
Emmanuel Macron
Franciaország 
új elnöke
Emmanuel Macron nyerte meg vasár-
nap a francia elnökválasztás második
fordulóját a Nemzeti Front jelöltjével,
Marine Le Pennel szemben az exit
poll felmérések, illetve az első rész-
eredmények szerint.
____________3.
Díjak – egyetemi
belépők
Tizenkettedik alkalommal mérték
össze tudásukat a reál és humán tu-
dományok területén jeleskedő magyar
középiskolások a szombaton zajlott
Bolyai Farkas multidiszciplináris or-
szágos tantárgyversenyen.
____________5.
A földművelés 
biztos megélhetés
Balázs László és Dalma földművelés-
sel foglalkoznak, az ősök nyomdokait
követve szó szerint ragaszkodnak a
szülőföldhöz, ami egyre kevesebb fia-
talról mondható el. A többség inkább
választja az ingázást, a kivándorlást,
mint a gazdálkodást. Pedig ez az ága-
zat is jó megélhetést biztosít a család-
nak, csak hozzáértés kell hozzá. 
____________6.
Női kézilabda BL: 
Aranyérmes 
a Győri Audi ETO
A Győri Audi ETO KC nyerte meg a
női kézilabda Bajnokok Ligája
2016/17-es szezonját, mivel a buda-
pesti döntőben hosszabbítás után 31-
30-ra legyőzte vasárnap a macedón
Vardar Szkopjét.
____________7.

A Felső-Maros menti falu néprajzát, helytörténeti adatait és
a Csősz házaspár munkássága idején virágzó visszhangos mű-
velődési életét tükröző dokumentumokkal Csősz Ferenc taní-
tónak állít emléket felesége, Csősz Irma. A hónapok óta tartó
előkészületekben a polgármesteri hivatal és a nőszervezet
nyújtott segítséget, hogy a falu népével közös sok évtizedes
munkájuk tárgyi nyomai is fennmaradjanak. 

Az ünnepségre összesereglett elöljárók, nőszervezeti tagok, tanítvá-
nyok, volt kollégák, jelenlegi pedagógusok, rokonok, ismerősök, falubeli
érdeklődők főhajtással adóztak a hajdani népnevelő tanító emlékének a
disznajói temetőben. Ezt követően a művelődési otthonban bemutatott
gazdag műsorral idézték fel Csősz Ferenc emlékét, aki feleségével együtt
énekre, táncra, szereplésre bírta a falu lakóit, elismerésre méltó oktatói,
nevelői, az önazonosság megőrzésére irányuló és a színvonalas szórako-
zást meggyökereztető tevékenységük által. 

Szabadságvásár 
és egyebek

Akár úgy is fogalmazhatnánk, hogy szabad a szabadság-
vásár. A képviselőház jogi bizottsága a múlt szerdán szava-
zott az új börtöntörvény-tervezetről, és az hamarosan az
alsóház plénuma elé kerül. A többségi koalíció egész sor
módosítást szavazott meg, például azt, hogy amennyiben
egy elítélt dolgozik, napokat válthat meg a büntetéséből, 
vagyis részszabadságot vásárolhat. A tervezet szerint min-
den 30 „nem megfelelő körülmények között” ledolgozott
nappal 6 napot „vásárolhatnak” meg az érdekeltek. Mert
– köztudott – nem mindenki érdekelt a dologban, vannak
olyanok is szép számmal, akiket nem érdekel a szabadság.
Hacsak annyiban nem, hogy visszaeső bűnösként újabb és
újabb panaszokat nyújtson be az Európai Emberjogi Bíró-
sághoz, és így jusson egy kis „pénzmaghoz”. Amit minden
esetben megítélnek nekik.

De lássuk, miről szólnak a módosítások. Egyik javaslat
szerint fizetett munka esetén 3 ledolgozott munkanap 4-nek
számít majd, ha az illető lemond a béréről. Nem fizetett
munka esetén pedig 2 munkában töltött napot 3 napnak szá-
mítanak, az éjszakai munkáért 2 szabadságnapot kapnak.
Ezekkel a módosításokkal a jelenleg hatályos törvényben

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás az 5. oldalon)
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A nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola 3.
osztályosai képviselték Maros megyét a Barango-
lás Európában című vetélkedő hétvégi országos
döntőjében a nagyváradi Szent László Római Ka-
tolikus Líceumban.

Tizenharmadik éve indult útjára a Barangolás Európában
című általános ismereti vetélkedő Nagyváradon, azóta is
évente ott rendezik meg az országos döntőt, ahol a külön-
böző megyéket és Bukarestet egy-egy csapat képviseli.
Ezeket egy kétfordulós megyei versenyen választják ki,
idén Maros megyét a szeredaiak Csillagok csoportja kép-
viselhette – tudtuk meg Kátai Judit felkészítő pedagógustól. 

A vetélkedő Európával és az Európai Unióval kapcsola-
tos általános műveltségi ismereteket méri a 3. és 4. osztá-
lyos diákok körében, akiknek ismerniük kell minden ország
fővárosát, zászlaját, himnuszát, nyelvét, gasztronómiai, tör-
ténelmi, földrajzi, építészeti érdekességeit és ezenkívül szá-
mos egyéb általános tudnivalót.

A szombati vetélkedőn tesztjátékok, zászlóalkotás, or-
szágfelismerés, rejtvények és egyéb számos játék révén
adtak számot ismereteikről a diákok, de az eszperantó nyel-
vet is ismerniük kellett egy-egy feladat megoldásához, és
– Szent László-év lévén – egykori királyunk családjának
és kultuszának ismeretére is kíváncsiak voltak a szervezők. 

A Bustya Bence, Török Ivett, Siklódi Réka alkotta sze-
redai csapat első nekifutásra jutott be az országos döntőbe,
és feladatuk azért sem volt könnyű, mert rajtuk kívül egy
kivétellel minden csapat 4. osztályos diákokból állott. Bár
volt előre megadott forrásanyag, a felkészülés ennél na-
gyobb területre kiterjedve zajlott, és nemcsak a diákok,
hanem ő maga is sok újat tanult meg – vallotta be Kátai
Judit, hozzátéve, hogy igen kemény és összetett verseny
volt az országos, de diákjai derekasan dolgoztak és helyt-
álltak, így pontozásban negyedik helyet értek el, ugyanak-
kor a zsűri dicséretét is, amivel egy háromnapos budapesti
kirándulás is jár a május végi nemzetközi gyermeknapok
rendezvényeire. Olyan versenyen vannak túl, amivel tudás-
ban, műveltségben mindannyian gazdagabbak lettek, olyan
ismereteket sajátítottak el, amely bármely felnőttnek be-
csületére válna – összegzett a pedagógus.

Ma GERGELY, holnap
ÁRMIN, PÁLMA napja. 
ÁRMIN: az egykori Arminius
fejedelem latin nevéből rövi-
dült. 
PÁLMA: a növény után a kö-
zelmúltban keletkezett név. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 8.

1 EUR 4,5467
1 USD 4.,576

100 HUF 1,4607
1 g ARANY 164,7197

Áramszünettel indult a hét
Hétfő reggel 7 óra körül áramszünet volt Marosvásárhelyen
a városközpontban, a Kövesdomb és a Tudor negyed egy
részén, illetve a Mihai Viteazul (Klastrom) utcában. Az áram-
szolgáltatás leálltával megbénult a közlekedés az érintett
városrészeken, illetve a közintézmények és cégek tevékeny-
sége is leállt. Az áramszolgáltatás 9 óra körül állt helyre tel-
jesen. Az áramszolgáltató Maros megyei fiókja
sajtóosztályának közleménye szerint az áramszünetet egy
transzformátorállomás meghibásodása okozta. 

Kerekes Károly fogadóórája
Az Erdélyi Magyar Baloldal felkérésére május 11-én, csü-
törtökön délelőtt 10 órai kezdettel Kerekes Károly fogadó-
órát tart a Maros megyei RMDSZ marosvásárhelyi, Dózsa
György utca 9. szám alatti, I. emeleti székhelyén.

Kaland7
Az Outward Bound Románia egyhetes kalandtábort szer-
vez a nyári vakációban július 9–15. között 13–18 év közötti
fiatalok számára. A program tevékenységei: sziklamászás,
tutajépítés, interaktív játékok és gyakorlatok, tájékozódás
iránytű és térkép segítségével, hegyi túrák, kenuexpedíció,
kötélkerti tevékenységek. A programot szakképzett oktatók
vezetik élménypedagógiai módszerek alkalmazásával. A
Kaland7-en a szellemi és fizikai határokat tágíthatják a
résztvevők olyan tevékenységek által, amelyek az önbizal-
mat, a másokba vetett bizalmat és a szociális készségeket
fejlesztik. Érdeklődni és feliratkozni június 19-ig az
info@outwardbound.ro e-mail-címen vagy a 0769-224-
290-es, 0365–407-673-as telefonszámokon lehet.

A meditáció jótéteményeiről
Meditálj a stresszmentes, békés, tudatos életért! címmel
tart előadást Ferenczi Attila, a nyíregyházi Rajinder Medi-
tációs Központ vezetője május 12-én, pénteken 18 órakor
a marosvásárhelyi Eminescu utca 28. szám alatti Bocskai
teremben. Meditációs tanfolyamot is – elmélet és gyakorlat
– tartanak május 13-án, szombaton 9.30 és 18.30, illetve
14-én, vasárnap 9.30 és 14 óra között. Az ingyenes tanfo-
lyamokra a Villanytelep (Uzinei) utca 4. szám alatt kerül
sor. A helyek korlátozottsága miatt be kell jelentkezni, tele-
fonszám: 0770-210-180.

Áloméj az állatkertben
Áloméj az állatkertben címmel fogyatékkal élő gyermekek
és családjaik számára szervez különleges tevékenységet
a marosvásárhelyi állatkert. A program június 2-án este zaj-
lik. A tevékenységet 1996-ban a rotterdami állatkert kez-
deményezte, azóta 228 állatkert csatlakozott hozzá.
Jelentkezni május 31-ig lehet. Kapcsolattartó: Halmágyi Il-
dikó, telefonszám: 0746-799-057, 0732-440-093.

Kastélytúra a NagyiNettel
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett NagyiNet program keretében június 3-án kastélytúrát
szerveznek. A résztvevők a miklósvári Kálnoky-kastélyt, az
olthévízi Haller–Kálnoky-, az alsórákosi Sükösd–Bethlen-
kastélyt, illetve a felsőrákosi bazaltoszlopokat látogatják
meg. Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a kövesdombi
könyvtárban, illetve Illyés Claudia könyvtárosnál a 0748-
741507-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

9., kedd
A Nap kel 

5 óra 56 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 41 perckor. 
Az év 129. napja, 

hátravan 236 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 idő

Hőmérséklet:
max. 170C
min. 40C

Országos negyedik helyen végeztek a szeredaiak                       

Megyei hírek

Gligor Róbert László

Általános ismereti vetélkedő Nagyváradon
Helytálltak a szeredai barangolók

Pénteken Szovátán egy 63 éves helyi gépkocsivezető
ittasan vezetett, elvesztette uralmát járműve fölött, amely
letért az úttestről, és a patakba zuhant. A sofőr könnyeb-
ben megsérült. Szombaton egy Havad községbeli 24 éves
gépkocsivezető Marosvásárhelyen okozott balesetet. A fi-
atalember ittas állapotban volt, amikor a megengedett se-
bességet átlépve járművével öt parkoló gépkocsinak
ütközött. A balesetben a sofőr könnyebb sérülést szenve-

dett. Vasárnap egy kvaddal közlekedő fiatalember balese-
tezett Szovátán. Az illető a nagy sebesség miatt egy kerí-
tésnek hajtott, majd elhagyta járművét. A rendőrségi
kivizsgálás során kiderült, hogy a kvad nem volt forga-
lomba íratva, vezetője pedig nem rendelkezett hajtási jo-
gosítvánnyal. Az alkoholteszt kimutatta, hogy a fiatal ittas
állapotban vezetett. Mindhárom baleset okozója ellen
folytatódik a kivizsgálás.

Ittasan vezettek

Házak és sorsok 
Marosvásárhelyen – KZST-est

A Kemény Zsigmond Társaság ma délután 6 órakor
tartja soron következő előadását a marosvásárhelyi Ber-
nády Házban. Meghívott: Oniga Enikő művészettörté-
nész, a Maros Megyei Múzeum munkatársa, aki Házak
és sorsok Marosvásárhelyen címmel tart előadást. 

Magyari Lajos könyvbemutatója
Könyvbemutatóra kerül sor a MÚRE májusi nyilvános
klubtalálkozóján ma délután 6 órakor a marosvásárhelyi
Bolyai téri unitárius templom tanácstermében. Magyari
Lajos Lélekcserélő idők. Válogatott vezércikkek (1989–
1990) című kötetét Szabó Zsolt, a kötet szerkesztője
mutatja be. Magyari Lajos versét Kilyén Ilka adja elő. A
könyvbemutatón vitára is sor kerül a politikai vezércikk-
ről és kommentárról. 

Hollósy Simon festőművészre 
emlékeznek

A nagybányai művésztelep alapítója, Hollósy Simon fes-
tőművész születésének 160. évfordulója alkalmából tart

vetített képes előadást Bordi Géza művészettörténész
május 10-én, szerdán 18 órai kezdettel a Bernády Ház-
ban a Marosvásárhelyi Örmény Magyar Kulturális Egye-
sület szervezésében. A belépés díjtalan. 

Szimfonikus hangverseny
A XLVII. Marosvásárhelyi Zenei Napok rendezvényso-
rozata május 11-én, csütörtökön este 7 órakor szimfoni-
kus hangversennyel folytatódik a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Fakhraddin Kerimov azerbajd-
zsáni karmester, zongorán játszik Csíky Oana. Műsoron:
Csajkovszkij-, Rachmaninov-, Prokofjev-, Sztravinszkij-
művek. A koncertre a 30-as számú bérletek érvényesek.

Kistemplomi esték
A marosvásárhelyi Gecse utcai református egyházköz-
ség a Kistemplomi esték előadás-sorozattal ünnepli a
reformáció 500. évfordulóját, valamint a gyülekezet és
templom több mint 200 éves múltját. A történelmi és mű-
vészettörténeti előadásokra az egyházközség gyüleke-
zeti házában (Ştefan cel Mare u. 26. sz.),
csütörtökönként délután 6 órai kezdettel kerül sor. Május
11-én Kovács Mária Márta A marosvásárhelyi Kistemp-
lom úrasztali készlete, május 18-án Berecki Sándor Bib-
lia és régészet címmel tart előadást.

RENDEZVÉNYEK



Emmanuel Macron nyerte meg
vasárnap a francia elnökválasz-
tás második fordulóját a Nem-
zeti Front jelöltjével, Marine Le
Pennel szemben az exit poll fel-
mérések, illetve az első rész-
eredmények szerint.

A francia belügyminisztérium által
vasárnap késő este közölt első rész-
eredmény szerint 9,8 millió szavazat
összeszámlálása után Emmanuel
Macron a voksok 61,7 százalékát
kapta meg.

Az urnazárás után közölt exit poll
felmérések szerint a volt szocialista
gazdasági miniszter a szavazatok
65,5-66,1 százalékával nyerte meg a
második fordulót, míg Le Pen a vok-
sok 33,9-34,5 százalékát szerezhette
meg.

Európa-szerte fokozott érdeklődés
követte a francia elnökválasztást, hi-
szen az ötödik köztársaság megalapítása óta – csaknem 60 éve
– ez volt az első eset, hogy egyik nagyobb jobbközép vagy
balközép párt jelöltje sem jutott be az elnökválasztás második
fordulójába.

A 39 éves Emmanuel Macron egy éve hozta létre a magát
a hagyományos jobb- és baloldali pártok fölé helyező En Mar-
che! (Indulás!) nevű politikai mozgalmát. Minden idők legfi-
atalabb francia elnöke lesz.

Az urnazárás után mondott első beszédében megígérte,
hogy harcolni fog a franciákat emésztő megosztottság ellen.
Hozzátette, hogy meghallotta a franciák „dühét, aggodalmát
és kétségeit”. „Tiszteletben tartom őket” – mondta. Hangsú-
lyozta: Európa és népei, Európa és a polgárok közötti szálak
újraszövésén fog munkálkodni. Ígéretet tett arra, hogy Fran-
ciaország a terrorizmus elleni harc élére áll, valamint arra,
hogy megvédi Franciaországot és Európát. Hangsúlyozta,
hogy a következő öt évben felelősségének tekinti a félelmek
lecsillapítását és azt, hogy visszaadja a franciáknak az opti-
mizmusukat. Mint mondta, elsődleges feladatának tekinti,
hogy helyreállítsa a közélet tisztaságát.

