a középkor
nagyasszonya mondja: ahol szeretetet vet az ember,
ott öröm sarjad”. Köszönjük a szívhez szóló szavakat,
ami segített abban, hogy lelkünk ráhangolódjon a
húsvét üzenetére. 

Czerán Erzsébet



hozzállással támogatja az elkezdő-
dött újjáépítő munkát. A szinte kész
lakóház tetőzetét és emeleti szobáit
kiégette a tűz, de ma már új tető-
szerkezet áll, védőfóliával fedve,
hogy az esős napok ne tegyenek
kárt abban, ami még megmaradt.
Új téglafalrészlet is megvillan a
lepel alatt, bizonyítva, hogy nem
tétlenkedtek az elmúlt napokban.
Az itatót már nem építik vissza, a
helyén álló betont feltörték, jó lesz
még abba az alapba, amely most
készül. Másfél méter mély árok
öleli körül a volt éttermet: ami
eddig fából épült, azt ezután téglá-
val rakják fel: egy adag beton már
a talajban vár a szikkadásra, a be-
tonvas elkészítve, mert holnap érke-
zik a többi kész kötőanyag –
mutatja a tulajdonos, miközben se-
gítőtársai a zsalukat készítik.

Hogy futja-e az építkezésre? A
csapás után a család kölcsönhöz
folyamodott, de felajánlások is ér-
keztek: Marosvásárhelyről egy
barát a szükséges betonvasat vásá-
rolta meg és szállította le a család-
nak, sófalviak faanyagot, mások
betont ígértek kedvezményes áron.
De már kötőelemeket, sőt festéket
is felajánlottak magyarországi is-
merősök – sorolja Csaba.
Csak előre néznek

Segítenek az emberek – summáz
szűkszavúan a házigazda, majd ap-
ránként több mindent megoszt.
Mindenhonnan érkezik segítség,
ezért reggel és este imájában kéri
Isten segítségét, áldását mindazokra,
akik rajtuk is segítenek adományok-
kal, fizikai munkával, az idős em-
berek pedig jó szóval, biztatással. A
történtek nagyon megviselték őket,
hisz közel húsz év álma és munkája
tűnt el órák alatt. És minden pén-
zük, hisz az évek során nem egy-
egy új ruhára költöttek, hanem ide
fektettek vissza minden bevételt.
Lányai napokig nem tudtak isko-
lába menni, de már ők is kezdik
feldolgozni a csapást, a házaspár
pedig kezd lelkileg is feltöltődni,
hiszen megtapasztalták, mennyi
ember ismerte őket, mennyien meg-
fordultak itt, s a bajban sem feledkez-

tek meg róluk, mindenki valamivel se-
gítene cserében azért a szeretetért,
amit itt tapasztaltak. 

„Megyünk előre, nem nézünk
vissza. Megfogjuk egymás kezét, és
megyünk” – mondja Csaba, mint-
egy a jövő irányát mutatva család-
tagjainak. Még mindig a történtek
hatása alatt vannak, minden napot
úgy kezdenek, mint húsz évvel ez-
előtt: hol is kezdjék a munkát, kihez
is forduljanak, de azért mindennap
van egy kis eredmény, és minden
hajnalban elkészül a lista, mit is kell
ma beszerezni, mit is kell megol-
dani. A feladás, magukba roskadás,
esetleg más út keresése helyett
elölről kezdenek mindent.
Májusra állnia kellene

A fát megégette a tűz, ezután
téglából rakják a falakat és jövőjü-
ket. Kitűzott cél, hogy május köze-
pére állni fog a rendezvény- és
étterem. Ugyanis számos rendez-
vény, nyári tábor, kiránduló és pi-
henő csapat van bejegyezve
határidőnaplójukba erre az évre.
Egyetlen áprilisi rendezvényt kel-
lett visszamondania, a többit tuda-
tosan nem tette meg. „Aki
megtisztelt minket azzal, hogy fel-
keresett, és itt szeretne egy rendez-
vényt megszervezni, azt mi is
megtiszteljük, és nagy szeretettel
várjuk. Addig pedig keményen

dolgozunk” – mondja határozottan
a tulajdonos, aki a lánya ballagása
alkalmával már az új épületben
szeretné a családi rendezvényt
megtartani. A sok segítőnek pedig
meg fogja köszönni azt, amit éret-
tük tettek, és már a dátumot is
tudja, mikor rendez egy kisebb
„avató bulit” a nyár elején. Addig
viszont befejezik a lakóházat,
amelyben új szobák is lesznek, né-
hány személyt itt is el tudnak szál-
lásolni, a megmaradt faházikókban
is vendégeket tud fogadni, az el-
pusztultak helyébe pedig családok
számára alkalmas házikókat építe-
nek. Lesz elegendő hely a beterve-
zett nyári táborozók fogadására –
ígérik.
Sokan összefogtak

