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Biztosítási kálváriák

Károkozás külföldi járművel

Jeromos nem
tündököl

Színházi berkekben rebesgetik, hogy
a marosvásárhelyi magánszínház és a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezetősége között kiéleződő ellentét
miatt ritkult meg a Tündöklő Jeromos
című Tamási Áron-darab előadás-sorozata.

____________5.
Az idei a nagyobb
beruházások éve
lesz

A külföldön bejegyzett járművek elszaporodásával arányosan nőtt a külföldi autók által az országban és a megyében
okozott kár is. Egyre több bolgár, lengyel, litván stb. rendszámú gépkocsival közlekednek az országban olyanok, akik
számára ez anyagi előnnyel jár. Baleset alkalmával megtörténhet, hogy a károsult nem tudja, mi a teendő, hová fordulhat olyan esetben, amikor külföldi rendszámú gépkocsival
ütközik, vagy külföldön bejegyzett jármű rongál meg családi
házat, kerítést stb. Az ilyen jellegű események utáni teendőkről Kopacz Gábor biztosítási és kárrendezési tanácsadót
kérdeztük.

Szer Pálosy Piroska

Fotó: ISU

– Hol kell bejelenteni a kárt, ha egy külföldön biztosított jármű okozott
karambolt?
– Mivel minden külföldi biztosítónak kell legyen egy romániai képviselete, az illető romániai képviseletnél kell bejelenteni a kárt, az a közvetítő, a kártérítés lebonyolítását tőle kell várni. Interneten meg lehet
keresni, hogy melyik biztosítónak hol van a képviselete. A külföldi biztosítók romániai képviseletének (Corespondenţii Carte Verde) 16 engedélyezett kirendeltsége van az országban. Amennyiben valaki olyan
külföldi biztosítónál kötött szerződést, amelyiknek nincs képviselete az
országban, akkor a Biroul Asiguratorilor Auto din România, azaz a felelősségbiztosításokat kiadó cégek felügyeletéhez (BAAR) kell fordulni a
secretariat@baar.ro e-mail-címen vagy telefonon. Mivel nagyon sok
(Folytatás a 4. oldalon)

Mózes Edith

Tekintettel arra, hogy az országos
költségvetés nagyon megkésett, Bodó
Előd Barna polgármester arról számolt
be, hogy milyen nehézségeket jelent
Mezőpanitban a helyi költségvetés hiánya, illetve hogy ennek ellenére számos terv megvalósításán dolgoznak.

____________6.
Fiatalok hangján
szólt a költő

Ady Endre magyarságtudata és Istenkeresése fogalmazódott meg versben
és dalban pénteken délután a marosvásárhelyi Ludasi utcai alsóvárosi református egyházközség március 15-i
ünnepségén.

____________8.

Töprengés

A hírtelevíziók és a politikai elemzők egy részét a Dragnea diszkuszsérvénél is jobban érdekli, hogy mit csináltak a magyarok
március 10-én és 15-én, és még ma is azzal riogatják az embereket, hogy a magyarok vagy a (nem létező) székelyek fogják magukat, zsebre vágják Erdélyt, és átadják Orbán Viktornak.
Nem igazán lehet érteni, hogyan működnek a nacionalista
agyak, de pillanat alatt robban a magyarellenes hangulat, mintha
gombnyomásra történne. Olyan erővel, amit még az időközben
jobblétre szenderült volt vátrás vezetők is megirigyelhetnének.
Ezért is van az, hogy egyesek túl soknak, mások túl kevésnek
tartják például a március 10-i autonómia-felvonuláson részt vevők
számát. Egy elemző szerint a (nem létező) székelyeket nem érdekli
az autonómia, ezért egyre kevesebben mennek el a székely szabadság napjára. Egy másik azonban élő adásban emlegetett komoly
veszélyt, hogy „egy olyan kisvárosban, mint Marosvásárhely,
ennyi sok ember tüntet, autonómiát követelve”. Ezzel az ellentmondással még inkább megzavarják az egyszerű román választópolgárt, aki a mindennapokban amúgy jól megvan a magyar
szomszédjával a (nem létező) Székelyföldön is, feltéve, ha a politikusok és a „politikai szakértők” békén hagyják.
Hasonló a hisztérikus magyarveszély-emlegetés március 15.
kapcsán is. Azon háborognak egyesek, hogy a román kormányfő
(Folytatás a 3. oldalon)
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holnap KLAUDIA napja.