Marine Le Pen telefonon gratulált Emmanuel Macronnak
a győzelemhez – közölte maga a Nemzeti Front elnöke vasár-
nap este. 

Bejelentette, hogy új politikai erő élén kíván indulni a jú-
niusi parlamenti választásokon, meg akarja változtatni a Nem-
zeti Front nevét is, amelyet rasszista és antiszemita vádakkal
illettek, amikor az apja, Jean-Marie Le Pen létrehozta. 

A parlamenti választásokat, amelynek alapján megalakul
az új kormány, június 11-én és 18-án tartják meg.
Emmanuel Macron jelenti az európai jövőt

Francois Hollande távozó francia elnök telefonon gratulált
Macronnak a győzelméhez. Közleményében kiemelte: Mac-
ron elsöprő győzelme azt mutatja, hogy a francia emberek
nagy többsége egységbe akar tömörülni a köztársaság értékei
mentén, és ki akarja mutatni, hogy az ország az Európai Uni-
óhoz tartozik.

Boldog vagyok, hogy a franciák az európai jövőt választot-
ták – közölte Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság el-
nöke Twitter-üzenetében. 

Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke Macron győ-
zelméhez gratulálva kijelentette: „Számítok Franciaországra
– amely Európa szívében marad –, hogy vele együtt változ-

tatjuk meg az Európai Uniót, és hogy közelebb visszük az eu-
rópai polgárokhoz”.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke és Angela Merkel
német kancellár is gratulált a francia elnökválasztáson győztes
Macronnak.

Donald Trump amerikai elnök is egy Twitter-bejegyzésben
fejezte ki jókívánságait Macronnak. 

Táviratban gratulált Áder János köztársasági elnök Emma-
nuel Macron megválasztott francia államfőnek.

Áder János megerősítette, hogy Magyarország Franciaor-
szágot fontos partnernek és szövetségesnek tekinti.

Úgy vélte, megkülönbözetett figyelmet kell fordítaniuk
mind az európai építkezés jövőjére, polgáraik jólétére és biz-
tonságára, mind pedig a globális kihívások megoldására.

Klaus Johannis román államfő vasárnap este francia nyelvű
Twitter-üzenetben gratulált Emmanuel Macronnak, győzelmét
pedig fontos győzelemnek nevezte Franciaország és Európa
számára.

Johannis ugyanakkor a Románia és Franciaország közötti
stratégiai partnerség fontosságát hangsúlyozta.

Oroszország kész a konstruktív együttműködésre Francia-
országgal az aktuális kétoldalú, regionális és globális kérdé-
sekben – írta Vlagyimir Putyin orosz államfő a francia
elnökválasztáson győztes Emmanuel Macronhoz intézett üd-
vözlő táviratában.

Putyin rámutatott, hogy a francia polgárok egy olyan idő-
szakban szavaztak bizalmat Macronnak, amely „nem egy-
szerű” Európa és a világ számára.

„A terrorizmus és a harcias szélsőségesség növekvő fenye-
getését a helyi konfliktusok felerősödése és egész régiók des-
tabilizálása kíséri. Ilyen körülmények között különösen fontos
meghaladni a kölcsönös bizalmatlanságot és egyesíteni az erő-
feszítéseket a nemzetközi stabilitás és biztonság szavatolása
érdekében” – hangsúlyozta az orosz vezető.

Táviratban gratulált Robert Fico szlovák kormányfő Em-
manuel Macronnak francia államfővé választásához.

„A francia állampolgárok szabad választáson választották
meg elnöküket, s ezt a döntést el kell fogadni. Hiszem, hogy
ez a döntés jó hír az Európai Uniónak, s lehetővé teszi a tag-
országok számára, hogy egymáshoz vezető és nem egy egy-
mástól távolodó utat keressenek” – írta táviratában Robert
Fico.

Emmanuel Macron Franciaország új elnöke
Székely Fesztivál 
– Gyergyószék a díszvendég

Gyergyószék települései a díszvendégei az idei Szé-
kely Fesztiválnak, amelyet a hét végén rendeznek
meg a budapesti Millenáris parkban, ahol kulturális
programokkal, székely ételekkel, italokkal, kézműves
termékekkel várják a látogatókat. Varga Mihály nem-
zetgazdasági miniszter, a fesztivál fővédnöke el-
mondta, a fesztiválra érkezők megismerhetik
Székelyföldet, hagyományait, termékeit, áruit, kultúr-
áját, idegenforgalmi lehetőségeit és vállalkozóit. Do-
mokos István szervező elmondta: több mint száz
kézműves termelőt hívtak meg, akik mintegy 1300
terméket visznek el a fesztiválra, és a rendezvényen
maguk a termelők állnak a pultok mögött. (MTI)

Áradások öt megyében
Az elmúlt 24 óra alatt a bőséges esőzések öt megyé-
ben (Gorj, Dâmboviţa, Călăraşi, Bihar és Giurgiu)
okoztak gondot. Tucatnyi gazdaságot öntött el a víz,
és több mint száz tűzoltó szállt ki az áradások sújtotta
helyszínekre, 40 speciális járművel. A közúti forgal-
mat az esőzések nem akadályozták. Az országban
jelenleg is 5000 tűzoltó teljesít szolgálatot, a Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Felügyelőség folyamatosan
követi az időjárást és a folyók vízhozamát. (Mediafax)

Bizottság vizsgálná 
a 2009-es választásokat

Ma szavaz a két ház együttes plénuma a 2009-es ál-
lamelnök-választással kapcsolatos parlamenti vizsgá-
lóbizottság létrehozásáról – közölte hétfőn Liviu
Dragnea. A képviselőházi elnök elmondta, a két ház plé-
numa Klaus Johannis államfő felszólalását követően
szavaz majd a bizottság létrehozásáról, annak össze-
tételéről és célkitűzéseiről. Arra a kérdésre, hogy ő lesz-
e a testület elnöke, Dragnea közölte, nincs tudomása
erről, nem döntött e kérdésben, és a sajtóból értesült
arról, hogy ő fogja vezetni a bizottságot.  (Agerpres))

Fakitermelő vállalatokat 
ellenőriztek

Környezetvédelmi engedély hiányában öt, fakiterme-
léssel foglalkozó vállalat tevékenységét függesztette
fel év eleje óta Kovászna megyében a környezetvé-
delmi őrség, és több mint 200.000 lej értékben rótt ki
bírságot különféle kihágások miatt – tájékoztatott az
intézmény vezetősége. A felügyelők 38, fakitermelés-
sel foglalkozó vállalkozásnál ellenőrizték, hogy tevé-
kenységük során betartják-e a környezetvédelmi
előírásokat, a természetvédelmi területek, a növény-
és állatvilág megőrzésére vonatkozó szabályozást,
illetve, hogy miként kezelik a fakitermelési hulladékot.
Az ellenőrzések nyomán öt vállalkozás tevékenysé-
gét felfüggesztették, mivel nem volt környezetvédelmi
engedélyük, 15 esetben pedig bírságot róttak ki, ösz-
szesen 218.000 lej értékben.(Agerpres)
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előírtakkal szemben meglehetősen sok napot „nyernek”
a börtönlakók. 

Még az országos börtönhatóság jelen levő képvise-
lője is túlzottnak nevezte a tervezett módosításokat,
amire a bizottság elnöke azt válaszolta, hogy így pró-
bálják megoldani a börtönök zsúfoltsága miatti problé-
mákat. És egyébként is ez sokkal kevesebb, mint a
kegyelem. Amiről ugyancsak létezik egy törvénytervezet.
A vita hevében a képviselő még „koncentrációs táboro-
kat” is emlegetett, ahol „éhesen dolgoztatták az embe-
reket”.

A szabadságvásár tehát igazi vásár, hiszen a bér fe-
jében – amelynek eddig 40 százalékát kapta meg az il-
lető, 60 százaléka a börtönadminisztráció kasszájába
került – napokat válthatnak meg a rabok. Egy másik ja-
vaslat a felügyelet nélküli telefonálás lehetősége. A ja-
vaslattevő indoklása szerint a telefonokat a cellákba
kell beszerelni, mert „nehéz” kihozni a foglyokat a be-
szélőbe. 

Meghatározták azt is, mit jelentenek a „nem megfe-
lelő” körülmények. Például azt, ha egy rab négy négy-
zetméternél kisebb területen „él”, ha nem vehet részt
szabadtéri tevékenységeken, nem kap elég napfényt,
friss levegőt vagy ventilációt, ha nem megfelelő a cella
hőmérséklete, a megfelelő mellékhelyiség és higiéniai
feltételek hiánya, a nedves, penészes falak. 

Valóban sok helyen embertelenek a börtönviszonyok.
Csakhogy, mint minden másban, ebben is túlzásokba
esünk. Most, a politikai hacacárék mellett, uniós nyo-
másra, ez lett a legfontosabb problémája az országnak.
Közben teljesen megfeledkezünk azokról a „szabad”
emberekről, akik a létminimum határán tengődnek vagy
azokról a gyermekekről, akiknek százezrei feküsznek le
éhesen esténként valamilyen vacokba egy-egy düledező,
penészes viskóban. Az ő hiányzó négyzetmétereik, em-
beri jogaik senkit sem érdekelnek? 

Valószínűleg nem, mindaddig, amíg az unió egyszer
csak „ráébred”, hogy ebben az országban emberek mil-
liói élnek mélyszegénységben. És emiatt rónak ki szank-
ciókat az országra. Akkor majd a börtönviszonyok
merülnek feledésbe...

Szabadságvásár 
és egyebek
(Folytatás az 1. oldalról)

Áder János újraválasztott magyar köztársasági
elnök hétfőn letette esküjét az Országgyűlés plená-
ris ülésén. A Fidesz-KDNP államfőjelöltjét az Or-
szággyűlés 131 szavazattal választotta újra március
13-án. 

Drámai mértékűnek nevezte a politikai közbeszéd állapo-
tának romlását Áder János, ezért az 1867-es kiegyezést aján-

lotta követendő történelmi példaként az újraválasztását követő
ünnepélyes eskütétele alkalmából elmondott beszédében az
Országgyűlésben. Kijelentette, az 1867-es kiegyezés olyan
történelmi példa, „amiből erőt meríthetünk a cselekvéshez”.
Bár Kossuth, Széchenyi, Deák véleménye eltért bizonyos kér-
désekben, az nem vitatható, hogy mindig a „haza üdve” lebe-
gett a szemük előtt, és érveiket a másik iránti tisztelet hangján

ütköztették. 
Áder János egyetér-

tést javasolt abban a
három kérdésben,
hogy mindannyian
Európa polgárai va-
gyunk, mindannyian a
magyar nemzethez
tartozunk, és mind-
annyian tisztességes,
becsületes, nyugodt
életre vágyunk.

Javasolta: legyen
közös erőforrás a re-
formkor, március
idusa, 1867, 1956. És
amikor érveinket ösz-
szemérjük, mindig
ugyanaz a négy szó le-
gyen a szemünk előtt:
„A haza minden előtt”
– zárta beszédét Áder
János. (MTI)

Letette esküjét Áder János 

Ország – világ
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Magyar Anna, az Európai Helyi
és Regionális Önkormányza-
tok Kongresszusának alel-
nöke szerint pénzbe kerül a
többnyelvűség, és az Európa
Tanács (ET) készülő jelentése
és ajánlása minden bizonnyal
azt fogja kérni a tagállamok-
tól, hogy világos szabályokat
alakítsanak ki a többnyelvű-
ség költségeinek a biztosítá-
sára.

A Csongrád megyei közgyűlés
alelnöke – aki az Európai Helyi és
Regionális Önkormányzatok Kong-
resszusának az alelnöki tisztségét is
betölti – annak a jelentésnek a ra-
portőreként érkezett Székelyföldre,
amelyet az Európa Tanács (ET) ké-
szít az európai regionális és kisebb-
ségi nyelvek chartája elfogadásának
a 25. évfordulója alkalmából. Szé-
kelyföldi tapasztalatairól Tamás
Sándorral, a Kovászna megyei ön-
kormányzat elnökével közösen tar-
tott sajtótájékoztatón számolt be
hétfőn Sepsiszentgyörgyön.

Magyar Anna a sajtótájékoztatón
elmondta: úgy érzékelte, hogy a
Kovászna megyei önkormányzat
törekszik a magyar nyelv használa-
tára, de lehetőségei korlátozottak,
és „mintha gúzsba kötve táncolna”.
A raportőr korábban a Kovászna
megyei Gidófalván járt – ahol egy
jogerős bírósági ítélet következté-
ben el kellett takarni a polgármes-
teri hivatal homlokzatán a
községháza feliratot –, magyar civil
szervezetek képviselőivel találko-
zott, és Sebastian Cucu prefektus-
nál, a kormány Kovászna megyei
megbízottjánál is látogatást tett.
Utóbbiról azt mondta, hogy a pre-
fektus jól képviselte a kormány ál-
láspontját, és valamennyi konkrét

kérdésére jogi érvekkel alátámasz-
tott választ adott.

A raportőr úgy vélte: Románia
csak az első lépést tette meg a ki-
sebbségi nyelvhasználat biztosítása
terén azzal, hogy ratifikálta, és ezzel
jogrendje részévé tette a regionális
és kisebbségi nyelvek chartáját. Sze-
rinte további lépések szükségesek a
kisebbségi nyelvek védelmében.

Tamás Sándor, a Kovászna me-
gyei önkormányzat elnöke el-
mondta: 149 civil szervezet és
egyházközség közös petícióját adta
át a raportőrnek. Ennek aláírói azt
kifogásolták, hogy idén csak egy-
nyelvű, román pályázati űrlapon fo-
lyamodhattak önkormányzati
támogatásért. A 75 százalékban ma-
gyarok által lakott megye önkor-
mányzatának a prefektus
felszólítása nyomán kellett lemon-
dania a több éve használt kétnyelvű
pályázati ívekről.

A Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) megyei elnöki
tisztségét is betöltő Tamás Sándor
kijelentette: Romániában a nyelv-
használati viták nem egyenrangú
felek között folynak. Az egyik olda-
lon az állam képviselői, a másikon
az állampolgárok állnak, és az utób-
biak lehetőségei korlátozottak. Ki-
jelentette: akkor oldódnának meg a
nyelvi viták Romániában, ha a ma-
gyar nyelvet is regionális hivatalos
nyelvnek ismernék el. Hozzátette:
az Európai Unió egyes tagállamai-
ban több évtizede meghozták a ha-
sonló döntéseket, Románia azonban
adós maradt ezzel. Tamás Sándor
úgy vélte: a többnyelvűség költsé-
geit nem a megyei és helyi önkor-
mányzatoknak kellene kigazdál-
kodniuk, hanem az államnak kel-
lene átvállalnia. (MTI)

Európa Tanács 
jelentéstevője: pénzbe kerül 

a többnyelvűség

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság el-
nökének e heti romániai látogatása hozzájá-
rulhat a román állam intézményeinek és az
Európai Bizottság kapcsolatának a megerősí-
téséhez – nyilatkozta Klaus Johannis államel-
nök. 

„Juncker elnök az én meghívásomra érkezik, és
nagy örömmel várom. Régóta jó kapcsolatot ápolunk,
és szerintem ez hozzájárulhat ahhoz a törekvésünkhöz,
hogy európaibbak, láthatóbbak és elkötelezettebbek le-
gyünk. Nagyon jó egybeesés, hogy pont akkor érkezik
országunkba, amikor Európa napját ünnepeljük, és
nyilván ezen a napon ünnepeljük Románia EU-s csat-
lakozásának tizedik évfordulóját is” – nyilatkozta hét-

főn Klaus Johannis az Európai út multimédiás plat-
formnak. 

Juncker látogatásával kapcsolatban az államfő
hozzátette, hogy a szokásos találkozókat követően az
állampolgárokkal is beszélgetni fog a bizottság el-
nöke. 

„Nagyra értékelem, hogy az ilyenkor szokásos talál-
kozókon kívül az állampolgárokkal és a civil szerve-
zetekkel is szeretne (Juncker) találkozni. Ez a látogatás
megerősítheti a román állam intézményeinek és az Eu-
rópai Bizottságnak a kapcsolatát. Azt is elképzelhető-
nek tartom, hogy ennek hatására sok polgárnak
megváltozhat a véleménye, és újra Európa-párti em-
berek lesznek” – mondta Johannis. (Agerpres)

Európaibbak, láthatóbbak és elkötelezettebbek
Civil szervezetek képviselőivel is találkozik

Jean-Claude Juncker

Az egyedüli ország, amely igazán ellenzi Románia
felvételét a schengeni övezetbe, az maga Románia – ál-
lapította meg Klaus Johannis államfő egy televíziós in-
terjúban a közkegyelmi törvénytervezet körüli vitákra
és a büntető törvénykönyv korrupcióellenes szigorát
enyhítő, országos tiltakozási hullámot kiváltó kormány-
zati próbálkozásra utalva. Az elnök akkor reagált így,
amikor a közszolgálati televízió Európai út című mű-
sorában arról kérdezték, melyek azok az uniós tagálla-
mok, amelyeknek az ellenkezése akadályozza Románia
csatlakozását a belső határellenőrzés nélküli övezethez.