A Tündér Ilona újjáépítése, a
család megsegítése érdekében
sokan összefogtak. Jobbágyfalván
gyűjtési akciót hirdettek, a helyiek
a falubeli egyházaknál adomá-
nyozhatnak. A nemes cél érdeké-
ben Csíkfalva község két
magyarországi testvértelepülésén,
Kakasdon és Rábakecölön is gyűj-
tést hirdettek. Itthon a család ro-
konai, barátai tettek felhívást
szűkebb körükben, munkahelyei-
ken, de több sajtóorgánum is se-
gítségnyújtásra buzdította az
embereket. A jó szándékú emberek
– rokontól a falubeli kóruson át az
ismeretlenekig – lehetőségük sze-
rint elkezdtek adományozni, ki öt,
ki tíz lejt, ki többet adott át a csa-
ládnak vagy a gyűjtőknek, vagy
utalt át a család számlájára. A távo-
labbi ismerősök, barátok vagy jó-
szívű ismeretlenek bankszámlára
juttathatják el az erre szánt össze-
get ezután is: 

RO37RZBR0000060009920402
(lej),

RO34RZBR0000060006511973
(euró) vagy felajánlásaikkal a
0726-270110-es telefonszámot

hívhatják.
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APIA-támogatás legelőkre és kaszálókra

Gyepterületek gondozása
A gyepterületek állami támo-
gatásának feltételeiről, a le-
gelők és a kaszálók közötti
eltérés értelmezéséről Bordi
Kacsó Zsoltot, a Mezőgazdasági
és Intervenciós Ügynökség
Maros megyei kirendeltségé-
nek helyettes igazgatóját
kérdeztük. 

A legelők és a kaszálók rendelte-
tésszerű használatával kapcsolato-
san olvasói megjegyzés nyomán
kerestük meg a szakembert. A visz-
szajelzés szerint az elmúlt években
megtörtént, hogy egyesek azért
estek el az APIA-támogatástól,
mert a legelőként bejelentett terüle-
tet állítólag lekaszálták. 

– Milyen gond származik abból,
ha valaki a támogatott legelőt leka-
szálja?

– A 2017-es évig nem volt ilyen
jellegű gond, nem tudok hasonló
esetről. Több mint valószínű, hogy
nem volt kitisztítva a gyepterület,
és azért nem kapott rá támogatást.
A területnek nem csak egy részét
kell karbantartani, hanem a teljes
gyepterület tiszta kell legyen, amire
támogatást igényelnek. Külön
kódok vannak a legelőre és a kaszá-
lóra. Ezek eddig is megvoltak. Ha
a terület karban volt tartva, biztosan
megkapták a támogatást.

– Milyen típusú támogatásoknál
voltak külön feltételek a legelőre, il-
letve a kaszálóra?

– Az agrárkörnyezeti (Agrome-
diu) támogatásnál voltak csak
külön feltételek a legelőnél és a ka-
szálónál, ezek a kaszálás kezdetét
(július 1. vagy augusztus 1.) érin-
tették, a 3-as agrárkörnyezeti (Ag-
romedius) támogatásnál pedig a
kaszálás módját is. Ez is csak a
2015-ös évtől van érvényben.

– Mikor eshetnek el a gazdák a
támogatástól?

– A 2017-es évtől kezdődően a
gazdák kell tudják, hogy ha kaszá-
lóra kérnek támogatást, az ellen-
őrök pedig a terepen legelőnek
nyilvánítják a területet, a gazda
nem kap rá támogatást.

– Ha legelőre kérnek támogatást,
milyen feltételeknek kell eleget
tenni?

– Annak, aki legelőre kér támo-
gatást, két lehetősége van: vagy le-
fedi min. 0,3 UVM (fülszámozott
állattal/1 ha), vagy ha nincs ele-
gendő állata (nincs meg a 0,3
UVM), legalább egyszer le kell ka-
szálnia. Tehát az idéntől legelőt
csak az kérhet, akinek van egy bi-

zonyos számú állata. Ezt azért ve-
zették be, mert sok esetben a „gaz-
dáknak” nincs állatuk, a kérésben
legelőt jelentenek be, de más legel-
teti az adott területet.

Legelőhöz állat kell
– Egy darab egyhektáros legelőt

hány állattal kellene lefedjenek
ahhoz, hogy támogatásban része-
süljenek? 

– Ahhoz, hogy legelőt jelentsen
be egy gazda, egy hektár legelőre a
gazdaságában kell szerepeljen leg-
kevesebb két juh vagy két kecske
(egy juh vagy kecske = 0,15
UVM), tehát 2X0,15 = 0,30 UVM.
Ez jelenti azt, hogy a legelő le van
fedve a minimális állatlétszámmal.