A Nap kel
6 óra 26 perckor,
lenyugszik
18 óra 34 perckor.
Az év 78. napja,
hátravan 287 nap.

KLAUDIA: a Klaudiusz férfi-

név női párja.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Megkezdődött a próbaérettségi

A héten zajlanak a tizenegyedikes és tizenkettedikes diákok próbavizsgái. Tegnap román nyelv és irodalomból bizonyítottak, ma anyanyelvből, 20-án, szerdán a szaknak
megfelelő kötelező tantárgyból adhatnak számot tudásukról. 21-én, csütörtökön a választott tantárgyból zajlik próbavizsga, ezen csak a tizenkettedikesek vésznek részt. A
próbaérettségi eredményeiről március 29-én, pénteken értesülnek a diákok.

Jogi tanácsadás

Március 20-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket
és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Műsorváltozás a Tompa Miklós Társulatnál

Az Én és a világ versműsor a költészet világnapján

1999. november 18-án az UNESCO
közgyűlésének 30. ülésszaka március
21-ét, az északi félteke tavaszának első
napját a költészet világnapjává nyilvánította.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata ebből az
alkalomból az eredetileg meghirdetett
De szeretnék gazdag lenni című összeállítás helyett az Én és a világ című
versműsort ajánlja közönségének. A
megvásárolt jegyek visszaválthatók
április 19-ig a Nemzeti Színház pénztárainál, az online jegyek árát az
info@biletmaster.ro
e-mail-címen
lehet visszaigényelni.
Az Én és a világ című versösszeállítás műsorra tűzésével a 90 éve született Székely János emléke előtt
tisztelegnek az alkotók. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata és a Gyulai Várszínház koprodukciójában megvalósult előadóest
a lírai életmű legkarakteresebb darabjaiból összeállt gyűjtemény. A verseket
válogatta Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója; művészeti munkatársrendező:
Gáspárik
Attila,
a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezérigazgatója; előadó: Henn János, a
Tompa Miklós Társulat színművésze.
A 90 éve született Székely János
költő, író, drámaíró a 20. század második felének egyik legfontosabb erdélyi

alkotója. Legjelentősebb művei minden személyes vallomásszerűségük ellenére kifejezik a 20. századi ember
transzcendens fogódzóktól való megfosztottságát, és egyetemes igénnyel
fogalmazzák meg a szerző korának közösségi sorskérdéseit.
Az előadóest Henn János tolmácsolásában március 21-én, csütörtökön 12
órától kerül közönség elé a Kisteremben. Az előadás március 22-én 19.30-

Megújuló kultúrotthonok

Kell-e ingyenes közszállítás?

A Marosvásárhelyi Rádió közéleti vitasorozatának soron
következő rendezvényén, ma 18 órától az ingyenes közszállítás a téma. A mindenki számára nyitott eszmecsere
résztvevői egyebek mellett arra keresik a választ, hogy
mennyibe kerülne az ingyenes buszozás, kik részesüljenek ebben, és jobb lesz-e ettől a közlekedés Marosvásárhelyen.

Bibliaismereti tanulmánysorozat

A Restoration Center Egyesület szervezésében Isten hatalma és ereje témakörben bibliaismereti tanulmánysorozatra várják az érdeklődőket felekezeti hovatartozástól
függetlenül minden kedden 17 órától Marosvásárhelyen, a
Szakszervezetek Háza 23B termébe. Telefonszám: 0729567-876.

Baricz Lajos Székelyszentkirályon

Március 23-án, szombaton 16 órakor a székelyszentkirályi
kultúrotthonban Baricz Lajos pap-költővel, könyveivel és
verseivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A rendezvényen közreműködő marosszentgyörgyi Szent Cecília
együttes és Nagy Levente Simon Kinga által megzenésített verseket adnak elő. Házigazda Baróti Csaba plébános.

Előadás a Waldorf-pedagógiáról

A marosvásárhelyi Magocska Waldorf Egyesület szervezésében március 25-én, hétfőn 18 órakor a Gecse utcai
református vendégház előadótermében (Ştefan cel Mare
utca 26. szám) Liszkai Andrea, a budapesti Waldorf Ház
intézményvezetője tart előadást Mi az a szociális hármas
tagozódás, és mi köze a Waldorf-óvodához, iskolához?
címmel. A belépés díjtalan, a szervezők adományokat szívesen vesznek további tájékoztató, oktató jellegű, minőségi programok létrehozása érdekében.