A jobboldali államfő élesen bírálta a szociálliberális
kormányt és parlamenti többséget, amiért szerinte
„szerencsétlen” törvénykezésével és sürgősségi kor-
mányrendeleteivel azt a meggyőződést erősíti az euró-
pai partnerekben, hogy Romániában még nincs
stabilitás, és a politikusok még nem értik, mi a jogál-

lam. Kifejtette, hogy szerinte az ország schengeni csat-
lakozását hátráltatják azok a román vezetők, akik az
Európai Uniót Románia ellenségeként állítják be, és
Brüsszel ellen ágálnak. Johannis úgy vélekedett: a „ki-
siklások” ellenére elérhető még az a célkitűzés, hogy
2019-ig (elnöki mandátuma végéig) az Európai Bizott-
ság lezárja az úgynevezett ellenőrzési és együttműkö-
dési mechanizmust (MCV). Több uniós tagállam a
romániai korrupciós problémákra hivatkozva az MCV
éves igazságügyi országjelentéseinek javulásától tette
függővé Románia schengeni csatlakozásának támogatá-
sát. Bár az „árukapcsolást” mind Bukarest, mind az Eu-
rópai Bizottság bírálta, a román vezetők
megkerülhetetlen tényként kezelik, hogy országuk addig
nem léphet be a schengeni övezetbe, amíg az uniós tag-
államok szerint Romániában gondok vannak a jogálla-
misággal. (MTI)

Johannis: Románia schengeni csatlakozását
egyedül Románia ellenzi

Módosító javaslatokkal kiegészítve kedvezően vé-
leményezte hétfőn a szenátus jogi bizottsága a közke-
gyelmi törvény tervezetét. A bizottság tagjai közül öten
– a szociáldemokrata párti és az RMDSZ-es szenáto-
rok – támogatták szavazatukkal a tervezetet, a Nemzeti
Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát Szövetség
szenátorai ellene voksoltak. 

A jogi bizottság elnöke, Şerban Nicolae szerint
amennyiben jelenlegi formájában alkalmaznák a jog-
szabályt, 1.032 fogvatartott esne a hatálya alá. „Ezek

közül 433-an teljes körű közkegyelemben részesülné-
nek, vagyis a törvény életbe lépésétől számított 48 órán
belül kiengednék őket a börtönből, 589 elítéltnek pedig
három évvel lerövidülne a büntetése. (...) A fogvatar-
tottak között nincsenek olyan várandós nők, akik a
közkegyelmi törvény hatálya alá esnének” – fogalma-
zott Şerban, hozzátéve, hogy a felsoroltak mellett még
kilenc kiskorúnak, illetve 70 év fölötti elítéltnek en-
gednék el a büntetését a jogszabály értelmében.
(Agerpres)

Kedvezően véleményezik 
a közkegyelmi törvény tervezetét

Nyíltan, egyenesen kell be-
szélni oktatásunk helyzetéről
– hangsúlyozta Kelemen Hunor
május 6-án Marosvásárhe-
lyen, az RMDSZ által szerve-
zett pedagógusfórumon. A
szakmával közösen kell dön-
téseket hozni, gyorsan és fe-
lelősen, különben az egyes
problémák az egész rendszer
válságát okozzák. Az RMDSZ
kiemelten fontosnak tartja a
magyar diákok számára 
készült román nyelvű tan-
könyvek minőségét, ezért pá-
lyázatot ír ki azok elké-
szítésére – jelentette be a
szövetségi elnök.

Szakmai fórumot rendeztek Ma-
rosvásárhelyen annak érdekében,
hogy lajstromozzák az erdélyi ma-
gyar oktatás problémáit és azok le-
hetséges megoldásait. „Az oktatási
reform előkészítése közös felada-
tunk. Ehhez rendszeres egyeztetésre
és tervezésre van szükség. A bírála-
tokat meghallgatjuk, és ahol tu-
dunk, változtatunk. Azt viszont
közösen kell belátnunk, hogy csak
a mindenki, a pedagógustársadalom
által is elfogadott, szakmailag jól
előkészített álláspont vezethet előre.
Hiszen, ha nincs konszenzusos ál-
láspont, akkor csak kapkodás van.
Ennek alapja a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségével kiala-

kított jó viszony” – nyomatékosított
az RMDSZ elnöke.

2013-2015 között helyi szinten
olyan dokumentumokat készített
elő az RMDSZ és az RMPSZ,
amely akkor alkalmas volt a prob-
lémák feltárására és megoldására.
„Ezt a munkát most újra kell kez-
deni, a korrekciókat el kell végezni,
ha valóban gyermekközpontú okta-
tást akarunk. Egyaránt szükség van
elkötelezett politikusokra, felké-
szült pedagógusokra és lelkes szü-
lőkre ahhoz, hogy céljaink ne
sérüljenek, és az oktatás arról szól-
jon, amiről szólnia kell: a gyerekek-
ről” – tette hozzá Kelemen Hunor. 

A felmérések azt mutatják, alap-
vető gond a román nyelv tanítása.
„Ezért döntöttünk úgy, hogy a kö-
vetkező években ösztöndíjak for-
májában támogatjuk azokat, akik
vállalják a román tankönyvek meg-
írását. A szövetség az ösztöndíjak
lebonyolítását a pedagógusszövet-
séggel közösen szeretné kivite-
lezni” – fogalmazott az RMDSZ
elnöke.
Az önkormányzat helyett 
a szaktárca döntene

A marosvásárhelyi Római Kato-
likus Líceum ügye nyomán olyan
törvénymódosítást készít elő az
RMDSZ, amely megoldást nyújtana
azokban a helyzetekben, amikor az
önkormányzat nem mer vagy nem

tud döntést hozni. Azt javasolja,
hogy ilyenkor dönthessen a tan-
ügyminisztérium, hiszen az a ta-
pasztalat, hogy az államelnöki
hivataltól kezdve a tanfelügyelősé-
gen át senki sem tudott megoldást
találni a vásárhelyi iskola ügyének
megoldására. „Tisztában vagyunk a
kezdeményezés hátulütőjével is, hi-
szen önkormányzati hatáskört he-
lyez vissza központi szintre. De úgy
gondolom, hogy ennek kivételnek
kell lennie, hiszen az ilyen helyze-
teket is kezelni kell. Bízunk abban,
hogy június végéig sikerül törvényt
alkotni” – zárta beszédét a szövet-
ségi elnök.
Megyei szinten 
egységes módszertan

Az RMDSZ oktatásügyi tenniva-
lóit összegezve Magyari Tivadar
oktatásért felelős ügyvezető alelnök
hangsúlyozta, hogy a 2013–2015
között kidolgozott megyei oktatási
terveket aktualizálni és javítani kell,
ezért egységes módszertant vezet-
nek be a megyei szintű cselekvési
tervek kidolgozására és ciklikus el-
lenőrzésére. Mint elmondta, ezt a
munkát sokkal szélesebb konzultá-
cióra alapozzák: „minden megyé-
ben, térségben egy szakmai-
szakpolitikai testület alakult, amely
minden fontos helyzetben ajánláso-
kat fogalmaz meg az önkormányza-
toknak és a politikai képviseletnek.

A megyei oktatási tanácsok műkö-
dési elveit és döntési kompetenciáit
központilag újra kell értékelni”. Az
oktatási törvény küszöbön álló mó-
dosításával kapcsolatban meggyő-
ződése szerint széles körű szakmai
és szakpolitikai konzultációra és
minden eddiginél jobban időzített
döntésekre van szükség. Az
ügyvezető alelnök elmondta, az
RMDSZ szakemberei az Iskolák
veszélyben program helyzetjelen-
tését és prognózisait szeptemberig
készítik el.

Szabó Ödön, az RMDSZ parla-
menti képviselője, a képviselőház
oktatási bizottságának alelnöke a
szövetség bukaresti munkájáról be-
számolva emlékeztetett, a magyar
tannyelvű iskolákban tanuló diákok
román nyelvből sajátos tanterv
alapján készített speciális, könnyí-
tett tételekből vizsgázhatnak a ké-
pességvizsgán és érettségin,
amennyiben a képviselőház után az
RMDSZ kezdeményezését döntő
házként a szenátus is megszavazza.
A képviselő további kezdeménye-
zésként megemlítette: „a jelenlegi
tej és kifli program mellett ősztől
országszerte minden megyében,
összesen körülbelül 50 iskolában
indul be az a program, amely meleg
ételt biztosítana a tanulóknak. Az
RMDSZ javaslata az volt, hogy ezt
a kezdeményezést terjesszék ki több
iskolára is”. Az elkövetkező idő-
szak egyik fontos feladataként a
magyar oktatáskutató és tovább-
képző központ létrehozásának sür-
getését nevezte meg.

A román nyelv idegen nyelvként
való oktatása kapcsán Király And-
rás államtitkár úgy fogalmazott, fel
kell gyorsítani a minisztériumi mun-
kát azért, hogy a speciális tantervek
mihamarabb elkészüljenek. „Fontos,
hogy a román tankönyvek minősége
megfelelő legyen, ezért üdvözlöm
az RMDSZ kezdeményezését, azt,
hogy júniusban nyílt pályázatot hir-
detnek a román tankönyvek megírá-
sára” – fogalmazott.

A pedagógusfórumon Péter Fe-
renc, Maros Megye Tanácsának el-
nöke házigazdaként köszöntötte a
résztvevőket. Hangsúlyozta: Maros-
vásárhely most különösen komoly
problémákkal küzd az oktatás terü-
letén, a városnak ugyanis még min-
dig nincs elfogadott iskolahálózata.
„Az RMDSZ számára az egyik leg-
fontosabb kérdés az anyanyelvű ok-
tatás biztosítása, hogy gyermekeink
magyarul tanulhassanak, és színvo-
nalas képzésben részesüljenek. Az
oktatási kérdések rendezése azért is
fontos, hogy fiataljaink versenyké-
pes tudással rendelkezzenek, így
könnyebb lesz nekik is az elhelyez-
kedés, és egy-egy régió fejlődése is
nagymértékben függ attól, hogy mi-
lyen a munkaerőpiaca, rendelkezik-
e felkészült szakemberekkel” – tette
hozzá.

A fórumon részt vevők a szór-
ványoktatás, a román nyelv idegen
nyelvként való tanítása, a tanköny-
vek előkészítése, a tanárhiány, a me-
gyei oktatási tervek, az oktatáskutató
és továbbképző központ létrehozásá-
nak témájában tanácskoztak. 

RMDSZ-pályázat román nyelvű tankönyvek megírására
A gyermekközpontú oktatás a cél



A Nagy Enikő, a marosvécsi is-
kola aligazgatója által vezetett ün-
nepségen elhangzott, hogy a Csősz
házaspár egyik tagja sem volt hely-
beli születésű, mégis hamar meg-
nyerték a disznajóiak bizalmát, és
„úgy tudtak élni, célokat kitűzni,
hagyományt őrizni, kultúrát életben
tartani, a megmaradásért minden
erejükből munkálkodni, és harcolni
is, ha kellett”, ahogy kevesen –
hangzott el Vita Melinda, Zsigmond
Edit és Dali Enikő visszatekintőjé-
ben. A falu történetét levéltárakban
kutatták fel, népdalkincsét házról
házra járva gyűjtötték össze, a ke-
zükre bízott kis- és nagyobb diáko-
kat az oktatómunka mellett
fegyelemre, rendre, kitartásra és a
szülőföld, a szülőhely iránti szere-
tetre, illemre nevelték. 

1975-ben érkeztek a faluba, mi-
után első állomáshelyükön, Mező-
felében is belefogtak már a
népnevelésbe, amit Iszlón folytat-
tak, ahol iskolát építettek, de tevé-
kenységük a Disznajón töltött évek
alatt bontakozott ki a legteljeseb-
ben. Tovább éltették a hagyomá-
nyos Nagy-éneket, úgy adva elő a
több mint ötvenszakaszos Móti-las-
sút, mint sehol máshol Erdélyben.
Új viseletet terveztek a disznajóiak-
nak, ami a szövés, varrás és a jelleg-
zetes helybeli keresztszemes
hímzés eredménye. 1982-ben a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotában
ebben a viseletben énekelt a 120
disznajói gyermek, akárcsak Csősz

Ferenc karmester, akit másnap a pi-
onírtanácshoz hívattak, és ingyen
csináltattak neki pionírparancsnoki
egyenruhát, hogy máskor abban ve-
zényeljen. 

A hőskorszakban műsoraikat
csak a megyei pártbizottság enge-
délyével mutathatták be. A Kodály
Zoltán 100. születésnapjára beta-
nult Háry János daljáték, a szigorú
feltételek ellenére – a szöveg le-
fordítása román nyelvre, a huszá-
rok számának egyre való
csökkentése – 25 előadást ért meg
négy év alatt. A daljátékot a há-
romszéki Rétyen, Csősz Ferenc
szülőfalujában is előadták, ahogy
minden május 2-án valamennyi
műsorukat, Disznajón pedig min-
den évben fogadták a rétyiek híres
fúvószenekarát. 

Csősz Ferenc vezetésével „Háry
János volt a csúcs”– hangzott el a
továbbiakban. Az előadás érdekében
az egész falu összefogott, a fűtetlen
kultúrotthonban és az iskolában éj-
félig folytak a próbák. A kedvenc
éneket – Felszántom a császár ud-
varát – a művelődési házat megtöltő
közönség együtt énekelte. 

Megyei viszonylatban Disznajón
szervezték meg először az ötvené-
vesek találkozóját, amire Csősz Fe-
renc évről évre ünnepi műsort
szervezett. 1980-tól erre az alka-
lomra tanították be Beethoven IX.
szimfóniájából az Örömódát három
nyelven, amit ma is ismer a közös-
ség, és a falunappá alakult találko-
zót az idén augusztusban 37.-szer
szervezik meg.

Ha valaki azt hinné, hogy ezért
az emberpróbáló, lelkes munkáért
Csősz Ferenc elismerésben része-
sült, igencsak téved. 50. születés-
napjára az volt a köszönet, hogy
kitiltották a kultúrotthonból. A kö-
szöntőműsort a megyei pártbizott-
ság 1989-ben azzal a feltétellel
engedélyezte, ha háromnegyed
része román nyelven szól. 

Csősz Ferenc munkáját felesége
folytatta, évről évre új színdarabot
mutattak be, a dalcsoport rendsze-
resen részt vett a Gyöngykoszorú
találkozókon, felújították és bemu-
tatták a régi fonó játékait, műsort ál-
lítottak össze a János-napi
köszöntőkből, sikeres volt a Sorozó
is. Színvonalas műsorokkal szere-
peltek a Kárpát-medence magyarok
lakta területein – hangzott el többek
között az előadásban. 

Mindezt a tevékenységet a
Csősz-szoba őrzi. A plakátokon az
összes zenés és prózai darab szerep-
lőjének neve olvasható. A sikeres
előadások sajtóvisszhangja a 40 éve
vezetett falukrónikában négy köte-
tet tesz ki. Gyöngybetűs kézírással
be van kötve a később könyvformá-
ban megjelent helybeli népdalok
gyűjteménye, olvashatók a diszna-
jói diákok néprajzi témájú dolgoza-
tai, fényképalbumok őrzik a
termékeny évek fontosabb esemé-
nyeit, s megtalálható a Csősz házas-
pár valamennyi kiadványa, ami
nyomtatásban is napvilágot látott.
Egy nagyon szép kék „lájbis fer-

sing” őrzi az eredeti Felső-Maros
menti népviseletet, keresztszemes
és írások kézimunkák pedig a há-
zaspár mindkét tagjának a kevés
szabadidőben folytatott tevékenysé-
gét, hiszen Csősz Ferenc nagyon
szépen tudott kézimunkázni. A
sportban is élen járt a legjobb kör-
nyékbeli A osztályos röplabdacsa-
patok tagjaként. 

A falu sok mindennel tartozik a
Csősz házaspárnak, ezért örül,
hogy a néprajzi múzeum mellett a
Csősz-emlékszobát is felavathat-
ják, amely a múltról és Disznajó
művelődési életéről szól – hangzott
el többek között Ördög Ferenc,
Marosvécs polgármesterének az
emlékszobát megnyitó beszédében.
Csép Éva Andrea parlamenti kép-
viselő a nőszervezet munkáját érté-
kelve kijelentette, hogy egy
közösségben olyan kincsre, amit
Csősz Irma, a falu óvó nénije je-
lent, ügyelni kell. 