– Egyetlen tehén mekkora lege-
lőterületet fed le?

– Egy tehén (1 UVM) lefed egy
három hektár nagyságú legelőterü-
letet. Amennyiben a számítások
után nem jön ki a minimális egyed-
szám, a 0,30 UVM, ahhoz, hogy hi-
vatalosan karbantartottnak lehessen
nyilvánítani a területet, a kérések
letevésekor be kell jelenteni, hogy
legeltetni és kaszálni is fogják az il-
lető területet, ezáltal garantálva a
terület gondozottságát.

– Mi a helyzet például akkor, ha
van ugyan egy hektár legelője a
gazdának, de csak egyetlen juhot
tart?

– Ha van egy darab egyhektáros
legelő és minimum két juh (termé-
szetesen csakis fülszámozva, ellen-
kező esetben hivatalosan nem
létezik az állat), akkor a legelőterü-
let le van fedve a minimális állatlét-
számmal. Ha viszont csak egy juh
van (1 juh = 0,15 UVM), akkor
nincs meg a minimális egyed, a
0,30 UVM/ha, és ahhoz, hogy a te-
rület gondozott legyen, legalább
egyszer le kell kaszálni.

– Ha történetesen egyáltalán
nincs állat, csak gyepterület, mi a
teendő?

– Ha egyáltalán nincs állat, akkor
a tulajdonos nem jelentheti be lege-
lőnek, csakis kaszálónak. Tudni
kell, hogy a támogatások nem szo-
ciális segélyek, sajnos Romániában
sokan így fogják fel, a támogatás
azonban annak „jár”, aki mezőgaz-
daságból él és nagy erőfeszítések
árán termel is.

– Mit tegyen az, aki városon él,
nem gazdálkodik, de vidéken van
gyepterülete?

– Azok a személyek, akik nem
gazdálkodnak (nem tudnak vagy
nem akarnak), bérbe adhatják a tu-
lajdonukban levő területeiket azok-
nak, akik gazdálkodnak.

Szász Csaba és Kinga – fáradtan, de nem magukba roskadtan néznek a holnap elébe

Újjáépülhet a Tündér Ilona vendégház
(Folytatás az 1. oldalról)

A Nőileg magazin a jó példákat
keresi, környezetünk hétköznapi
hőseit. Olyan személyeket, akikre
büszkék lehetünk és akikre felnéz-
hetünk értékes tevékenységüknek,
példamutató életüknek köszönhe-
tően – hangzott el a hétfői sajtótájé-
koztatón, amelyet Csíkszeredában,
a Petőfi Kávéházban tartottak a lap
munkatársai. A program címe Mu-
tass jó példát!, amelyre olyan sze-
mélyek jelölését várják, akik nem
sikereikkel, közéleti szereplésükkel
vagy alkotói tevékenységükkel ér-
demelnek figyelmet, hanem hétköz-
napi helytállásukkal.

Április 3-án, a Nőileg magazin 3.
születésnapjának apropóján indult
útjára a Mutass jó példát! program,
amelyben az olvasók kapják a fő-
szerepet: személyeket jelölhetnek a
lapba, akik történetét, életútját érde-
mesnek tartják megmutatni. A Női-

leg magazin felelős kiadója, Sebes-
tyén Kinga elmondta: ezzel a prog-
rammal a lap elsődleges célkitűzését
erősíti, hiszen „induláskor azt fogal-
maztuk meg, hogy a Nőilegben az
erdélyi példákat, történeteket, em-
bereket akarjuk megmutatni, a lap
nekik és róluk szól” – indított.
„Nemrég végeztünk egy komolyabb
felmérést olvasóink körében. Na-
gyon kedvező és biztató eredmé-
nyek jöttek azoktól, akik olvasnak,
szeretnek minket, és rengeteg jó öt-
letet is adtak. Egyfajta rálátásunk
lett arra, hogy az értékrendünk való-
ban találkozik-e az olvasóéval, és
arra is, milyen értékrend szerint van
szükség a Nőileg-beli anyagokra.
Olvasóinkat a kultúra és a hagyo-
mány érdekli a legjobban. Meglepő
vélemény volt, hogy olvasóink töb-
bet szeretnének tudni a szórványban
élőkről, induló programunkban

hangsúlyosabban fogunk foglal-
kozni velük is. Az elmúlt hónapok-
ban sikerült növelni az előfizetőink
számát, a jövő tehát biztató –
mondta Sebestyén Kinga. – A Mu-
tass jó példát! révén tulajdonképpen
régóta körvonalazódó célunkat tűz-
tük ki feladatul: mutassuk meg az
Erdélyben élő értékes embereket,
erdélyi vonatkozású tevékenysége-
ket, a hétköznapi hősöket, hiszen
egy közösség értékrendjét ők is
adják. Jó lenne minél többjüket
megismerni, valamint megtudni azt
is, hogy a közösségek számára ki
számít példaképnek. Egész Erdélyt
szeretnénk bejárni ezzel a program-
mal, minél több emberhez eljutni,
minél több hétköznapi hőst bemu-
tatni” – summázott a felelős kiadó.