Kutyás terápia

A Marosvásárhelyi Máltai Szeretetszolgálat szervezésében
március 20-án, szerdán 17 órától Balogh Adrienne a kutyának a gyermek személyiségfejlődésében betöltött szerepéről, a különböző testi és szellemi fogyatékosságokról,
illetve ember és kutya kapcsolatáról tart előadást, személyes tapasztalatait is megosztva az érdeklődőkkel. Az előadásra a Máltai Szeretetszolgálat Berek utca 1. szám alatti
székhelyén kerül sor.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

tól is megtekinthető ugyanott.
Jegyek válthatók a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (keddtől péntekig
12–17.30 óra között, telefon: 0372951-251), a színházban működő jegypénztárnál (keddtől péntekig 9–15 óra
között és előadás előtt egy órával, telefon: 0365-806-865), valamint online,
a www.biletmaster.ro honlapon.
(pr-titkárság)

RENDEZVÉNYEK

Szimfonikus hangverseny

Március 21-én, csütörtökön 19 órakor szimfonikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Mihai Agafita, Moldva
Köztársaságból érkező karmester, hegedűn Murvai
Márta németországi művész, orgonán Molnár Tünde játszik. Műsoron: P. Constantinescu-, M. Bruch-, P. I. Csajkovszkij-művek. A hangversenyre a 21-es számú
bérletek érvényesek.

Reményik Sándorról a KZST estjén

A Kemény Zsigmond Társaság következő összejövetelére ma délután 6 órakor kerül sor a Bernády Házban.
75 éve jelent meg a két világháború közötti Erdély egyik
legjelentősebb folyóiratának, a Pásztortűznek az utolsó
száma; az évforduló kapcsán a társaság a folyóirat egyik
vezéralakja, Reményik Sándor előtt tiszteleg. A meghívottak közreműködésével a költő életének és művészetének a köztudatban kevésbé jelen levő vonásait
kívánják megismertetni a hallgatósággal. Balázs Imre
József költő, irodalomkritikus, kolozsvári egyetemi tanár
Reményik mai megítéléséről beszél, Nagy Béla kolozsvári mérnök és helytörténész a költő édesapja által tervezett hatalmas építészeti örökségünkről tart vetítéssel
egybekötött előadást, a költő és orvos dr. Nagy Attila Re-

Fotó: Vajda György

A Küküllőszéplaki Polgármesteri
Hivatal saját beruházásával felújítja a
Nagy- és Kisszentlászlón lévő kultúrotthonokat. Nagyszentlászlón elkezdődtek a munkálatok. Amint a fotón
látszik, teljes felújítást végeznek,
ugyanis az épület siralmas állapotba
került. Szinte csak a falak maradnak
a régiek, a tetőtől a berendezésig minden új lesz. Kisszentlászlón mintegy
tíz napon belül kezdik meg a hasonló
munkálatokat, hisz ott is használhatatlan állapotban van a kultúrház. A
munkálatok összértéke mintegy
500.000 euró. A polgármester reméli,
hogy nyárára befejezik, így a szüreti
bált már mindkét helyen a felújított
épületben tarthatják meg. (v.gy.)

ményik utolsó napjairól beszél dr. Olosz Egon orvosprofesszor lejegyzett, személyes emlékei alapján. Reményik-verseket olvas fel Boros Csaba színművész, dr.
Láni Oszkár Reményik-versre 1936-ban komponált
dalát Kercsó Anna zeneakadémiai hallgató és Bordos
Nagy Kinga zongoraművész adja elő.

Operett- és operaáriák Segesváron

A Segesvári Polgármesteri Hivatal dísztermében március 20-án, szerdán 18 órakor hangverseny lesz, amelyen az alábbi marosvásárhelyi művészek lépnek fel:
Madarász Ildikó szoprán, Buta Árpád Attila bariton. Zongorán kísér Ávéd Éva. A műsorban operett- és operaáriák hangzanak el. A belépés díjtalan.