„Aki egy évre lát előre, magot
vet, /aki több évre, fát ültet,/ aki
több nemzedékre – gyermeket
nevel” – idézte az ismert mondást
Nagy Ferenc jódtelepi református
szórványlelkész, aki tagja volt az
első 33 gyermekből álló osztálynak,
amelynek kisdiákjai a Csősz Ferenc
keze alatt nevelkedtek. A hozzá fű-
ződő emlékeit idézte a gyermekko-
riaktól kezdődően egészen a halálos
ágyán megszólaltatott hegedűig.
Beszélt a ma is benne élő táncokról,
dalokról, majd Reményik Sándort
idézve hangsúlyozta, hogy az a
nemzedék, aki Csősz Ferencnek ta-

nítványa volt, jól tudja, hogy mit
köszönhet egykori tanítójuknak.
Csősz Ferenccel kapcsolatos családi
emlékeket mondott el Nagy Géza, a
sógor, Csősz Irma testvére. Felszó-
lalt László (Fülöp) Irén tanítónő,
aki a Csősz házaspár előtt bonto-
gatta szárnyait Disznajón.

A beszédeket megszakító műsor-
ban többségében olyan helybeli
gyermekek léptek fel, akik már a
szüleiktől hallották a Csősz Ferenc
által tanított énekeket. Megható volt
látni, hogy munkássága hogyan él
ma is tovább immár a második
nemzedékben. Verset mondott, éne-
kelt és hangszeren játszott Zsig-
mond Andrea, Nagy Sarolta, Bíró
Krisztina, Bíró László, Nagy Bog-
lárka, Nagy Franciska, ifj. Nagy
Mihály, aki eljutott a kisiskolások
szavalóversenyének országos sza-
kaszáig, és fellépett a Zsigmond
Tünde tanítónő irányításával mű-
ködő tánccsoport, megérdemelt si-
kert aratva. 

Bár munkássága során Csősz Fe-
renc az egyre nehezebb körülmé-
nyek között semmilyen elismerést
nem kapott, feleségét az EMKE
1994-ben Vámszer Géza-díjjal is-
merte el, és Marosvécs község dísz-
polgárává avatták. 

Aki Disznajó régi és mai történe-
tére, egy megszállottan, szívvel-lé-
lekkel dolgozó pedagógus házaspár
életének és tevékenységének alapos
részleteire kíváncsi, a falumúzeum
mellett megtekintheti a Csősz Fe-
renc-emlékszobát is a helyi óvoda
épületében. 

Tizenkettedik alkalommal mérték
össze tudásukat a reál és humán
tudományok területén jeleskedő
magyar középiskolások a szomba-
ton zajlott Bolyai Farkas multi-
diszciplináris országos tantárgy-
versenyen.

A hét tantárgyból – biológia, földrajz,
informatika, társadalomtudományok,
történelem, kémia, fizika – összesen 11
szekcióban megrendezett versenyre az
ország hét megyéjéből 220, anyanyelvén
tanuló diák jelentkezett. 

Az elméleti és gyakorlati próbákból,
bemutatókból álló vetélkedők eredmé-
nyét középiskolai és egyetemi tanárokból
álló versenybizottság értékelte.

A szombat délelőtti megnyitó után el
is kezdődtek a vetélkedők, majd amíg az
értékelő tanárok a feladatlapokat javítot-
ták, a versenyzők és kísérő pedagógusaik
városnéző sétára indultak. A nap legiz-
galmasabb mozzanata természetesen az
esti díjazás volt, amikor zsúfolásig telt a
tantárgyversenynek otthont adó Bolyai
Farkas Elméleti Líceum díszterme.

A versenybizottság közel 40 díjat, hét
különdíjat és több mint húsz dicséretet
ítélt oda a diákoknak. A legjobban min-
den bizonnyal a Bolyai líceum teljesített,
tanulói ugyanis a Bolyai Farkas fizika
tantárgyversenyen (Ferencz Dániel), a

Societas Humana társadalomtudomány
tantárgyversenyen (Horváth Tímea és
Szőcs Boróka) és a Kalkulusz informa-
tika tantárgyverseny keretében zajlott al-
kalmazói vetélkedőn (Ghiarfas Norbert
Attila) is első díjat szereztek. A bolyais
diákok további három második és két
harmadik díjat, hét dicséretet és egy kü-
löndíjat vihettek haza. Szintén három
első díjjal gazdagodott a szatmárnémeti
Kölcsey Ferenc Főgimnázium: diákjai a
Nyárády Erazmus Gyula biológia tan-
tárgyverseny mindkét szekciójában, a
növény- és állatbiológia vetélkedőn és az
anatómia és élettan vetélkedőn is a leg-
jobbak lettek. A Szatmárnémetiből érke-
zett versenyzők további vetélkedőkön
három dicséretet is kiérdemeltek. Két
első és két második, illetve egy harmadik
díjat és három dicséretet vihettek haza a
csíkszeredai Márton Áron Főgimnázi-
umból érkezett fiatalok, a kézdivásárhe-
lyi Nagy Mózes Elméleti Líceum diákjai
egy első, egy második és egy harmadik
díjat, illetve három dicséretet és egy kü-
löndíjat érdemeltek ki. Sepsiszent-
györgyről két tanintézet is képviseltetett
a versenyeken. A Mikes Kelemen Elmé-
leti Líceum diákjai két különdíjat és egy
dicséretet, a Székely Mikó Kollégiumból
érkezők pedig egy első, egy második és
egy harmadik díjat, illetve egy különdíjat
szereztek.

A gyergyószentmiklósi Salamon Ernő
Gimnázium csapata egy második és két

harmadik díjat, illetve két dicséretet vi-
hetett haza, a székelyudvarhelyi Baczka-
madarasi Kis Gergely Református
Kollégium tanulói pedig egy második
díjjal és egy dicsérettel gazdagodtak. Ko-
lozsvárt Sepsiszentgyörgyhöz hasonlóan
két tanintézet képviselte. A Báthory Ist-
ván Elméleti Líceum egyik diákja egy
különdíjat érdemelt ki, a János Zsigmond
Unitárius Kollégium tanulói egy első és
egy harmadik díjjal, egy dicsérettel és
egy különdíjjal térhettek haza. Egy nagy-
váradi versenyző harmadik díjban, egy
nagykárolyi dicséretben részesült, a mar-
gittai Horváth János Elméleti Líceum ta-
nulója pedig különdíjat érdemelt ki.

Maros megyét a Bolyai líceum mellett
a Római Katolikus Teológiai Líceum, a
Művészeti Szaklíceum és az Elektroma-
ros is eredményesen képviselte. A Római
Katolikus Teológiai Líceum a fizikave-
télkedőn szerzett harmadik díjjal, a Mű-
vészeti Szaklíceum egy humánföldrajz
szekcióban kiérdemelt dicsérettel gazda-
godott, míg az Elektromaros két csapata
a társadalomtudomány vetélkedő máso-
dik és harmadik díját nyerte el. 

A díjazás perceiben a versenybizottsá-
gok illetékesei méltatták a diákok telje-
sítményét. Dr. Borbély Sándor egyetemi
adjunktus, a fizika tantárgyverseny bi-
zottságának elnöke elárulta, hogy a diá-
kok kísérletei az értékelőket is
meglepték. A Fabinyi Rudolf kémia tan-
tárgyverseny bizottságának elnöke, 
dr. Donáth Nagy Gabriella egyetemi elő-
adótanár a diákok és felkészítő tanáraik
mellett a szülőknek is gratulált az elért
eredményekhez, majd arra is felhívta a
figyelmet, hogy a verseny tárgyi nyere-
ményeit a korábbi évekhez hasonlóan a
marosvásárhelyi Richter Gedeon Rt.
ajánlotta fel.

Az együttlét utolsó perceiben 
dr. Dávid László, a Sapientia rektora, az
országos multidiszciplináris tantárgyver-
seny elnöke arról tájékoztatta a diákokat,
hogy a tanügyminisztérium aláírásával
ellátott oklevelek a törvény előírásai sze-
rint biztos bejutást jelentenek nemcsak a
Sapientia, hanem más egyetemek tandíj-
mentes, ösztöndíjas helyeire akkor is, ha
egyelőre csak kilencedikes vagy tizedi-
kes a díj tulajdonosa. Ez természetesen
abban az esetben teljesülhet, ha a diák az
egyetemi felvételi tantárggyal azonos te-
rületen részesült elismerésben.
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Ütközés az ősemberrel

Csórékolbászillat, sör- és lángossor, bábeli hangzavar,
gép- és élőzene – az idei majális emlékfoszlányai. Szá-
momra mégis valami egész más maradt meg a legszebb
hónap első napjából. Somostető, ünneplő tömeg... A ját-
szótér végén kialakított vidámparkot, annak is egy bizo-
nyos pontját – az ütköző autók sátra körüli területet –
sokszínű embergyűrű veszi körül. 

– Egy órája várakozom, hogy képzelik ezt – kiabálja
egy barna bőrű, várandós fiatalasszony. Választ nem kap
a hétlejes jegyeket osztó nőtől, így mérgesen továbbáll.
A pályán öt jármű kering, körülötte legalább százan vá-
rakoznak a pénzükért kapott papírcetlivel. Azok, akik
gyorsaságuknak, erőszakosságuknak köszönhetően sorra
kerültek, ismerősöknek, barátoknak adják át a helyet. A
nagyobb gyerekeket a pálya széléről figyelő szülőket ide-
genek szólítják meg, egyezkednek, hogy a menet végén
éppen előttük parkoljon le a gyerek. 

Jó húszperces álldogálás után, valami csoda folytán az
én fiam is talál egy helyet az egyik autóban, boldogan he-
lyezkednek el benne barátjával, majd indulnak is a pár
perces útra. Két menetre fizettek be, hogy felváltva mind-
ketten vezethessenek. De még le sem csengették az első
kört, javában forognak, kanyarodnak még az autók, ami-
kor türelmetlen, indulatos „sereg” özönli el a pályát. A
játékot felügyelő fiú kezével hadonászva próbálja meg-
állítani az ostromot, amelyben nemcsak a berohanók,
hanem a járművekben ülők is könnyen megsérülhetnek,
de igyekezete kudarcot vall. A mi gyerekeinket is célba
veszi egy sötét tekintetű férfi. A fiúk mutatják, hogy van
még egy jegy náluk, válaszként a „felnőtt” az öklét mu-
togatja. 

– Ebbe soha nem ülünk be még egyszer – értenek egyet
a barátok a „móka” végén. Amíg távolodunk a veszélyes
menetek színhelyétől, azon gondolkozom, hogy lehetnek
ennyire felelőtlenek a vidámpark üzemeltetői. Miért nem
korlátozzák a jegyek számát, ha sokkal kevesebb a jármű,
mint az érdeklődő? Az anyagi haszon mámorában tényleg
nincs értéke a fizető testi épségének? Akkor sem, ha gye-
rek? És kit terhel a felelősség, ha tényleg megtörténik a
baj? Az ősember módjára viselkedő tömeget vagy azt, aki
a jegy árát átveszi?

Napos hétvégéken vásárhelyiek százait vonzza a So-
mostető. A gyermekekkel érkezők tudják, hogy a számos
játszótéri kellék, hinta, csúszda, kosár- és röplabdapálya
mellett, ha van rá lehetőség, előbb-utóbb csak „kikunye-
rálódik” egy kis pénzért kínált szórakozás. Vajon sokszor
kell még megismétlődnie a majálisi ütközős jelenetnek,
vagy tanulunk a látottakból, és, ha tömeg van, inkább
nem kérünk a dzsungel törvényei szerint működtetett
park „vidámságából”.

Tantárgyversenyek Bolyai szellemében
Díjak – egyetemi belépők

Nagy Székely Ildikó

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

Lelkekbe írt élet
(Folytatás az 1. oldalról)



Az Angela&Berna Kft. megbíz-
ható, komoly építőcég híré-
ben áll. Reklámra nincs
szükségük, munkájuk ered-
ménye, az épületek tanúskod-
nak a minőségi munkáról, s
így egyik megrendelő ajánlja
őket a másiknak. A cég tulaj-
donosa, Szombat Béla szénás-
ágyi vállalkozó lépésről
lépésre ismerteti a cég mun-
káját, az ágazat problémáit. 

A nulláról indultak 2008-ban,
akkor, amikor a gazdasági válság
miatt visszaesett az építőipar, de mun-
kájukra igényt tartottak, így 2009-ben
létrehozták a céget. Akkor még csak
három munkással dolgoztak.

Ma már 40 alkalmazottat foglal-
koztatnak, többségük, 34-en hely-
beliek, hatan pedig dicsőszent-
mártoniak. 

– Nem egyszerű dolog a vállal-
kozás manapság, hiszen egyre na-
gyobb a szakemberhiány, egyre
többen mennek külföldre dolgozni,
és ezt a folyamatot nagyon nehéz
megállítani. Semmit sem tehet a
vállalkozó, ha a munkás bejelenti,
hogy egy hét múlva már Németor-
szágban fog dolgozni, ahol jobb
bért adnak neki, mint itthon. Bárho-
gyan szeretnénk, nem tudunk olyan

béreket biztosítani, hogy versenyké-
pesek legyünk a külföldi munkaerő-
piaccal. Lehetetlen 2000-2500
eurónak megfelelő összeget fizetni
egy munkásnak – mint amennyiért
ott dolgoznak –, mert nem lehet ki-
termelni ezt a pénzt. Szerencsére
vannak olyan jó szakembereink,
akik még ragaszkodnak ahhoz,
hogy itthon, a család közelében ke-
ressék meg a kenyerüket, és hazai
viszonylatban tisztességes bérért jó
minőségű munkát végeznek. 

– Milyen építkezéseket vállalnak?
– Családi házakat, tömbházat

építünk. Jelenleg a Dózsa György
utcai Mol benzinkút mellett egy öt-
emeletes – hétszintes – tömbházat
építünk. Ez egy komoly munka.
Amikor felvállalunk egy építkezést,
az alapásástól kezdve a tetőzetig, a
felületburkolásig mindent elvég-
zünk. Kőművesek, ácsok, vasbeton-
szerelők, burkolók dolgoznak az
épületen, többnyire szakképzett

munkások, akiket segédmunkások
segítenek. 

– Hány magánházat építettek
eddig? 

– Évente körülbelül 15 házat épí-
tünk fel, az Egyesülés negyedben
egész házsort húztunk fel a Hagi
Stoian utcában. Megkapjuk a tulaj-
donos által elképzelt és tervező által
készített tervet, s kezdődhet a
munka. Egyre több az igénylés, hi-
szen újból beindult az építőipar,
lehet, sokan nem is tudják, hogy mi-
lyen nagy a fellendülés ebben a
szektorban, munka van bőven.
Több, mint amennyit el tudunk vé-
gezni. Azt viszont nem tesszük

meg, hogy felvállaljuk a munkát és
alvállalkozóknak adjuk, mert a
megrendelő igényt tart arra, hogy az
végezze a munkát, aki felvállalta, s
olyan minőséget kapjon, mint amire
számított. 

– Volt egy időszak, amikor túlmé-
retezett családi házakat építettek.
Maradt ez a tendencia?

– Nem. Ma már kisebb lakásokat
építenek, a gazdaságossági szem-
pont a prioritás. Az emberek rájöt-
tek, hogy nincs szükség olyan nagy
házakra. Legtöbb újonnan épülő
ház 60-70 négyzetméter alapfelü-
letű, de azért most is épül egy-két
400 négyzetméteres ház. 

Egy multifunkcionális műve-
lődési központ létesítésének
ötletét vetette el a helyi ta-
nács, amelynek megépíté-
sére jó pályázati esély lett
volna a kormánynál. Erről és
a községben folyó munkáról
Dávid Gyula polgármesterrel
beszélgettünk.