A Mutass jó példát! program pro-
jektvezetői szerepét Vas Réka vál-
lalta, aki részleteiben is bemutatta a

kezdeményezést. „A jó példákat kö-
rültekintően és hitelesen a közössé-
gek bevonásával találhatjuk meg,
ezért olvasóink együttműködésére
számítva versenyszerű kutatást in-
dítunk” – fogalmazott. A verseny
2017 áprilisától 2018 áprilisáig tart,
és Arad, Beszterce-Naszód, Bihar,
Brassó, Fehér, Hargita, Hunyad,
Kolozs, Kovászna, Maros, Mára-
maros, Szatmár, Szeben, Szilágy,
valamint Temes megyét érinti. A je-
lölés minden hónapban egy adott
megyében/régióban zajlik. A jelölés
2017. április 3-tól kezdődően folya-
matos, minden hónapban az adott
megyé(k)ben élőkre vonatkozik. Az
elbírálás eredményét a Nőileg ma-
gazinban, valamint a sajtóban köz-
lik. A zsűri által a hónap jelöltjének
választott személy a Nőileg maga-
zin címlaposa lesz, a további két je-
lölttel készített interjút a Nőileg
honlapján, valamint Facebook-ol-
dalán jelentetik meg. 

A jelölés menete
A jelölés a jelölési űrlap kitölté-

sével válik érvényessé, amit elekt-
ronikusan vagy postai úton kell
elküldeni az adott hónapban megje-
lölt határidőig, és amely egyelőre a
Nőileg magazin Facebook-oldaláról
érhető el. Jelölt lehet bármely Er-
délyben élő, bármely nemzetiség-
hez, felekezethez tartozó nő és férfi,
akinek a tettei, életmódja figyelmet
érdemel. A zsűri a jelölési határidő
után beérkezett jelöléseket nem
veszi figyelembe, ugyanakkor a
szervezők fenntartják maguknak a
jogot arra, hogy azokat a jelölése-
ket, amelyek a verseny feltételeinek
nem felelnek meg, érvénytelennek
tekintsék és ne közöljék. A hónap
hőse két főre szóló utazást nyer. A
jelölők között minden hónapban
három darab féléves előfizetést sor-
solnak ki.

A jelölés Maros megyében júli-
usban zajlik.

Új programot indít a Nőileg magazin

Szer Pálosy Piroska



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

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

MEGBÍZHATÓ HÖLGY kiadó garzont
keres reális áron. Tel. 0756-607-969.
(159)

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(235)

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

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

ELADÓ fedett sírhely a katolikus
temetőben. Tel. 0265/232-605. (237)

KIADÓ a főtér közelében 140 m2-es
helyiség (kétszintes) kereskedelmi és
vendéglátói tevékenységre. Tel.
0744-609-468. (252-I)

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

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0740-910-651. (16)

ELADÓ Búzaházán romos ház 45 ár
telekkel. Ára: 6000 euró. Tel. 0742-
139-367. (335-I)

ELADÓ beltelek Marossárpatakon
víz-, gáz-, villany-, csatorna-hozzá-
férhetőséggel. Tel. 0740-653-491.
(344-I)

ELADÓ gyümölcspálinka. Tel. 0751-
409-097. (sz.-I)

ELADÓ tűzifa: bükk, gyertyán. Tel. 0748-
977-768. (352)

ELADÓ házi bor, Dacia-gumi és
alkatrészek, perzsaszőnyeg. Tel.
0365/448-371. (354)

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745-
386-089. (359-I)

ELADÓ bor és szilvapálinka. Tel.
0265/222-267. (367)

ELADÓ házi bor. Tel. 0265/719-338. (-)

MINDENFÉLE

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

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

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (71-I)

HŰTŐK javítása lakásán garanciával.
Tel. 0748-020-050. (144)

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

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

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

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

GYERMEKSZERETŐ, tapasztalattal
rendelkező DADUST keresünk 1,5 éves
lányunk mellé hétköznapokra, 7-8 órás
programmal. Tel. 0740-412-212. (250)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
garanciával. Eladók használt hűtők,
fagyasztók, kombináltak. Tel. 0722-
846-011. (166)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0365/449-633, 0771-605-189.
(351-I)