Bábszínházi világnap
a Köteles utcában

Március 21. a bábművészet világnapja. Ez alkalomból a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházának előterében március 20-án, szerdán 13 órától második alkalommal nyílik meg a bábművész, valamint az
audiovizuális kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média szak hallgatóinak közös munkáiból született
fotókiállítás A bábjáték nem gyermekjáték, hanem műfaj
címmel. A rendezvény a Budapest Bábszínház kezdeményezésére évekkel ezelőtt indított mozgalomhoz
csatlakozik, melynek célja a bábművészet népszerűsítése és a fiatal bábos nemzedék megmutatkozása.
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Áprilisban jöhet a roncsautóprogram

Április 5-éig elindítja a kormány a
roncsautóprogramot, amelynek keretében idén is 50 ezer értékjegyet bocsátanak
majd
az
érdeklődők
rendelkezésére – jelentette be hétfőn
Craiován Graţiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszter.
A tárcavezető rámutatott, 2018-ban
februárban hirdették meg a hazai gépkocsipark felújítását célzó programot, idén
azonban ez nem volt lehetséges „az állami költségvetés kihirdetésének teljesen
indokolatlan késleltetése” miatt. „És bár
nem a kormány és nem a parlament te-

hető felelőssé ezért a helyzetért, mi kérünk elnézést a román állampolgároktól,
ha másoknak nincs bátorságuk felvállalni ezt” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy az általa vezetett tárca
készen áll a roncsautóprogram elindítására, amire április 5-éig sor kerül.
Gavrilescu statisztikái szerint eddig
mintegy 700 ezer régi járművet vontak
ki a forgalomból a roncsautóprogrammal. Mint mondta, tavaly első körben 27
ezer értékjegyet bocsátottak az érdeklődők rendelkezésére, majd a kormány növelte a program költségvetését, így a

kiosztott értékjegyek száma elérte a rekordnak számító ötvenezret, és ezt akarják tartani idén is. Beszélt a miniszter a
roncsautó plusz elnevezésű programról
is, amellyel a környezetkímélő gépjárművek beszerzését támogatják. Míg
2016-ban mindössze 150 elektromos
vagy hibrid meghajtású gépjárművet vásároltak Romániában e kezdeményezés
révén, 2018-ban több mint 1400-ra nőtt
ez a szám – sorolta az adatokat a miniszter a Craiován zajló európai járműipari
fórumon, amelyen Viorica Dăncilă miniszterelnök is részt vett. (Agerpres)

Hunt: még sok munkába kerül
a képviselők meggyőzése

A brit külügyminiszter szerint még sokat kell dolgozni
azon, hogy meglegyen a többség a londoni alsóházban a brit
EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló,
eddig kétszer is nagy többséggel elvetett megállapodás elfogadásához.
Jeremy Hunt, aki az uniós külügyminiszterek brüsszeli találkozójára érkezve nyilatkozott hétfőn a BBC televíziónak,
kijelentette, hogy „óvatos bizakodásra okot adó” jeleket tapasztal, mivel a megállapodást erőteljesen bíráló képviselők
közül is többen most már késznek mutatkoznak az egyezmény
támogatására.
Hozzátette azonban, hogy „sok még a munka” a többség
megteremtése végett.
Hunt megerősítette, hogy a kormány csak akkor terjeszti
harmadszor is az alsóház elé szavazásra a novemberben elért
Brexit-megállapodást, ha bízik abban, hogy „megvannak a
számok” az egyezmény elfogadásához.
Jeremy Hunt egy napon belül a harmadik kabinettag, aki
szerint nem teljesen bizonyos, hogy az alsóház a hét második
felében esedékes EU-csúcs előtt szavaz a Brexit-megállapodásról.
Liam Fox külkereskedelmi miniszter a Sky News hírtelevíziónak vasárnap azt mondta, hogy a kormány csak akkor terjeszti be újból szavazásra a Brexit-megállapodást, ha a
következő 48 órában olyan jelzéseket kap, hogy ezúttal „át
tudja vinni” az egyezményt az alsóházon.
Philip Hammond pénzügyminiszter a BBC televízió vasárnapi politikai interjúműsorában nemmel válaszolt arra a riporteri kérdésre, hogy a miniszterelnök által e hétre kilátásba
helyezett harmadik szavazást bizonyosan megtartják-e.
Hammond is azt mondta, hogy a kormány csak abban az
esetben terjeszti be újból szavazásra a Brexit-megállapodást,
ha bízik abban, hogy ezúttal elegendő számú képviselő hajlandó támogatni az egyezményt. Hozzátette azonban, hogy
„még nem tartunk itt”.
Hammond a vasárnapi BBC-interjúban kijelentette azt is,