– A miniszterelnök-helyettes
marosvásárhelyi látogatása alkal-
mával vázolta fel a kormány prio-
ritásait és a pályázati
lehetőségeket. Ezen prioritások is-
meretében a március 14-i tanácsü-
lés sürgősségi napirendjére
szerettem volna tűzni egy multi-
funkcionális művelődési központ
megépítésének határozattervezetét,
hiszen a pályázatot március 16-án
kellett volna benyújtani. A tanács
nem szavazta meg a javaslatomat,
napirendre sem tűzték a határozat-
tervezetet. Pedig a közösségnek
nagy szüksége lett volna egy új,
korszerű művelődési központra,
ami magában foglal egy multifunk-
cionális termet, előadótermet, ol-
vasó- és infótermet, raktárt, a
táncosaink számára egy próbater-
met, mert jelenleg az óvoda előte-
rében próbálnak. Annak ellenére,

hogy jó esélye lett volna a pályá-
zatnak, elvetették. Lenne lehetőség
a Leader-program keretében is pá-
lyázni, hiszen Mezőmadaras 
Szentannával, Mezőcsávással és
Mezősámsonddal a Mezőség Ka-
puja akciócsoport tagja. Erről a le-
hetőségről az április 27-i
tanácsülés utolsó napirendjén tájé-
koztattuk a tanácsot, Antal Zoltán
ismertette a lehetőségeket. Az elvi
beszélgetés során a tanács ismét ki-
fejtette, hogy egy ilyen központ
nem prioritás, inkább egy új orvosi

rendelő mellett voksoltak, amit a
tanács épülete előtti parkba képzel-
tek el. Az előtanulmányok elkészí-
tését megszavazták, a park – amit
2012-ben létesítettünk – felszámo-
lása viszont törvénytelen. Az épít-
kezést saját költségvetésből
kiviteleznék, erre 150.000 lejt kü-
lönítettek el. Egy másik határozat-
tervezetet viszont, ami a
szénáságyi iskola pályázati pénz-
ből történő felújítására vonatko-
zott, a márciusi ülésen
sürgősségileg elfogadtak. 

– Említette, hogy rövidesen
nagyszabású aszfaltozási munkába
kezdenek. Hol aszfaltoznak?

– A községi utakat aszfaltozzuk
le, összesen 7118 méteren, Bánd,
Szénáságy és Sámsond felé. Ennek
kivitelezése több mint 820 ezer
euró, amelyet az országos telepü-
lésfejlesztési program (PNDL) ke-
retében pályáztunk meg. A
munkálatokat három héten belül el
is kezdi a gyulafehérvári út- és 
hídépítő cég, amely a közbeszer-
zési kiírás nyertese. A kivitelezési
határidő 18 hónap.

– A községközpontban 2013 óta
van vízszolgáltatás. Van-e szó
ennek bővítéséről?

– Jelenleg 190 fogyasztó csatla-
kozott a hálózatra, ez a lakosság 35
százaléka. Újabb pályázatokat
nyújtottunk be a vízhálózat bővíté-
sére, ami Szénáságy főutcáján ha-
ladna, illetve a madarasi
csatornahálózat kiépítésére. 

– Idén itt szervezik meg a Ma-
darasok találkozóját. Mikor kerül
sor erre?

– Augusztus 4-6. között har-
madszor szervezzük a Madarasok
találkozóját. Nagy esemény ez a
falu életében. A rendezvénynek ez
lesz a XII. kiadása, ahol Backama-
daras, Csíkmadaras, a magyaror-
szági Madaras és Kunmadaras
vesz részt. A jó hangulatú találko-
zók alkalmával általában 100-120
személyt szoktunk vendégül látni. 

A Pataki-Ágotha Általános Is-
kola igazgatói tisztségét ja-
nuár 9-étől Gagyi Zsuzsanna
tölti be. A kinevezett igazgató
földrajz-történelem tanár, aki
idén augusztus 31-ig vezeti
az iskolát, amikor újabb ver-
senyvizsgát írnak ki erre a
posztra. Ekkor a volt igaz-
gató, Kovács László matema-
tika szakos tanár már részt
vehet a versenyvizsgán, hi-
szen időközben megszerezte
a menedzseri képesítést. 

Az iskolába jelenleg 202 gyerek
jár (beleértve az óvodásokat is), és
18 pedagógus dolgozik az intéz-
ményben. A közelmúltban felújított
iskolában minden feltétel adott az
oktatáshoz. Sok városi tanintézet
csodájára járhat, hogy falusi kör-
nyezetben milyen jó körülményeket

teremtettek a gyerekeknek és peda-
gógusoknak egyaránt. 

– Idén 14 nyolcadikos búcsúzik
az iskolától. A legtöbb diák a szak-
iskolát választja, de vannak, akik
elméleti középiskolában folytatják.
A Marosvásárhelyi Református
Kollégiumba, a Pedagógiai Líce-
umba jutottak be a diákjaink, a szín-
vonalat tartják. Vargyas Imola
Irénke például a „refi” XI. osz-
tályában első tanuló, de nagyon jó
eredményei vannak Balázs Barba-
rának is a X. osztályban. 

Tehát aki szeret és akar tanulni,
annak itt, Madarason is megvannak
a feltételek. A pedagógus legna-
gyobb gondja, hogy a gyerekek
nem motiváltak. Szakiskolába ala-
csony általánossal, sikertelen ké-
pességvizsgával is bejutnak –
fogalmazott az igazgató. 
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Balázs László és Dalma földmű-
veléssel foglalkoznak, az ősök
nyomdokait követve szó sze-
rint ragaszkodnak a szülő-
földhöz, ami egyre kevesebb
fiatalról mondható el. A több-
ség inkább választja az ingá-
zást, a kivándorlást, mint a
gazdálkodást. Pedig ez az
ágazat is jó megélhetést biz-
tosít a családnak, csak hozzá-
értés kell hozzá. 

A család portáján a feleség, a
közgazdász végzettségű Dalma fo-
gadott, aki ugyanúgy jártas a föld-
művelésben, mint a gazdaságot
vezető férj, aki visszatért a nagy-
szülőkhöz, hogy a családi hagyo-
mányt folytassa. A nagyszülőktől
földet, jó tanácsot kaptak, és bele-
vágtak a gazdálkodásba. Száz hek-
táron gazdálkodnak, amiből 42

hektár saját terület. A többit bérlik
Madaras, Mezőbánd, Mezősám-
sond, Mezőkölpény határában. 

– Jelenleg a vetéssel foglalkoznak
a földeken, nagyon sok a munka.
Negyven hektáron kukoricát, hu-
szonöt hektáron napraforgót, húsz
hektáron lucernát termesztünk és ti-
zenöt hektár legelőt művelünk. Ta-
vasztól késő őszig kevés olyan
időszak van, hogy hátradőlve lazítha-
tunk. A fejőstehenekről lemondtunk,
mert azokkal még több gond volt.
Ahhoz, hogy a földművelésből meg
lehessen élni, folyamatos gépvásár-
lásra, újabb földterületek vásárlására
van szükség. Amikor más a lakását
korszerűsítette vagy utazott, mi gépe-
ket, földet vásároltunk, a profitot
visszafordítottuk a gazdaságba. A
környéken kevés az eladó föld, min-
denki ragaszkodik hozzá, így csak

ritkábban adódik alkalom a
vásárlásra. Jelenleg 8-10 ezer
lejt kérnek egy hektár földért. 

Ami a gépparkot illeti: van
három traktorunk, továbbá két
eke, tárcsa, vetőgép, kukori-
caszedő gép, bálázó, minden,
amire szükség van – mondta
Dalma, miközben az udvaron
parkoló gépeket és a még rak-
táron lévő kukoricát mutatta.
Ezt rövidesen lefejtik és fo-
lyamatosan értékesítik.

A földművelés biztos megélhetés

Ötemeletes tömbházat épít 
a szénáságyi vállalkozó

Szerkeszti: Mezey Sarolta           

Fotó: Nagy Tibor 

Kezdődik a községi utak aszfaltozása

Aki tanulni akar, annak falun is
adottak a lehetőségek 



Szombaton hosszú idő után újra
benépesült a sáromberki alsó iskola
udvara, ahol a Patronus Pro Sarum-
berg egyesület szervezésében mini-
focitorna színhelye volt a műgyepes
pálya. Nyolc együttes méretkezett
meg, vívott nagy csatát a kupáért.
Közben két hatalmas bográcsban íz-
letes gulyás főtt, retro zene szólt,
csapolt sörért álltak sorban.

A gólyafaluként is emlegetett Sá-
romberkén valamikor virágzott a
sportélet. A kultúrotthon klubjában
a helyi fiatalok rendszeresen asztal-
teniszeztek, egy időben röblab-

dacsapat is működött. A település-
nek csaknem ötven éven át volt ütő-
képes labdarúgócsapata, amely
1986 és 2007 között egy év megsza-
kítással a megyei bajnokságban sze-
repelt. Az utolsó évben, első helyen
végezve a csoportjában, a Haladás
jogot szerzett, hogy a D divízióban
folytassa, de anyagi okokból a csa-
pat nem indulhatott a felsőbb osz-
tályban, ami az együttes
felbomlásához vezetett. Ezt köve-
tően hosszú ideig nem játszottak hi-
vatalos focimérkőzést Sárom-
berkén. Az egykori focipályát be-
nőtte a gaz, az öltöző omladozik,
csoda, hogy a kapufák még nem ke-
rültek az ócskavasba.

Két évvel ezelőtt azonban a
nagyernyei önkormányzat egy mű-
gyepes pályával lepte meg a sárom-
berkieket, akik azóta, életkortól
függetlenül, több csapattal kergetik
rendszeresen a bőrgolyót. Aztán egy
másik változásról is szólnunk kell,
ami a közelmúltban a Patronus Pro
Sarumberg kulturális egyesület ber-
keiben történt. Az egykori alapítók,
akik hosszú éveken át bizonyították
lelkes és eredményes munkával a
településhez való szoros kötődésü-
ket, átengedték helyüket egy lelkes,
fiatalokból álló csoportnak. 

A civil szervezet új elnöke Be-
rekméri Brigitta lett, akit először a
szombati rendezvényről, majd idei
terveikről faggattunk. A fiatal peda-
gógus elmondta, néhány héttel ez-
előtt egy karműtéten esett át, s a
kényszerpihenő ideje alatt bőven
volt ideje azon gondolkodni, hogy
milyen szórakoztató rendezvé-
nyekre lenne igény Sáromberkén.
„Először egy asztaltenisz-bajnok-
ságra gondoltam, amit a kultúrott-
hon klubhelyiségébe terveztünk.
Leültük egy rövid megbeszélésre
Máté Barna önkormányzati taná-
csossal és édesapámmal, Berekméri
Leventével (sz.m. a sáromberki
sportélet meghatározó alakjával).
Azt javasolták, hogy az asztalteniszt
halasszuk télire, s szervezzünk egy
minifutball-tornát. Meg is hirdettük
az eseményt, amelyre meglepeté-
sünkre a vártnál sokkal több csapat
jelentkezett. Mivel egynaposra ter-
veztük a rendezvényt, nem tudtuk
mindenkinek a benevezését elfo-

gadni, de látva a fokozott érdeklő-
dést és a rendezvény sikerességét,
lehetséges, hogy jövőben kétnapos
tornát tartunk majd” – mondta Bri-
gitta. Az egyesület elnöke a soron
következő rendezvények közül kie-
melte az augusztusi falunapot,
amely a környéken Gólyafesztivál
néven ismert, illetve azt a többfor-
dulós kulturális vetélkedőt, amelyet
az iskolásoknak terveznek a sárom-
berki Teleki családdal kapcsolatos
témában. A nyári vakáció idejére
több gyerekprogram szervezésén is
gondolkodnak.

A déli órákban a csapatok tagjait
ízletes gulyással kínálták, amit Be-
rekméri Csaba szakács készített két
hatalmas bográcsban, s amit hideg
csapolt sörrel lehetett elnyomtatni.
A délutáni órákban a nézőszám is
emelkedett, sokan kilátogattak az
iskolaudvarra meccset nézni, a haj-
dani sáromberki focicsapatról nosz-
talgiázni. A helyi focicsapat egykori
kiválóságát, Dobai Andrást (a hetve-
nes-nyolcvanas években volt a Ha-
ladás nagyszerű középpályása, majd
a megyei bajnokságban az együttes
másodedzője) is megkérdeztük a
rendezvényről. Elismerő szavakkal
illette a szervezőket. „Örömmel lá-
togattam ki a mérkőzésekre, s jóleső
érzéssel tölt el, hogy újra sokan rúg-
ják a labdát a településen. Remé-
lem, hogy lesz folytatás is, de azt
javasolnám, hogy legközelebb két-
napos legyen a torna. Szép számban
láttunk tehetséges fiatalokat a pá-
lyán. A szervezők kérdésére legjobb
játékosnak a marossárpataki Nistor
Jánost javasoltam, aki nagyon tech-
nikás, kiválóan cselez. Külön dicsé-

retet érdemel a Patronus Pro Sarum-
berg fiatal csapata, amelyből első-
sorban ifj. Szántó Attila és ifj.
Berekméri Levente tűntek ki” –
mondta az egykori labdarúgó. 

A hajdani sáromberki aranycsa-
pat tagjai napjainkban már 40–50
év közöttiek, ennek ellenére rend-
szeresen futballoznak, s a szombati
tornára is beneveztek Napoli nevű
csapatukkal, amely ugyan nem ju-
tott tovább a csoportjából, de alapo-
san megdolgoztatta fiatalabb
ellenfeleit. A csapat legjobbja a
rangidős Fülöp István volt (a Diós-
győrhöz igazolt Fülöp István és Bo-
toşani-nál futballozó Fülöp Loránd
édesapja), aki 49 évesen is kiváló
erőnlétnek örvend. 

A tornára a négy helyi csapat
mellett a szomszédos falvakból ér-
keztek még amatőr labdarúgók,
hogy elhódítsák a bajnoki serleget.
A mérkőzések reggel kilenckor kez-
dődtek, és este nyolckor értek véget.
Először a csoportmérkőzéseket ját-
szották le, majd ezt követően a négy
legjobb együttes a kieséses szakasz-
ban folytatta. A döntőt a helyi Pat-
ronus Pro Sarumberg egyesület
fiataljai vívták a marossárpataki Bo-
russia Dortmund focistáival. A talál-
kozót és a szervezők által falajánlott
kupát a marossárpatakiak nyerték 6-
4-re. A harmadik helyen a nagyer-
nyei Alkotói Ifjúsági Egyesület
csapata végzett. A torna legjobbja a
már említett Nistor János lett, leg-
jobb kapusnak Máté Barnát (Patro-
nus Pro Sarumberg) választotta egy
háromtagú bizottság. A mérkőzése-
ket a helyi iskola tornatanára, Pete-
lei István vezette.
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A Győri Audi ETO KC nyerte
meg a női kézilabda Bajnokok Li-
gája 2016/17-es szezonját, mivel a
budapesti döntőben hosszabbítás
után 31-30-ra legyőzte vasárnap a
macedón Vardar Szkopjét.

Az elején a Vardar, a folytatásban
viszont a Győr védekezett hatéko-
nyabban. A magyar csapat nagy
hangsúlyt helyezett a szélső játékra,
és ez eredményesnek bizonyult (15-
12).

A második felvonásban sem vál-
tozott a játék képe, továbbra is szo-
ros volt az állás. Az ETO számos
variációt alkalmazott a támadások
során, jó ideig vezetett, de rendkí-

vül szívós ellenfelét nem tudta le-
szakítani. A rendes játékidő utolsó
tíz percében csak két gólt dobott a
magyar együttes, így 26-26 után
hosszabbítás következett. A ráadást
a Győr nagy lendülettel kezdte, ami
kitartott a kétszer öt perc végéig
(31-30).

A győri csapatnak ez volt a hato-
dik BL-döntője, háromszor (2009,
2012, 2016) veszített, és immár há-
romszoros győztesnek mondhatja
magát (2013, 2014, 2017).

A 3. helyért rendezett mérkőzé-
sen: Bukaresti CSM – Buducnost
Podgorica (montenegrói) 26-20
(13-12).

Női kézilabda BL: 
Aranyérmes a Győri Audi ETO

RÖVIDEN
* A Juventus kétgólos előnnyel fogadja az AS Mo-

nacót a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének mai
visszavágóján. A találkozó 21.45 órakor kezdődik (TV:
Pro).

* Vasárnapi eredmény a labdarúgó 1. liga felsőházi
rájátszásának 9. fordulójából: USK Craiova – Kons-
tancai Viitorul 0-1.

* Nem kap akkreditációt Ilie Năstase az idei Roland
Garrosra – közölte a Francia Teniszszövetség. Eltiltá-
sára azt követően kerül sor, hogy a Nemzetközi Tenisz-
szövetség felfüggesztette az egykori teniszjátékost,
mivel a román Fed Kupa-csapat kapitányaként botrá-
nyosan viselkedett a Nagy-Britanniával játszott mér-
kőzésen.

Helyzetek vs. gólok
Ami sikerült a Marosvásárhelyi

ASA női labdarúgóinak a leendő
ezüstérmes Temesvár ellen, nem si-
került Borgóprund ellen. Bár Székes
Károly tanítványai végig támadtak
a mérkőzésen, és elsöprő fölényt
alakítottak ki labdabirtoklásban, a
vendégek nyerték 3-1-ra a találko-
zót, miután háromszor közelítették
meg veszélyesen Rusz kapuját.