MUNKÁT keresek. Tel. 0748-959-
884. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Egy pillanat és mindennek vége,
olyan gyorsan távoztál a végte-
lenségbe.
Maradt a bánat és egy csendes
sírhalom, szerető szívünkben
örök gyász és fájdalom. A búcsú
nélküli elválás fájó emlékével
gondolunk a pókai születésű
BÁN ANNÁRA, aki 19 éve távo-
zott az örök életbe. Emlékét őrzik
gyermekei és azok családja.
(307)

Nem vársz már minket ragyogó
szemekkel, nem örülsz már ne-
künk szerető szíveddel. Bennünk
él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem
vehet. Telhetnek hónapok, múl-
hatnak évek, szívből szeretünk
és nem felejtünk téged.
Fájó szívvel emlékezünk VERES
JÁNOS volt gyulakutai lakosra
április 11-én, halálának 2. évfor-
dulóján. Emlékét őrzi bánatos fe-
lesége és három gyermeke
családjukkal. (mp.)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet.
Mély fájdalommal és megtört
szívvel emlékezünk a drága jó
férjre, szerető édesapára,
apósra, nagytatára és dédtatára,
id. MUZSI LEVENTE marosvásár-
helyi lakosra halálának 6. évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(331)

„Mert mindent itt kell hagyni /
mert minden elhagy egyszer /
vigságot csak a perc ád / a múlás
vonulását / tarka függöny takarja
/ de már a másik percben / a rá-
csodálkozás él / örökre távo-
zóra.” (Weöres Sándor)
Szívemnek sosem múló mély se-
beivel emlékezem LEITMAN
ZSOLTRA halálának 10. évfordu-
lóján. Korni (–I)

Szép emlékét örökre szívünkbe
zárva emlékezünk VASS 
GYULÁRA, aki hét éve örökre tá-
vozott. Emléke legyen áldott, pi-
henése békés! Emlékét őrzik
szerettei. (314)

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben meg-
marad szerető emléked. Emléke
él és élni fog, míg szívünk a föl-
dön dobog.
Megtört szívvel és soha el nem
múló fájdalommal emlékezünk
április 10-én életünk legszomo-
rúbb napjára, a szeretett férjre,
édesapára, nagytatára, a nyárád-
tői id. MÁTYÁS ANDRÁSRA halá-
lának 23. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! Emlékét őrzi bánatos fele-
sége, fia, leánya és azok
családja. Nyugodjál békében,
tatus! (v.-I)

Fájó szívvel emlékezünk április
11-én drága édesanyánkra,
GYÖRGY ÉVA-KATALINRA szüle-
tett Dósa halálának 20. évfordu-
lóján. Szívünkben örökké élni
fogsz, drága édesanyánk. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét őrzi férje, Laj-
csi, fia, Zsolt és családja, Melinda
és családja. (350-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal a szívünkben

tudatjuk, hogy a drága férj, édes-

apa, após, nagytata, apatárs,

testvér, sógor, nagybácsi, rokon,

szomszéd, a harcói születésű 

ASZTALOS ZOLTÁN 

udvarfalvi lakos, az IELIF, 

IMATEX, ROMGAZ 

volt dolgozója 

életének 69. évében rövid, de sú-

lyos szenvedés után csendesen

megpihent. Temetése 2017. ápri-

lis 11-én, kedden 15 órától lesz az

udvarfalvi ravatalozóból. 

Bánatos felesége, Icu, fia, Zoltán,

menye, Hajni, unokái: Zsófia,

Beáta és Zoltánka. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes!

(339-I)

Szomorú szívvel búcsúzunk sze-

retett testvérünktől, 

id. ASZTALOS ZOLTÁNTÓL. 

Nyugodjál békében! 

Testvérei, Ilus és Sándor család-

jukkal együtt, keresztlánya,

Iluska családjával. (328-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,

rokon és jó szomszéd, 

ÉGER ERZSÉBET 

született Kovács 

életének 81. évében hosszú, tü-

relemmel viselt, súlyos beteg-

ség után elhunyt. Temetése

2017. április 11-én, kedden 14

órakor lesz a marosvásárhelyi

római katolikus temető felső ká-

polnájából. Nyugodjon bé-

kében! 

Gyászoló lánya, Ágica, unokái:

Krisztina és Márk. (337-I)

Az elválás örök fájdalmával bú-

csúzunk a drága jó testvérünktől, 

VISKI LAJOSTÓL. 

Szeretetét, kedvességét, humor-

érzékét és segítőkészségét

örökre szívünkben őrizzük. Örök

álmodat őrizze béke és nyuga-

lom! 

Szerető testvérei, Cica, Icu, Kati

és családjuk. (342-I)

„Ama nemes harcot megharcol-

tam, futásomat elvégeztem, a

hitet megtartottam.”