hogy „most már fizikailag lehetetlen” Nagy-Britannia kilépése
az EU-ból a törvényben rögzített március 29-i időpontban,
akkor is, ha a héten lesz szavazás a Brexit-megállapodásról,
és a képviselők elfogadják az egyezményt, mivel a kilépés
előtt több jogszabályt még el kell fogadtatni a parlamentben.
Theresa May miniszterelnök a múlt héten bejelentette, hogy
a Brexit halasztását kezdeményezi az EU-nál, és ezt az alsóház
nagy többséggel támogatta is, bár ehhez az unióban maradó
27 tagország egyhangú beleegyezése is szükséges, és a március 29-i kilépést rögzítő brit törvényt is módosítani kell.
A képviselők januárban 230, a múlt kedden tartott második
voksoláson 149 fős többséggel elvetették az EU-val novemberben elért Brexit-megállapodást.
A kormányzó brit Konzervatív Párt alsóházi frakciójának
keményvonalas Brexit-tábora és a kisebbségi tory kormány
külső támogatója, a szintén erősen EU-szkeptikus észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) elfogadhatatlannak tartja az ír-északír határellenőrzés újbóli bevezetésének
elkerülését célzó mechanizmust (backstop). A backstop-záradék alapján ugyanis az Egyesült Királyság vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val, Észak-Írországban
pedig az unió egységes belső piacának egyes szabályozói is
érvényben maradnának, ha Londonnak nem sikerülne olyan
kétoldalú kereskedelmi megállapodásra jutnia az EU-val,
amely önmagában feleslegessé tenné e mechanizmus alkalmazását.
A keményvonalas tory Brexit-frakciócsoport 22 tagja olvasói levelet jelentetett meg a The Daily Telegraph című konzervatív napilap hétfői kiadásában, szorgalmazva, hogy
Nagy-Britannia az eredetileg tervezett jövő pénteki időpontban, megállapodás nélkül lépjen ki az EU-ból. Az aláírók szerint ugyanis valójában ez lehetne az előzménye „egy igazán
nagyon jó” megállapodás elérésének az EU-val.
A londoni alsóház a múlt héten elvetette a megállapodás
nélküli Brexit lehetőségét, de ez a parlamenti döntés nem bír
jogi kötelező erővel. (MTI)

Fehér könyvben magyarázza hszincsiangi
tevékenységét a kínai kormány

A kínai államtanács hétfőn fehér
könyvet adott ki a Kína nyugati részén
található hszincsiangi ujgur autonóm tartományban alkalmazott terrorizmusellenes fellépésről – jelentette a Hszinhua
kínai állami hírügynökség.
Az államtanács, azaz a kínai kormány
fehér könyvének címe: A terrorizmus,
valamint a radikalizálódás elleni küzdelem és az emberi jogok védelme Hszincsiangban.
A kiadványban megfogalmazott állásfoglalás szerint a terrorizmus az emberiség közös ellensége, amely ellen a
nemzetközi közösség együtt lép fel. A
kínai kormány pedig a terrorizmus és a
radikalizmus minden formáját elítéli,
szigorúan intézkedik a népszerűsítői, az
ilyen akciók szervezői és kivitelezői, valamint az emberi jogokat sértő cselekmények elkövetői ellen. A Hszincsiangban
alkalmazott intézkedések a nemzetközi
közösség terrorellenes küzdelmének fontos részét képezik, megfelelnek az ENSZ
terrorellenes fellépésének, valamint az
emberi jogok védelmét előíró irányelveknek – olvasható a dokumentumban.
Az emberi jogok megsértésén a fehér
könyv a terroristák által alkalmazott erőszakot, rombolást, megfélemlítést érti,