Némi túlzással azt is mondhat-
juk, hogy a két kapus közötti kü-
lönbség döntötte el a találkozót,
hisz Rusz Orsolya mezőnyjátékos-
ként kényszerből állt a kapuba, míg
a vendégek moldovai hálóőre né-
hányszor csodákat tett a marosvá-
sárhelyi lövéseknél, és ha szükség
úgy hozta, testi épségét veszélyez-
tetve vetődött Hosu elé.

Az elején úgy tűnt, hogy az ASA
még így, megfogyatkozott és meg-
gyengült kerettel is biztosan nyer-
heti a mérkőzést, különösen a 13.
percben, amikor Alina Boroş kilőtte
a pókhálót a jobb felső sarokból.
Csakhogy néhány perccel később a
védők lemaradtak a vendégeknek
ugyancsak a Moldovai Köztársa-
ságból érkezett ékéről, akinek Rusz
sem képezhetett akadályt. A 34.
percben pedig újabb védelmi hibá-
ból és kapushabozásból már 1-2-re
alakult az eredmény.

A folytatásban nem gondoltuk
volna, hogy több gólt nem szerez-
nek a házigazdák, akik legalább
húsz olyan helyzetet hagytak ki,
amelyekből azért néhányat illett
volna belőni. Miután azonban Alina
Boroş, teljesen egyedül, öt méterről

megcélozta Zatusinszkaját, az ebből
indított ellenakcióból a borgóprun-
diak újabb gólt szerezve lezárták a
mérkőzést.

A marosvásárhelyi csapat,
amelynek az idén az egyetlen célja,
hogy befejezze a bajnokságot, az

utolsó három bajnoki mérkőzését
egyetlen hét alatt, május 28-a és jú-
nius 3-a között játssza le. Először
Bukarestben, a Fair Play ellen,
majd Jászvásáron lép pályára, az
utolsó meccs pedig hazai pályán
lesz, Nagybányával.

Sikeres minifocitorna Sáromberkén

A győztes Győri Audi ETO KC csapata, miután hosszabbítás után 31-30-ra legyőzte a mace-
dón Vardar Szkopjét a női kézilabda Bajnokok Ligájának döntőjében a Papp László Budapest
Sportarénában 2017. május 6-án. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A tornára a négy helyi csapat mellett a szomszédos falvakból érkeztek még amatőr labdarúgók

Berekméri Edmond

Bálint Zsombor

Ranglista
1. Kolozsvár 15 15 0 0 123-4 45
2. Temesvár 14 10 1 3 64-30 31
3. Jászvásár 13 8 2 3 51-20 26
4. ASA 14 8 1 5 48-21 25
5. Székelyudv. 14 6 1 7 22-41 19
6. Craiova 15 6 0 9 24-56 18
7. Târgovişte 15 5 2 8 26-53 17
8. Borgóprund 14 5 0 9 29-47 15
9. Bukarest 15 3 0 12 28-83 9
10. Nagybánya 15 2 1 12 15-75 7

Eredményjelző
A női labdarúgó-Szuperliga 15. fordulójában: Bukaresti Fair

Play – Székelyudvarhelyi Vasas Femina 1-2, Borgóprundi Heniu –
Nagybányai Independenţa 2-1, Temesvári CFR – CSS Târgovişte
9-2, Kolozsvári Olimpia – Real Craiova 12-0. A Jászvásári Navobi
– Marosvásárhelyi ASA mérkőzést május 31-én rendezik.

A 16. forduló eredményei: Székelyudvarhelyi Vasas Femina –
Kolozsvári Olimpia 0-7, Real Craiova – Temesvári CFR 0-3, Ma-
rosvásárhelyi ASA – Borgóprundi Heniu 1-3, Nagybányai Indepen-
denţa – Bukaresti Fair Play 2-2. A CSS Târgovişte – Jászvásári
Navobi találkozót május 24-én játsszák.

Jegyzőkönyv
Női labdarúgó-Szuperliga, 16. forduló: Marosvásárhelyi ASA –

Borgóprundi Heniu 1-3 (1-2)
Vezette: Claudiu Ştef (Marosvásárhely) – Albu Bálint (Marosvá-

sárhely), Vlăduţ Gaşpar (Marosvásárhely).
ASA: Rusz – Vâga, Meleacă, M. Boroş, Gorea, Hosu (77. Ador-

ján), Barabási, Roca, Năznean, Balázs, A. Boroş.
Heniu: Zatusinszkaja – Szatropa, Prisecari, Şteff, Lowenberger,

Vaman, Purcil, Toma, Arnăutu, Pop, Chiper.
Az ASA gólszerzője: Alina Boroş (13.).



A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Karán szervezték meg a
HACKTGM programozóversenyt, amely hatalmas si-
kernek és elismerésnek örvendett.

A Sapientia EMTE közreműködésével Barabási
Csongor, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum volt diákja
szervezte a versenyt. Csongor tanulmányait jelenleg
Birminghamben végzi, ahol számos ehhez hasonló
versenyen vett már részt. Innen adódott az ötlet, hogy
a tavaszi szünetben itthon is járuljon hozzá valami
„maradandó” rendezvényhez, ezáltal segítve egye-
temi diáktársait, lehetőséget teremtve a megmérette-
tésre és tudásuk gyarapítására. 

A verseny megszervezése hihetetlenül nagy kihívás
volt, rengeteg időt, energiát, kitartást és odaadást igé-
nyelt. A sok munka végül meghozta gyümölcsét, hi-
szen sikeres rendezvény kerekedett belőle. Közel 30
versenyző vett részt, köztük nem csak marosvásárhe-
lyi, hanem kolozsvári és angliai diákok is.

A rendezvény megnyitóját is Barabási Csongor tar-
totta. Számos támogató cég jelent meg, mint például
a SmartSoft, a Sysgenic, a PitechPlus, a Lynx Soluti-
ons vagy a Taverna Diavolului vendeglő, az Impact

Mode, a Therézia, Pacovis, HalcyonMobile, Github,
Leco Impex. Osztián Erika informatika szakos ta-
nárnő végig segítette a szervezői munkát. A csapatok
24 órán át dolgoztak, szombat déltől vasárnap délig.
Eközben többször is szünetet tartottak étkezésre, pi-
henésre, kikapcsolódásra. A program kötetlen volt,
mindenki a saját meglátása szerint osztotta be az ide-
jét. A verseny hangulata családias és kifogástalan volt.
A diákok új információval gazdagodhattak, hiszen a
főszervező számos előadást tartott új és ismeretlen té-
makörökben. 

A csapatok munkáját hattagú zsűri – a főtámogatók
képviselői, Osztián Erika tanárnő és a főszervező –
értékelte. A versenyzők nemcsak tapasztalattal,
hanem számos értékes és hasznos nyereménnyel is
gazdagodhattak.

A rendezvény létrejöttét, a főszervező munkáját
nemcsak a cégek és tanárok támogatták, hanem csa-
ládja és volt osztálytársai is. Mindannyian büszkék
vagyunk rá. Reméljük, hogy e sikeres rendezvényre
a jövőben is sor kerül. További sok sikert kívánunk
pályafutásában!

Barabási Matild 

Április 25–26-át jelölte ki veze-
tőnk, Kopacz Imola a tavaszi ki-
rándulásra. Reggel fél nyolckor
indultunk, a marosvásárhelyi ta-
nács jóvoltából és Claudiu Maior
közbenjárására a térítésmentesen
felajánlott autóbusszal. Az előző
napok téli időjárása hirtelen jóra
fordult, kristálytiszta ég köszöntött
ránk. Szászrégen felé vettük az
irányt, az első megállónk Bethlen-
ben volt, ahol a református temp-
lomot néztük meg. Vezetőnk
részletes történelmi leírásban is-
mertette, hogy a templom története
1332-ig vezethető vissza, a XVI.
században a plébániatemploma
unitárius lett, 1615-1620 tájától
pedig a református felekezetet
szolgálja. Az egyházközség tulaj-
donában értékes tárgyak vannak,
például egy 1748-ban készített ara-
nyozott ezüsttányér és kehely.

Következő állomásunk Barcán-
falva (Bârsana) volt, az Iza völgyé-
ben, múltja a XIV. századra
vezethető vissza. A falu ortodox fa-
temploma 1720 körül épült, egyike
azon templomoknak, amelyek a
máramarosi fatemplomokkal
együtt felkerültek a világörökség
listájára. A településen található
Máramaros legjelentősebb fából
készült épületegyüttese. A barcán-
falvi kolostor tornya a 62 méteres
magasságával Erdély legmaga-
sabb, Európa második legmaga-
sabb fatornya. Az Iza völgyében
volt az éjszakai szálláshely, egy na-
gyon modern és kényelmes kis
panzióban, melyet máramarosi
népművészeti elemekkel díszítet-
tek.

Másnap reggel folytattuk az
utat, és időközben vezetőnk kis
ajándékokkal lepett meg, majd a
klubtagok által vitt vicces tombo-
latárgyakat sorsolt ki nagy derült-
ség közepette.

Szaploncán vezetőnk bevezetett
az itt található vidám temető
egyedi történetébe, Stan Ioan Păt-

ras volt az, akinek nevéhez fűződik
a temető létrejötte. Európában
egyedülálló látványosságnak szá-
mít, 1935-ben kezdtek megjelenni
a fából faragott és olajfestékkel dí-
szített verses fejfák. A népművész
halála után egy tanítványa folytatta
a munkáját, mára már több mint
800 fejfa áll, ami az elhunyt éle-
téről, egyéniségéről, mesterségé-
ről, életének és halálának
körülményeiről tanúskodik, tréfás
megfogalmazásban.

A vidám temető után egy na-
gyon szomorú helyre érkeztünk, a
máramarosszigeti börtönmúze-
umba, Románia leghírhedtebb
kommunista börtönébe. Itt tartották
fogva többek közt Márton Áron
római katolikus püspököt. Rá em-
lékezve imádkoztunk, elmondtuk a
szentté avatásáért szóló imát. 

A börtön falai között akadémi-
kusok, miniszterek, katonatisztek,
az egyházi élet főméltóságai síny-
lődtek embertelen körülmények
között, gyakorlatilag a megsemmi-
sítésük volt a cél.

Az 1990-es évektől a kommu-
nizmus és az ellenállás áldozatai-
nak emlékmúzeumát hozták létre

Ana Blandiana és férje, Romulus
Rusan kezdeményezésére.

Utunk következő állomáshelye
Nagybánya volt, ahol meglátogat-
tuk az ásványtani múzeumot, Ro-
mánia legnagyobb és Európa egyik
legnagyobb regionális ásványgyűj-
teményét, amelyet Victor Gorduza
alapított. Több mint 20.000 darab
bányavirág, kövület, kőzet és érc
található a tárlókban.

Aztán Szamosújvár következett,
amelyet az Erdélybe telepedő ör-
mények alapítottak. Hálásan kö-
szönjük vezetőnknek, Kopacz
Imolának a kirándulás megszerve-
zésébe fektetett munkát. Ugyanak-
kor köszönjük a két sofőr, Bucur
Mihai és Balázs Béla hozzájárulá-
sát a kirándulás zökkenőmentes le-
folyásához.Több száz kilométert
utaztunk, de feltöltődve és boldo-
gan érkeztünk haza.

A csodálatos tavaszi időt kihasz-
nálva, vezetőnk újabb szabadidős
programot szervezett. Május 2-án
a Somostető felé vettük az irányt,
ahol piknikeztünk, grilleztünk,
majd az ebéd elfogyasztása után
meglátogattuk az állatkertet. 

Czerán Erzsébet

Nem valami kedvező hír jelent
meg a sajtóban: drágulni fog a min-
dennapi kenyér, de ugyanakkor egy
örvendetes hír is kiszivárgott, hogy
ez évtől kezdve a nyugdíjasok is
felajánlhatják nyugdíj után fizetett
adójuk 2%-át a problémák enyhíté-
sére.

A különböző civil szervezetek
évek óta szorgalmazzák, hogy a jó
szándékú emberek éljenek az állam
által nyújtott lehetőséggel, és jöve-
delmük adójának 2%-át ajánlják fel
nemes célra.

A Máltai Szeretetszolgálat hiva-
tásánál fogva lelkesen részt vett
ebben az emberbaráti tevékenység-
ben, és az így összegyűjtött össze-
get főleg arra fordította, hogy a
mindennapi kenyér, a Szent Antal-
cipó ott legyen a rászoruló idősek
asztalán.

Nem véletlen a Szent Antal-cipó
elnevezés, hiszen minden jó csele-
kedet rugója a szeretet, melyet
Szent Antal hirdetett és magas
fokon meg is valósított.

Így jutott kenyérhez az évek fo-
lyamán 22 rászoruló, valamint az a
92 éves asszony, akinek érdekében
egy tömbház lakói fogtak össze.

Hála Istennek, nem elszigetelt
esetről van szó, hiszen egy üzletsor
igazgatója egy tolószékbe kénysze-
rült asszonyon kívül még három rá-
szorulónak biztosította a kenyeret.

A Bolyaiban végzett osztálytársak
sem feledkeztek meg kollégájukról.

Sajnos, ilyen sok arca van a szük-
ségnek, sok a segítségért kinyújtott
kéz, ezért a máltaiak önkéntesei
mindig készen állnak arra, hogy a
lehetőségek függvényében megold-
ják a problémákat.

Jó érzés tudni azt, hogy szerveze-
tünk mögött lelkes egyének, cso-
portok állnak, akik meghallják az
igét, miszerint „Aki csak egy pohár
friss vizet ad is inni egynek a legki-
sebbek közül, mert az én tanítvá-
nyom, bizony mondom nektek:
nem marad el a jutalma” (Mt 10,42)

Reméljük, hogy az új rendelet,
mely szerint a nyugdíjasok egy
része felajánlhatja adójának 2%-át,
még több jótéteményre lesz ele-
gendő.

Bízzunk benne, hogy segélyünk-
kel nem érünk későn rászoruló em-
bertársainkhoz.

A részletekről a 0728-332-008
állandó számon érdeklődhetnek.
Kérésre a nyomtatványt is eljuttat-
juk a kitöltés megkönnyítéséért.
Kódszámunk: 9139771, Serviciul
de Ajutor Maltez în România.
B a n k s z á m l a s z á m :
RO45BRDE270SV03087002700 

Köszönjük a segítséget azok ne-
vében, akiket segítünk!

Radványi Hajnal máltai tag

A Magányosok Klubja tavaszi kiránduláson

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

fogadjuk leveleiket. 
A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat 

és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Sikeres programozóverseny a Sapientián

Segítsenek, 
hogy segíthessünk!

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Szóvá tenném 
A rendszerváltás után gomba-

mód elszaporodtak a fogászati ma-
gánrendelők, mindenféle
szakvizsgálati lehetőségek, a
gyógyszertárak száma megsokszo-
rozódott, ugyanúgy a laboratóriu-
moké is. 

Ez utóbbi adta az ötletet ezen
írásomhoz. Pár éve nem kértek la-
boratóriumi vizsgálatokat, de
utóbbi ellenőrzésre való jelentke-
zésemkor beutalót (küldőcédulát)
kaptam. Már akkor megtudtam,
hogy hónap végén már nem irat-
kozhatsz csak a fizetéses vizsgála-
tok elvégzésére. Azóta több helyen
érdeklődtem. A II-es poliklinikán
azzal utasítottak el, hogy érdeklőd-
jem a hónap végén, hátha őket is
megszánják némi alamizsnával. Ér-
deklődtem, nem kaptak. A TOP-
MED azt tudatta, hogy már rég
elosztották a májusra esedékes la-
borvizsgálatokat.

Tovább nem is sorolom, mert:
érthetetlen számomra, hogy mi sze-
rint dönti el a biztosító, hogy me-
lyik labornak milyen mennyiségű
és minőségű vizsgálatra ad lehető-
séget. Ahogy mondják, a küldőpa-
pírral jelentkezőnek kiutalt
ingyenes laboratóriumi vizsgálatok
rendszerint már a hónap első nap-
jaiban elfogynak. Kampányszerűen
történik ez is, az illető laboratórium

vezetőjének párthovatartozásától
függ? Kitől reméljem, hogy sorra
kerülhetek? Megint a Tamási Áron
Rendes feltámadás című írása ug-
rott be, de már hányadszor ebben
az eredeti demokráciánkban. Nem
mindegy, hogy a betegnek hányféle
laborvizsgálatot és milyent írtak
elő, aminek az eredményétől függ,
hogy a szakrendelői küldőpapírjá-
val visszajut-e 30 napon belül a
szakorvoshoz, vagy kezdje elölről
a háziorvosnál, akihez szintén csak
előjegyzéssel jelentkezhetsz, a sür-
gősségi esetektől eltekintve, hogy
majd újra küldőpapírhoz juthass.
Kérdezném, azoknak, akik e törvé-
nyeket, rendelkezéseket hozzák,
hasonlóképp sorban kell állniuk,
feliratkozniuk, várniuk, bosszan-
kodniuk, mint az átlag halandók-
nak, vagy nekik megvannak a hátsó
bejáratok? Az is szemet szúrt a
meglátogatott egészségügyi intéz-
ményeknél, hogy az annyit hangoz-
tatott egyenjogúságban mennyire
elmarad a kétnyelvűség, habár épp
a napokban olvastam, hogy tör-
vénybe is foglaltatott az anyanyelv-
használat az egészségügyben.
Hiába írja a rendelő ajtaján, hogy
Sebészet, ha a többi litánia (van
ahol félajtónyi), csak a többséghez
szól anyanyelven. 