(2 Tim. 4,7)

Mély fájdalommal tudatjuk,

hogy a szeretett férj, édesapa,

nagyapa, após, testvér, 

szomszéd és jó barát, a vadadi

születésű 

id. DOBOS JÁNOS 

életének 91., házasságának 53.

évében visszaadta lelkét Terem-

tőjének. Temetése április 13-án

14 órakor lesz a református te-

mető ravatalozójából. Nyugodjon

békében! 

A gyászoló család. (355-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és együtt-

érzésünket fejezzük ki a gyászo-

ló családnak JÁSZBERÉNYI

EMESE elvesztése miatt érzett

fájdalmában. Dr. Kikeli Pál és

családja. (18778-I)

Megrendült szívvel értesültünk
szeretett osztálytársunk, ÉGER
ERZSÉBET szül. Kovács
elhunytáról. Részvétünket fe-
jezzük ki a gyászoló családnak
és hozzátartozóinak. A 
Marosvásárhelyi Statisztikai
Leányiskola 1953-ban végzett
diákjai. (366-I)
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A Népújság   
hirdetési

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Az UNIREA FŐGIMNÁZIUM XI. OSZTÁLYOS DIÁKJAI, az idei
szalagavató szervezői köszönetet mondanak az osztályfőnököknek
és szponzoroknak, aki hozzájárultak a végzős osztályt búcsúztató
szalagavató ünnepség sikeréhez: Eco Gyógyszertár, Bioeel,
Fomco, Multinvest, dr. Szőcs Erika, Reta Com Kft., Optica
Optofarm, Kárp Klára tanárnő, Mammoth Tyres, Aguanti Kft.,
Feroneria Felix, Pan Feranto Kft., Szeléna Szalon, Happy End
Szalon, M.fashion, Diamond Salon, Euro Management & Consulting
Kft.,  Romaqua Group Rt., Agro Prod Com Dósa Kft., Eldi Pékség,
The Office Club (Clubul Presei), Népújság, Passion Virágüzlet,
Protea Virágüzlet, Studio 77, Genesis Pékség, Simonfi Pékség,
Tóth Pékség, TimKo, Globus, Pásztor Vilmos, Koncz Enikő
hairstylist és végül, de nem utolsósorban, a kitűzött szalagok a Mr.
Gift, illetve a Sands Promo jóvoltából készültek el. (sz.-I)



Múlt hétfőn Marossárpatakon
is bemutatásra került a Csak a
szívünkben nem száll az idő
című, Tamás Gábor életútjá-
ról szóló könyv. Az infor-
mációs és dokumentációs
központban megtartott kultu-
rális rendezvényen jelen volt
Szucher Ervin újságíró, az élet-
rajzi kötet szerzője, valamint
a könyv főszereplője, Tamás
Gábor.

Az érdekes stílusban megírt
könyv – amely Tamás Gábor élmé-
nyekben és eseményekben igencsak
gazdag életútját örökíti meg – be-
mutatóján több mint hetvenen vet-
tek részt. Elsősorban helyiek jöttek
el találkozni Erdély minden idők
legnépszerűbb énekesével, de a
szomszédos Sáromberkéről és Ma-
rosvásárhelyről is érkeztek érdeklő-
dők. Tamás Gábor másodszor járt
Marossárpatakon, 2011-ben már
közönség elé lépett az évente meg-
szervezésre kerülő tánc- és huszár-
fesztiválon, s megcsodálta a
település büszkeségét, a marossár-
pataki történelmi szoborparkot. 

A rövid bevezetőt követően a
helyi iskola negyedikes tanulói lép-
tek közönség elé, hogy elénekeljék
a művész egyik legismertebb sláge-
rét, az Ó, Erdély szép hazám kez-
detű dalt, kellemes meglepetést
szerezve a vendégeknek és az ösz-
szesereglett helyieknek egyaránt. 

Ezt követően Szucher Ervin új-
ságíró, a könyv szerzője vette át a
szót. Elmondta, hogy egy tévéin-
terjú során találkozott először
Tamás Gáborral, akivel rövid idő
alatt szoros baráti kapcsolatot alakí-
tott ki. „Ez kiváltságot jelent szá-
momra, örülök, hogy közel
kerülhettem a művészhez, de azt is
tudom, hogy Gábornak nagyon sok
barátja s emellett rengeteg rajon-
gója van. Barátságos, türelmes,
közvetlen ember, aki szívesen be-
szél a múltról is, annak ellenére,
hogy élete nem mindig volt fényes.
Nehéz volt a gyermekkora, aztán a
‘70-es években a román titkosrend-
őrség nagyon sokat zaklatta, emiatt
külföldre kellett távoznia. Erdély

azonban, amelyet több slágerében
megénekel, örökre a szíve csücske
maradt, ahová mindig szívesen jön
haza” – fejtette ki beszédében Szu-
cher Ervin. Az újságíró elmondta,
hogy először csak a nagyobb erdé-
lyi városokban akarták bemutatni a
kötetet, de aztán a kezdeti sikereken
felbuzdulva több vidéki körutat is
megterveztek, tudva azt, hogy falun
is nagy szeretet övezi Tamás Gábor
személyét.