Szász Károly

Fotó: Csifó László
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E héten, május 11-e és 14-e
között miniévadot tart az
András Lóránt Társulat. Az
eseménysorozat keretében a
marosvásárhelyi táncszínház
négy produkciót ad elő, kö-
zöttük pedig utolsó alkalom-
mal viszi színpadra A patkány
esküvője és a NEXT című elő-
adásait. A produkciókat a tár-
sulat Brăila utca 10. szám
alatti székhelyén, az egykori
zsinagógában láthatja az ér-
deklődő közönség.

A táncszínház által küldött köz-
lemény szerint a program a követ-
kező: május 11-e, csütörtök, 19.00
óra – Famme. „Ez a darab szá-
momra a belső törvények harcáról
szól. Az ember kiszolgáltatottsága
természetének bonyolultságában
rejlik: önfeláldozó és egyben bosz-
szúszomjas, mindent fölülmúlóan
szeretni és engedhetetlenül gyű-
lölni képes, életet adó, mentő és
kioltó. Génjeiben, természetében
hordozza életútját? Szabad akarata
által meghatározott lény, akinek
megvan rá a lehetősége, hogy tu-
datosan és szabadon válasszon az
alternatívák közül, de létezik való-
ban szabad akarat, ha az alternatí-
vákat nem ő állítja fel?
Rendezésemben egy nyitott szer-
kezet létrehozására törekedtem,
amelynek célja, hogy a nézőket
aktivizálja, kérdéseket indukáljon
bennük. Az előadás a drámai szö-
veg dramaturgiai ívétől rugaszko-
dik el, azonban egy nonverbális,
vizuális, auditív, metaforikus nyel-

vezetben a dráma mélységét törek-
szik eljuttatni a befogadóhoz.” (Be-
zsán Noémi, rendező-koreográfus). 

Szereplők: Bezsán Noémi, Da-
bóczi Dávid, Deák Orsolya, Joó
Renáta, Kányádi György, László
Otília, Macaveiu Blanka, Ruszuly
Ervin, Szabó Franciska. Zenei
munkatárs: Ádám Rebeka. Ren-
dező-koreográfus: Bezsán Noémi

Május 12-e, péntek, 19.00 óra –
FLOW. „A FLOW cím az előadás
mozgásvilágának atmoszférájára,
energiaáramlására utal, ugyanak-
kor mozgatórugója az előadás kon-
ceptuális témájának. A
flow-élmény a szerelem állapotá-
ban is meghatározó, az érzésben
való teljes elmerülés determinálja,
és az elme ezen állapota a depen-
dencia kiszolgáltatottságának mó-
kuskerekében őrlődik. Hogy mi a
dependencia tárgya ebben az eset-
ben, az vitatható: függünk egy
másik személytől, az ösztön dik-
tálta érzéstől vagy egyáltalán az
ideától? A függőség által létrejövő
viktimizáció milyen áldozathoza-
talra kényszerít? Ezen problemati-
kát boncolgatja az előadás, egy
szerelmi háromszög szubtilis hu-
morral ábrázolt viszonyrendszerén
keresztül.” (Bezsán Noémi, ren-
dező-koreográfus). 

Szereplők: Joó Renáta, Kányádi
György, Szabó Franciska. Ren-
dező-koreográfus: Bezsán Noémi

Május 13-a, szombat, 19.00 óra
– A patkány esküvője. „Néha nincs
kihez szólni... sokszor viszont van,
LENNE pár kíváncsi vállalkozó,

aki az ember lelki utazásaiban ön-
ként vállalná a „csomaghordó”
szerepét, de a kommunikáció fá-
rasztó és felelősséggel jár. Miért is
adná fel az ember a magányban
rejlő kényelmes SZENVEL-
GÉST??? Jóval egyszerűbb a
HIÁNY és az elfojtott VÁGY őr-
angyalának lenni. A dialógus nehéz
kereszt, végtelen és kényszerű lelki
golgota, melyet csak kivételes
szentek és ámokfutó boldogságku-
tatók képesek talpon maradva be-
járni... vagy talán ők sem.” 

Szereplők és az előadás ren-
dező-koreográfusai: Joó Renáta,
Kányádi György, Szabó Franciska.

Május 14-e, vasárnap, 19:00 óra
– NEXT. „Az ember élete során,
kortól függetlenül, ideje legna-
gyobb részét kapcsolatok kialakí-
tására fordítja. Igaz barátokat,
szeretetet, szerelmet remél, de sok-
szor merően más irányt vesznek a
dolgok. Viszonyaink fájdalmat,
szenvedést, bánatot, az önmagunk-
ról való lemondást is magukban
hordozzák. Érzéseink józan korlá-
tok közt maradnak-e vagy eluralko-
dik rajtunk valamiféle abszurd állati
késztetés, és önként semmisítjük
meg magunkat egy hamis ideáért?
Tetteinkre a szeretetből származó
odaadás vagy az érthetetlen függő-
ség lesz jellemző?” (Dabóczi Dávid,
rendező-koreográfus). Szereplők:
Dabóczi Dávid, Deák Orsolya.

Jegyfoglalás a 0720-936-613-as
telefonszámon lehetséges, a tánc-
színház mindenkit szeretettel vár
előadásaira. (Knb.)

Miniévadot tart az András Lóránt Társulat

Smart University névvel egy in-
novatív projekten kezd el dolgozni
május 31-jétől a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem (MOGYE) az IBM Corporate
Service Corps elnevezésű prog-
ramja keretében. A projekttel javí-
tanák a felsőoktatási intézmény
oktatási és integrált ügyintézési fo-
lyamatait, és új megoldásokat talál-
nak ki a hatékonyság növelésének
érdekében. 

Leonard Azamfirei, a MOGYE
rektora szerint a Smart University
projekt az egyetem új kezdeménye-
zése, amelyre az IBM „nagy érdek-
lődéssel válaszolt, hiszen
lehetőséget látott egy innovációs el-
képzelés kifejlesztésére, amely
egyedülálló lesz a romániai felső-
oktatási intézmények sorában” – áll
az orvosi egyetem közleményében. 

A program célja, hogy tovább
fejlesszék a már működő e-UMF

internetes platformot, és újabb mes-
terséges intelligencián alapuló tech-
nológiákat vezessenek be az
intézményben, mint a kognitív szá-
mítástechnika, az Internet of
Things, a digitális adattárolás, a pa-
pírmentes iroda vagy a szolgáltatás-
alapú szoftverek. 

A programban számos nemzet-
közileg elismert IBM-szakértő vesz
részt. Az IBM Corporate Service
Corps egy jótékonysági program,
amelyet az IBM 2008-ban indított
el, és arra hivatott, hogy kisebb kö-
zösségek gondjait oldják meg vi-
lágszerte. 

Az IBM Corporate Service
Corps ingyenesen nyújt szakmai ta-
nácsadást bizonyos szervezeteknek,
amelyek arra törekednek, hogy fel-
zárkózzanak a digitális technológi-
ákat használó szervezetek közé –
mutat rá az egyetem közleménye.
(Agerpres) 

Smart University – innovációs
projekt a MOGYE-n

Vasárnap egyházi körben is köszöntötték az
anyákat a backamadarasi reformátusok, fel-
híva a figyelmet a család fontosságára is.

A délelőtti istentisztelet keretében anyák napi ün-
nepélyre került sor a gyülekezetben. Koncz László lel-
kész a Sámuel első könyvéből vett igével nyújtott
betekintést egy régi család életébe, egy hűségesen
imádkozó édesanyának, Annának és gyermekének,
Sámuelnek az életébe. Anna, miután megszületett fia,
ígéretéhez híven Istennek ajánlotta fel. Élete ma is
példaértékű a keresztyén édesanyáknak, arra figyel-
meztet, hogy gyermekeinkért imádkozni kell. Az ige-
hirdetés után a vallásórás gyerekek verssel és az
IKE-csoport zenészei kíséretében énekkel köszöntöt-
ték az édesanyákat, nagymamákat, megjelent szülő-
ket, majd virágot nyújtottak át az édesanyáknak. 

Az idei anyák napja azért volt más, mert délután is
folytatódott az ünneplés, a gyülekezet családi délutánt
szerveztett, amelyen Cosma István pszichológus,
mentálhigiénés szakember tartott előadást Férfiélet,
női sors címmel. Ebben felhívta a figyelmet a férfi és
női, valamint apai és anyai szerepkörökre, amelyek
ugyanolyan fontosak a házasságban és a családi élet-
ben. Előadás után kiscsoportos beszélgetésre került
sor, amelyen a férfiak és nők külön csoportokban be-
szélgethettek a házasélet fontos tényezőiről, amelyet
a végén közösen kiértékeltek az előadó segítségével.

Cosma István nem receptet kívánt adni előadásával,
hanem bátorítani a résztvevőket arra, hogy erről a do-
logról beszélni kell Isten színe előtt, aki segítségét és
áldását adja a családi és házaséletre.

Az előadás alatt a családi délután részeként gyerek-
foglalkozásra is sor került, az IKE-s fiatalok a vallás-
órás gyerekekkel dolgoztak, ajándéktárgyakat
készítettek az édesanyáknak például arról, hogy mit
kívánnak ajándékképpen az édesanyjuknak. Az aján-
dékokat a program végeztével a templomba vonulva

éneklés, köszöntés közepette adták
át. A fiatalok próbálták tudatosítani
már a kisgyermekek életében is azt,
hogy mit jelent Józsué megállapí-
tása, miszerint ,,én azonban és az én
házam az Úrnak szolgálunk”. A
családi délután szeretetvendégség-
gel zárult. 

Kérdésünkre, hogy miért tartják
fontosnak gyülekezeti körben is
megünnepelni az anyákat, a nőket,
Koncz László Ferenc lelkész el-
mondta: ma átalakulóban van az a
hagyományos családi kép, amely-
ben a férfi eltartja, a nő pedig ösz-
szetartja a családot. A változó világ-
és családkép mellett is cél megtar-
tani a családot és házasságot Isten
közelében, aki áldását és segítségét
adja azokra, akik ezt szüntelenül
kérik.

Az anyákat és a családot ünnepelték 
Backamadarason

Foto :  Nagy Tibor (archiv)

Gligor Róbert László

A gyerekek virággal, a gyülekezet elismeréssel köszöntötte 
az anyákat Fotó:  Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, kétteraszos, 75
m2-es, földszinti, felújított tömbházla-
kás a Braşovului utcában – 66.000
euró. Tel. 0722-202-371. (948-I)

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

ELADÓ 45 ár beltelek Backamadarason:
gáz, villany, víz és a főútról bejárat. Tel.
0758-329-346. (853)

ELADÓ kombinált ruhásszekrény. Tel.
0365/736-410. (386)

ELADÓ 50 méhcsalád. Ár megegye-
zés szerint. Tel. 0746-211-557.
(825-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-946-913.
(956)

ELADÓ tűzifa: bükk, gyertyán, csere.
Tel. 0749-556-815. (956)

TŰZIFA eladó: bükk, gyertyán. Tel.
0747-594-011. (956)

MINDENFÉLE

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

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-
ből vagy Lindab-cserépből, készítünk
teraszokat fából és vállalunk bármi-
lyen kis javítást. A nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0758-639-
258. (943-I)

KÖNYVELÉST VÁLLALOK. Mérle-
get aláírok. Tel. 0756-760-667.
(18824-I)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (717-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (549-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (771)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (621)

ALKALMAZOK munkást szerelési
munkálatokra. Tel. 0744-504-536.
(sz.)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321,
0365/416-454. (59714)

MEGEMLÉKEZÉS

Múlnak az évek, te nem vagy ve-
lünk, de tovább élsz szívünkben,
soha nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk május
9-ére, amikor 21 éve itt hagytál
minket, szeretett, jó gyermekünk,
jó testvér, a marosvásárhelyi
RIGÓ CSABA, aki 23 éves korá-
ban tragikus munkabaleset áldo-
zata lett. 
Hiába telnek el a napok, múlnak
az évek, a feledés mind nehe-
zebb. 
Emléked fájó szívvel őrizzük. Bá-
natos szívű szüleid, testvéreid:
Hajni és családja, Edit és csa-
ládja, valamint Szabolcs. (797)

Mély fájdalommal emlékezünk
BALÁZS-OLDAL DEZSŐRE halá-
lának negyedik évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (874-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 9-én a koronkai id. NAGY
ISTVÁNRA halálának 8. évfordu-
lóján. Emlékét őrzi felesége és
lánya. (898)

Úgy mentél el, ahogy éltél, szeré-
nyen, drága lelked, fáradt tested
nyugodjék békében! 
Fájó emlékével a szívünkben em-
lékezünk május 9-én a szentbe-
nedeki NÉMET ILONÁRA
halálának tizedik évfordulóján.
Nagyon hiányzol, drága édes-
anyám! Nyugodj békében!
Leányod, Lenke. (905)

Szívünk soha el nem múló fájdal-
mával emlékezünk életünk leg-
szomorúbb napjára, 2016. május
9-ére, MARTON JÓZSEF CSABA
halálának első évfordulóján.
„Elmentél tőlünk egy napfényes
tavaszi napon, azóta tiéd a
csönd, a végtelen nyugalom. Hi-
ányod elviselni nehéz, örökre
megtart szívünkben az emléke-
zés. Pihenésed legyen csendes,
emléked áldott. Bánatos édes-
anyja, testvérei és azok családja.
(889)

Fájó szívvel emlékezünk május
9-én CSATA VENCZELRE halálá-
nak 2. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (941)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel, de Isten akara-
tát elfogadva tudatjuk rokonaink-
kal, barátainkkal, ismerő-
seinkkel, hogy szeretett testvé-
rünk, 

GYÁRFÁS MIKLÓS 
nyugalmazott jogtanácsos 

életének 78. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Temetése
május 9-én 12 órakor lesz a refor-
mátus temetőben. Nyugodj béké-
ben, emléked örökké őrizzük! 