Tamás Gábor őszinte és kedves
szavakkal köszöntötte a megjelen-
teket, többször hangsúlyozva azt,
hogy milyen fontosak számára a
közönséggel való találkozások.
„1994-ben indultam először erdélyi
turnéra, ahová Csép Sándor, az er-
délyi magyar újságírás, kultúra és
közélet kiemelkedő személyisége
kísért el. Szeretettel fogadtak min-
denütt, én pedig csodálatosan érez-
tem magam az évek során,
koncerteket adva az erdélyi váro-
sokban, falvakban, hiszen én itt va-
gyok itthon! Sándor a későbbiek
során azt javasolta, hogy mivel kü-
lönös és a nagyközönség számára
mindenképpen érdekes életem volt,
vegyem fel a kapcsolatot Szucher
Ervin újságíróval, s készítsük el
együtt életutam könyvét” – fogal-
mazott a művész. Elmondta, hogy a
könyv egy őszinte vallomás, amely
nemcsak a kedves emlékeket eleve-
níti fel, hanem szomorú fejezetek is
vannak benne. Amikor a kötet árát
meghatározták, olyan összeg mel-

lett döntöttek, hogy a könyv min-
denki számára hozzáférhető legyen.
„Fellépéseim során is mindig arra
törekedtem, hogy a koncertjegyeket
minél többen meg tudják vásárolni,
hiszen a kispénzű emberekre is
gondolni kell. Továbbá büszke va-
gyok arra, hogy koncertkörútjaim
során gyakran megfordultam kisebb
településeken is, mert számomra
nem az anyagiak a legfontosabbak,
hanem az, hogy örömet szerezzek
rajongóimnak” – tette hozzá a ki-
váló énekes.

A résztvevők közül többen is kér-
déssel fordultak a művészhez, aki
gyermekkori emlékeket osztott meg
a hallgatósággal, mesélt külföldre
távozásának részleteiről, énekesi si-
kerének titkairól. Igazi otthonának
Erdélyt nevezte, ahová szoros szá-
lak kötik, de elmondta, hogy nem
szeretne különbséget tenni az erdé-
lyi, felvidéki, vajdasági vagy anya-
országi magyarok között.

A könyvbemutató része volt egy
hét-nyolc zeneszámból álló dalcso-
kor is, amelyet Tamás Gábor ezúttal
is élőben énekelt, a közönséggel
együtt. Előadását hosszas tapssal
hálálta meg a sárpataki közönség,
majd sor került a kötet dedikálására.
Kozma Barna polgármester maros-
sárpataki kisüsti pálinkával kö-
szönte meg a vendégek látogatását,
a sárpataki asszonyok finom teper-
tős pogácsával és fánkkal kínálták
meg a könyvbemutató minden
résztvevőjét.

Marossárpataki könyvbemutató 
Tamás Gáborral

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)

EXKAVÁLÁS (FÖLDKOTRÁS), BONTÁS, VÍZVEZETÉK- ÉS
CSATORNAÉPÍTÉS, GÉPKÖLCSÖNZÉS. Tel. 0743-311-505.
(18724)

CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű SZEMÉLYEKET alkalmazunk.
Tel. 0745-668-883, e-mail-cím: jutkams@yahoo.com (18729-I)

FŐTÉRI VENDÉGLŐ Marosvásárhelyen alkalmaz PINCÉRT,
PINCÉRNŐT. Tel. 0723-003-110. (18755-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

SZÉPSÉGSZALONBA MANIKŰRÖST alkalmazunk. Tel. 0745-
968-589. (143-I)

AUTÓMOSÓ alkalmaz SZEMÉLYZETET és egy LÁNYT BÁRBA.
Tel. 0741-411-334. (198)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT,
SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59609)

KŐMŰVESEKET keresünk. Tel. 0741-931-353. (18772-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGA-
TÓT. Tel. 0758-674-329. (18754-I)

TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐT alkalmaz délutáni munkára. Tel.
0770-665-189. (313-I)

A Tudor lakótelepi RED-CORNER bárba  BÁROSNŐT alkalmazok.
Tel. 0740-284-468. (18777-I)