A gyászoló család. (v.-I)

Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa és nagytata, 

OGNEAN NICOLAE 
életének 86. évében eltávozott az
örökkévalóságba. Temetése
2017. május 9-én, kedden 13 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi kő-
templomból. Isten nyugtassa
békében! 
Felesége, Maria, lánya, Camelia
és veje, Ioan, unokája, Radu és
felesége, Luminiţa. (938-I)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
ASZTALOSMŰHELY rendelésre készít AJTÓT, ABLAKOT, BÚTOROKAT, LÉPCSŐT. Tel. 0762-986-
532. (846)
VARRODA SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0742-298-872. (18817-I)
MEZŐGAZDASÁGI PROFILÚ CÉG alkalmaz MEZŐGÉPÉSZT (TRAKTORISTÁT). Tel. 0744-793-
460, 0743-142-012. (18855-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ SÍRÁSÓT alkalmaz. Érdeklődni a temető irodá-
jában naponta 9-15 óra között. (18832)
Az OMNICABLE KFT. alkalmaz RAKTÁROST, B és C kategóriájú hajtásival rendelkező SOFŐRT és a
minőségért felelő TECHNIKUST (tehnician responsabil de calitate). Érdeklődni a nagyernyei székhelyen
vagy a 0265/244-144-es telefonszámon 8 és 15 óra között. (sz.-I)
B kategóriával rendelkező SOFŐRT alkalmazunk, korhatár 45 év. Tel. 0722-383-216. (18859-I)
KIADÓ raktárhelyiség a Dózsa György utcában (Diego) egy 150 + 40 m2-es és egy 100 m2-es vagy egyben
290 m2. Tel. 0722-383-216. (18859-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
AUTÓSZERVIZ alkalmaz AUTÓSZERELŐT. Tel. 0723-650-004. (832-I)
A PC HOUSE fiatal MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk
tagja lenni, jelentkezz most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdek-
lődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59778)
A nyárádtői székhelyű GRANGE EE KFT. bútorfényező, készre dolgozó műhelyébe munkatársakat alkal-
maz csiszolásra és patinázásra. Juttatásaink: szállítás a munkahelyre, kialkudott bér és étkezési jegyek. Tel.
0748-111-797, 0748-111-796. (18852)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT,
BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  karbantartó SZEMÉLYZETET medencéhez, SZERE-
LŐT, FESTŐT, FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-
268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59777)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (18818-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBERT alkalmaz. Tel. 0740-490-325. (860)
TEXTIL-SZITAMŰHELYBE MUNKÁST keresünk. Munkaköri leírás: matricák, sziták előkészítése szá-
mítógépen és ezek nyomtatása papírra, műanyagra vagy szövetre; nyomtatás előkészítése és elvégzése; a
nyomtatott anyagok csomagolása és szállításának előkészítése; információs támogatás az ügyfeleknek és
az eladási osztálynak; megrendelések befejezésének a követése. Az ideális jelölt: szakmai tapasztalat leg-
alább 1 év; számítógépes ismeretek (előny Corel Draw); középfokú végzettség; felelős személy, rendezett,
figyel a részletekre és kreatív. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: cariere@renania.ro vagy
személyesen a következő címre: Bodoni (Budiului) utca  68. szám, Marosvásárhely. Tel: 0265/264-656, fax:
0265/260 906. (sz.)
Az ALIAT AUTO KFT. AUTÓSZERELŐT, VILLAMOSSÁGI SZAKEMBERT, BÁDOGOST alkalmaz
a kamionműhelyébe. Vonzó bérezés (3.000 lej). A jelentkezők önéletrajzát e-mailben várjuk a
recrutari@mbo.ro e-mail-címre, illetve személyesen is leadható a Dózsa György utca 304. szám alatt. Ér-
deklődni a 0265/252-098-as telefonszámon lehet. (18863)
MUNKATÁRSAT keresünk ELŐKÖNYVELŐI MUNKAKÖRBE. Az önéletrajzokat kérjük a cég szék-
helyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A KREATÍV KIADÓ ILLUSZTRÁTORT keres. Grafikai programok (Adobe Illustrator, Photoshop) is-
merete előnyt jelent. Jelentkezni az office@editurakreativ.ro címen lehet. (59798-I)
ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ
ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)
B+D KATEGÓRIÁJÚ JOGOSÍTVÁNNYAL rendelkező GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmazok. Tel. 0733-
013-166. (sz.-I)
NÉMETORSZÁGBA konzervgyárba, illetve Hollandiába csomagolásra keresünk FÉRFI, NŐI MUNKA-
ERŐT, valamint Németországba FESTŐKET. Tel. 0753-837-335. (955)
RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk Németor-
szágban kifejlesztett technológiával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem igényel.
Tel. 0721-255-006. (HN-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

INTERAKTÍV ROMÁN NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYE-
REKEK SZÁMÁRA  a Creactivity Kids Clubban minden hétfőn 17
órától. A román nyelvű tevékenység időtartama 50 perc, ami kiegészül
30 perc játszóházas tevékenységgel! INTERAKTÍV ANGOL
NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA   a Cre-
activity Kids Clubban minden szerdán 18 órától. Az angol nyelvű te-
vékenység időtartama 50 perc, ami kiegészül 30 perc játszóházas
tevékenységgel! Részletesebb információ a 0740-647-575-ös telefon-
számon igényelhető, a részvételhez regisztrálás szükséges.  Szeretettel
várja a  Creactivity csapat! (sz.)

Az Iskola másként program keretében csoportos tevékenységeket
szervezünk a Creactivity Kids Clubban. Tevékenységünk program-
elemei: akadálypálya: csoportosan vagy egyénileg; személyiségfej-
lesztő játékok; társasjátékok; moderntánc-tanítás;
kézművesműhelyek. 
Az interaktív személyiségfejlesztő tevékenység időtartama  2,5-3
óra. Minimális létszám: 10 fő, maximális létszám: 35 gyerek. 
A Creactivity Kids Club csapata szeretettel várja Önöket!
Részletesebb információk a 0749-154-849-es telefonszámon igényel-
hetők.



Megtört szívvel veszünk búcsút a
szeretett „apukától” és „Péter ta-
tától”, 

id. GYÖRFI PÉTERTŐL. 
Örökké emlékezni fog rá Iluska,
Feri és Kati. 

Nyugodjon békében! (937-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
Berekeresztúron született 

özv. PAP JENŐNÉ 
szül. GYÖRGY ESZTER 

az egykori Astoria vendéglő volt
dolgozója 

május 6-án életének 91. évében
örökre megpihent. Temetése
kedden, május 9-én 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temető cinterméből. 

A gyászoló család. (922-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a marosugrai születésű 

OLARIU ARANKA 
szül. VARGA ARANKA 

a marosvásárhelyi Művészeti
Iskola egykori tanára 

hosszú, de türelemmel viselt be-
tegség után, 2017. május 7-én,
életének 90. évében Budapesten
elhunyt. Drága halottunk temeté-
séről a továbbiakban intézkedünk. 

A gyászoló család. (v.-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
LUKA ANDRÁS 

életének 70. évében csendesen
megpihent. Szeretett halottunk
temetése május 10-én 13 órakor
lesz a kórház mögötti új temető-
ben. Emléke legyen áldott és
nyugalma csendes! 

Szerettei. (958-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, após, nagy-
tata, dédnagytata, rokon és isme-
rős, 

dr. RÁD SÁNDOR
életének 89. évében csendesen
megpihent. A gyászszertartás a
szászrégeni református ravatalo-
zóban lesz május 9-én 13 órakor.
Örök nyugalomra az abafáji csa-
ládi sírboltba helyezzük. 

A gyászoló család. (936-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett apa, nagyapa, testvér,
sógor, szomszéd és ismerős, 

id. GYÖRFI PÉTER 
folyó év május 6-án, hosszú
szenvedés után, életének 79.
évében csendesen megpihent.
Temetése 2017. május 9-én 14
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (942-I)

Szomorú szívvel tudatjuk roko-
nainkkal, barátainkkal, ismerőse-
inkkel, hogy 

CSEH ADALBERT 
életének 83. évében hirtelen el-
hunyt. Temetése 2017. május 11-
én 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi Jeddi úti teme-
tőben. Emlékét örökké őrizzük.

A gyászoló család. (952-I)

Mély fájdalommal, szomorú szív-
vel tudatjuk, hogy   a szeretett
édesanya, nagymama, rokon és
szomszéd, 

özv. LACZKÓ ETELKA 
életének 70. évében hosszas
szenvedés után hirtelen elhunyt.
Drága halottunk temetése május
10-én 15 órakor lesz a maroske-
resztúri temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (964-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
GYÁRFÁS MIKLÓS elhunyta
miatt érzett mély fájdalmukban.
Az Impress Kiadó és a
Népújság szerkesztősége. (sz.-I)

Király Melániával és családjával
gyászukban szívből együtt
érzünk és megnyugvást
kívánunk. A Harmónia klub
tagjai. (940-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak MAGYARI
ÁGNES szül. Fülöp elvesztése
miatt érzett fájdalmában. 
A gázgyári barátok. (945-I)
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Maros Megyei Tanács 
Elnök

A Maros Megyei Tanács elnökének 
2017. május 8-án kelt 201. számú rendelete

szerint 2017. május 9-én 13 órára
összehívják a megyei tanács 

rendkívüli közgyűlését.

A Maros Megyei Tanács elnöke a 2001. évi
215-ös számú, utólag kiegészített és módosí-
tott helyi közigazgatási törvény 94-es cikke-
lyének 2, 3, 5, 7, 8-as bekezdése és a 106-os
cikkely 1-es bekezdése értelmében

elrendeli:

Egyetlen cikkely: Az elnök összehívja a Maros
Megyei Tanács testületét rendkívüli közgyű-
lésre május 9-én 13 órára a közigazgatási pa-
lota nagy gyűléstermébe a következő 

napirendi pontok 

megtárgyalására:

1. Határozattervezet egy megyei igazgatóta-
nács megalakításáról a Központi régió egész-
ségügyi szolgáltatásainak kidolgozására és
életbeültetésére.

2. Kérdések, hozzászólások, válaszok, véle-
mények.

Péter Ferenc Ellenjegyezte
elnök Paul Cosma jegyző

Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek  kényszervégrehajtási osztálya
Marosvásárhely, Dózsa György utca 1-3. szám, tel.: 0265/250-982,
fax: 0265/261-093, e-mail: lorand.suba.ms@anaf.ro

Eladási közlemény
A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely,
Dózsa György utca 1–3. szám) 2017. május 24-én 11 órai kezdettel
nyilvános árverésen értékesíti az alábbi cégek javait, az állami
adósságok behajtása érdekében: 
ANTREPRIZA MONTAJ PODURI KFT., CUI 32975313,
Marosvásárhely, Régi Kórház utca 4. szám, Maros megye –
végrehajtási dosszié A5028
– Liebherr 900 gumiabroncsos exkavátor, gyártási év 1991, kikiáltási
ár 39.188 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás
ellen. A végrehajtásban levő összeg 256.005 lej, a cég héát fizet.
IMETON COM KFT. CUI 2527300, Marosvásárhely, Ionel Giurchi
utca 53/2. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié I125
– emelődaru, 3500 kg 1.976 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-a, II. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva.
Nincs óvás a végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg
33.186 lej. A cég héát fizet. 
LOGOVI INTERIM KFT., CUI 28995924, Mezőcsávás 437/A, Maros
megye, végrehajtási dosszié L 850
– Dacia Logan személygépkocsi, 2007-es gyártás,
UU1KSDAFH37957679, 64 kW, 1598 köbcentis, benzines,
rendszáma MS 01 LGV, kikiáltási ár 7.053 lej + 19% héa
– Dacia Logan személygépkocsi, 2008-as gyártás,
UU1KSDEW539050956, 63 kW, 1461 köbcentis, rendszáma MS 04
LGV, kikiáltási ár 7.690 lej + 19% héa 
A kikiáltási ár a felértékelési árat jelenti, I. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás
ellen. A végrehajtásban levő összeg 116.281 lej, a cég héát fizet.
MASPORT DESIGN KFT. CUI 20464323,  Marosvásárhely, 1918.
December 1. út 200/22. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié
M1669
– RIMOLDI szegélyezőgép: Rimoldi varrógéppel, szegélyezőgép-fej
talppal, Quik rendszerű háromfázisos motorral, 1.193 lej + 19% héa
– BROTHER varrógép: lineáris varrófejjel, E40 elektronikus kijelző
berendezéssel, Brother varrógéppel, elektronikus
vezérlőrendszerrel, háromfázisos motorhoz kapcsolható. Kikiáltási
ár 1.500 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit.

A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 10.876 lej.

TOP ENERGO INSTAL KFT. CUI 17631863, Marosvásárhely, 1918.
December 1. út 188/31. szám, Maros megye – végrehajtási dosszié
T1400
– VOLKSWAGEN 1HX0-GOLF,  hitelesítési sz.
AC112U1211J68E2/1994, alváz szériaszáma
WVWZZZ1HZRW259380, 1781 köbcentis, benzines, lila,
rendszáma  MS – 08 – WHW, 2.183 lej + héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit.

A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen. A végrehajtásban levő összeg 1.133.640 lej.
MANSARDA INVESTMENT GROUP KFT., CUI18357570,
Marosvásárhely, Liviu Rebreanu utca 1. szám, Maros megye –
végrehajtási dosszié M1516
– N1 BB DACIA FURGON, SD/USD1F/Logan típusú haszonjármű,
hitelesítési szám BFDB1J1C11UA7E4/2008, azonosítási szám
UU1USD1F539373946, 1958 köbcentis, üzemanyag: benzin, szín:
metallizált szürke, széria G324111, 8.713 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit.
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás
ellen. A végrehajtásban levő összeg 15.441 lej
A cég héát fizet.
ARWEB KFT., CUI 28443989, Marosvásárhely, 1918. Decmber 1. út
251/12., Maros megye, végrehajtási dosszié A 4411
– Smart személygépkocsi, MC01MCC01B05E3, azonosítószáma
WME01MC012H065135, homologálási száma
ADSM131M11CB8E3, 2002-es gyártás, fekete, törzskönyvszáma
K649316, rendszáma MS 12 HDV, kikiáltási ár 5.908 lej + 19% héa
– Opel Corsa személygépkocsi, C BB11 típus, azonosítószáma
W0L0XCF0814089599, homologálási száma ABPL1E4111CB0E4,
2001-es gyártás, szürke, törzskönyvszáma J916741, rendszáma
MS 12 RCW, kikiáltási ár 5.454 lej + 19% héa
A kikiáltási ár a felértélési árat jelenti, I. licit.   
A fent említett ingóság nincs elzálogosítva. Nincs óvás a végrehajtás
ellen. A végrehajtásban levő összeg 91.917 lej
A cég héát fizet.
INTIMA MISS KFT. CUI 34155522, Marosvásárhely, Remeteszeg
utca 180 szám, Maros megye – végrehajtási dosszié I1183
– A9535933 lineáris varrógép, 300 lej + 19% héa
– BT183/KH30005 szegélyezőgép, 750 lej + héa
– 385949 cikcakkozó varrógép 488 lej + héa
– 327-135-91 típusú szegélyezőgép, 375 lej + héa
– 3 tűs varrógép, 1.350 lej + héa 
– T634074 típusú 5 szálas szegélyezőgép, 675 lej + héa
– 1023583 típusú 3 szálas szegélyezőgép, 375 lej + héa
– Kansai Special szegélyvarró gép, 825 lej + héa
– 2 671200 típusú szegélyvarró gép, 450 lej + héa
– 2035 típusú szegélyvágó gép, 1725 lej + héa 
– 3 713177 típusú szegélyvarró gép, 450 lej + héa
– Weit 2305 elektromos gőzgenerátor, 525 lej + héa

– 1049555 típusú szegélyezőgép, 375 lej + héa
– Ramtip 1000 gumiszegő elektronikus készülék – 3 db, 375
lej + héa
– Folttisztító elektronikus szerkezet, 150 lej + héa
– DB2-B755-1034 típusú lineáris varrógép, 338 lej + héa
– 819413 típusú gumiragasztó gép, 1013 lej + héa 
– 2 20701911 típusú lineáris varrógép, 338 lej + héa
– 268-Se-2-LAD-31/83-80 típusú hegesztőgép, 1013 lej + héa 
– 171-11-2MD-021-563-10 típusú szegőgép, 675 lej + héa
– 1 Alba vasaló (asztal), 375 lej + héa
– 2 Weit 4413 vasaló (asztal), 375 lej + héa
– Y-28004 típusú szegélyezőgép, 750 lej + héa
– 1058759 típusú szegélyezőgép, 750 lej + héa
– 100736 típusú ragasztógép, 375 lej + héa
– cikcakkozó varrógép, 1275 lej + héa
A kikiáltási ár a felértékelési ár 75%-át jelenti, II. licit.
A fent említett ingóságok nincsenek elzálogosítva. Nincs óvás a
végrehajtás ellen.  A végrehajtásban levő összeg 170.099 lej.
*A héát illető szabályokat és arányokat, amelyeket az
ingatlanok/ingóságok esetében alkalmaznak, a 2015. évi 227-es,
adótörvénykönyvre vonatkozó törvény tartalmazza.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fent
említett ingóságokra, hogy értesítse erről a végrehajtót a licit
időpontja előtt. 
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig
mutassák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár
10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az
összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni,
számlaszám: IBAN RO62TREZ4765067XXX014298, adószám
4322637), az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását,
román jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési
okirat másolatát,  külföldi jogi személyek esetében a cégbejegyzési
okirat román nyelvű fordítását, román magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, az adóhivatal igazolását,
hogy nincsenek tartozásaik, és jelenjenek meg az árverés
megszabott időpontjában és helyszínén. 
Jelen okirat a közléstől vagy tudomásulvételtől számított 15 napon
belül megfellebbezhető az illetékes bíróságon, a 2015. évi 207-es
újraközölt, módosított és kiegészített törvény pénzügyi eljárási
törvénykönyvre vonatkozó 260. és 261. cikkelye értelmében. 
A 2015. évi 207-es, újraközölt, módosított és kiegészített törvény
pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 9. cikkelye 2.
bekezdésének d pontja értelmében a végrehajtás alatt álló adófizető
meghallgatása nem kötelező. 
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén vagy a 0265/250-982-es
telefonszámon, 166, 179-es mellék. 
Jelen közlemény kifüggesztésének dátuma: 2017. május 9. 

Dénes Irén,  a közpénzügyi hivatal helyettes vezetője 
Cîmpeanu Carolina  osztályvezető



12   NÉPÚJSÁG _____________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS ____________________________________________ 2017.  május 9., kedd

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.