TAPASZTALATTAL rendelkező AUTÓSZERELŐT keresünk ma-
rosvásárhelyi SZERVIZBE. Tel. 0744-164-340. (-)

MAGÁNCÉG fiatal, érettségivel rendelkező, jó kézügyességű FÉR-
FIMUNKAERŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon
lehet 8–16 óra között: 0265/211-127. (sz.-I)

BÚTORGYÁRTÓ CÉG alkalmaz TITKÁRNŐT irodai munkára
Marosvásárhelyen. Követelmények: beszélje a francia nyelvet, számí-
tógép-kezelési ismeretek, csapatmunkára való alkalmasság. 
További információk a 0744-002-041-es telefonszámon.
(18779-I)

A SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi Kara pályázatokat hirdet
LABORATÓRIUMI ESZKÖZÖK ÉS HŐKÖZPONTHOZ ADAGO-
LÓRENDSZER BESZERZÉSÉRE. A tenderfüzetek elérhetők az
alábbi honlapon:http://www.ms.sapientia.ro/hu/hirek (sz.-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat
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A Maros Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett

tanfolyamok
Áprtilis 18 – május 2. között, 16 órától: közbeszerzési szakértő (40 óra)
Május 9 – 30. között, 16 órától: humánerőforrás-felügyelő/referens (40 óra)
Június 5 – 16. között, 16 órától: oktatóképző (40 óra)
Június 12 – július 18. között, 16 órától: polgári védelmi felügyelő (136 óra)
Szeptember 4 – 15. között, 16 órától: környezetvédelmi felelős (50 óra)
Szeptember 11 – október 20. között, 16 órától: kereskedelmi dolgozó (120 óra)
Október 3 – 24. között, 16 órától: humánerőforrás-felügyelő/referens (40 óra)
November 1 – december 15. között: tűzmegelőzési és oltási feladatokkal megbízott műszaki sze-

mélyzet (136 óra)
Fontos! A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív tagjai mindenik tanfolyam esetében

5–20%-os kedvezményben részesülnek, annak függvényében, hogy mióta tagok. 
Bővebb felvilágosítás és feliratkozás hétfőtől péntekig 8-16 óra között a kereskedelmi kamara

székhelyén, Marosvásárhely, Városháza utca 1. szám, vagy a 0265/269-218-as telefonszámon, fax:
0265/269-219, e-mail: cursuri@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro 

Kapcsolattartó: Anca Giurgiu. 

Várjuk önöket!

Berekméri Edmond



A Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal 

szervezésében a nagytakarítás 
2017. március 20– április 24. között zajlik. 

A soron következő utcákból a szemétszállítás prog-
ramja: 

– április 11-én, kedden: Dózsa György utca – a kombi-
nát felé, mindkét oldalon –, Kalapács, Radnóti, Ludasi, Törcsvári,
Munteanu Ilie, caraiman, Bogáti, Gyulafehérvári, Nyíres, Malomfalvi,
Bodoni, Béga;

– április 12-én, szerdán: 1848. út – páros számok, Csukás, Csalhó,
Kakukkfű,  Dobrogeanu Gherea, Széchenyi, Kövesdomb, Csíki, Vö-
röstoronyi, Slatina, Déva, Cseresznye, Malomkő, Keskeny;

– április 13-án, csütörtökön: 1848. út – páratlan számok, Koós
Ferenc, Petru Dobra, Godeanu, Buteanu, Suceava, Şurianu, Măgurei,
Páring, Legelő;

– április 14-én, pénteken: Arató, Zernyest, Alkony, Nyárád,
Hársfa, Dâmboviţa, Sas, Bucegi, Budai Nagy Antal, Árvácska, Nár-
cisz, Mimóza, Bábolna, Borona, Ibolya, Vető, Kertész, Agyag, Liliom,
Petrila, Predeal.

Az ingatlantulajdonosok, tulajdonosi társulások kötelesek idő-
ben kitakarítani a háztáji gazdaságokat, udvarokat, a tömbházak
körüli területet és a zöldövezetet. A hulladékot a járdaszélre, a
szállítójárművekkel könnyen megközelíthető helyre kell kitenni
egy nappal a meghirdetett időpont előtt. A Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal felkéri azokat, akik most metszik a fákat, hogy
az ágakat külön csomóba rakják, másként nem viszik el a hely-
színről. A szemetet a meghirdetett napon szállítják el a polgár-
mesteri hivatal illetékesei.

Az utólag kihelyezett hulladék elszállítását a Salubriservtől
külön kell igényelni, és a tulajdonosi társulásnak ezért díjat szá-
molnak fel.

A program az időjárás, illetve objektív okok függvényében mó-
dosulhat. 

Moldovan Florian mérnök, 
a Közterület-kezelő Igazgatóság igazgatója
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

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

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