hangsúlyozva, hogy a terrorizmus ártatlan áldozatokat követel, a közbiztonságot veszélyezteti és pánikot kelt a
társadalomban.
A fehér könyv részletezi, hogy a
Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területen
évek óta súlyos gond az etnikai ellentétből, a vallási radikalizmusból fakadó
erőszak, gyakoriak a terrorcselekmények. A tartományi vezetés e kihívások
leküzdésére szigorú intézkedéseket vezetett be, amelyek hatékonynak bizonyultak
a
terrorcselekmények
megfékezésében, valamint a különféle
etnikumú lakosság élethez és fejlődéshez
való jogainak védelmében – fogalmaztak.
Kiemelték, hogy az emberi jogok védelme Kína alkotmányos alapelve.
Az amerikai külügyminisztérium március 13-án kiadott jelentése szerint Kína
tavaly a muszlim vallású ujgur kisebbség
tagjai közül a korábbinál is többet zárt
átnevelő táborokba, az ott fogva tartottak
száma a különböző becslések szerint már
nyolcszázezer–kétmillió lehet.
Li Ju-cseng kínai külügyminiszter-helyettes március 15-én, az ENSZ Emberi
Jogi Tanácsának (UNHRC) genfi ülésszakán újságíróknak azt mondta: a nem-

zetközi jogvédők által kifogásolt intézmények valójában nem átnevelő táborok, hanem bentlakásos oktatási
intézmények, de ezeket is hamarosan bezárják, mivel karcsúsítani fogják az
ujgur kisebbségnek szóló szakképzési
programot. Shohrat Zakir hszincsiangi
kormányzó egy nappal korábban szintén
úgy nyilatkozott, hogy a tartományban
bentlakásos iskolák működnek.
Az amerikai jelentés nyilvánosságra
hozatala után egy nappal, március 14-én
a kínai államtanács jelentést adott ki
arról, hogyan alakult az emberi jogok
helyzete az Egyesült Államokban 2018ban. A kínai jelentés „az emberi jogok
önjelölt védelmezőjének” nevezi az
amerikai kormányt, amelyet azzal vádol,
hogy kettős mércét alkalmaz. A jelentés
a többi közt olyan problémákat sorol fel,
mint az amerikaiak polgári jogainak súlyos megsértése, a pénzvezérelt politikai
döntések gyakorisága és az egyre növekvő jövedelmi egyenlőtlenség, a faji
alapú megkülönböztetés, a gyerekekkel,
nőkkel és bevándorlókkal szembeni fenyegetések elterjedése, az egyoldalú
America First politika miatti emberi jogi
sérelmek, valamint a fegyveres erőszak.
(MTI)
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Lehűlés jön a napokban

Jelentősen csökkennek a hőmérsékleti értékek az ország egész területén március 19-e és 21-e között, és
esőzésekre is számítani kell, derül ki az Országos
Meteorológiai Szolgálat által hétfőn közzétett kéthetes előrejelzésből. Az említett háromnapos (március
19–21.) időszakon kívül általában meleg időre számíthatunk 18. és 31. között, a hőmérsékleti csúcsértékek elérik a 21-22 Celsius-fokot. Erdélyben a
nappali átlag 17-20 Celsius-fokról 8 fokra esik vissza
a hőmérséklet, majd 20. és 23. között 10-11 fok lesz,
az időszak második hetében pedig 6 és 10 fok között
alakul. A minimális hőmérsékletek az első napokra
jelzett 2-4 fokról lecsökkenek mínusz 4 és 0 fok közé.
Csapadékra az egész időszak alatt lehet számítani,
de nagyobb valószínűséggel 19. és 20., illetve 24. és
31. között. A hegyekben a lehűlés nappali 0 Celsius
fok körüli átlaghőmérsékletet eredményez, míg a hét
elején még 10 fok lesz. Március 21. és 31. között mínusz 2 és 2 fok között alakulnak a nappali csúcshőmérsékletek,
az
éjszakai
legalacsonyabb
hőmérsékletek pedig elérik a mínusz 8 fokot a hónap
vége felé. Jelenleg 2 Celsius-fok körül alakul az éjszakai hőmérséklet a hegyekben. Csapadékra itt is
főként 18. és 21., valamint 24. és 31. között lehet számítani. (Agerpres)

Nagyot ugrott a folyó fizetési
mérleg hiánya

Több mint tizenhatszor volt nagyobb januárban a
folyó fizetési mérleg hiánya, mint egy évvel azelőtt,
elérte a 114 millió eurót – közölte hétfőn a Román
Nemzeti Bank. Tavaly az első hónapban a deficit 7
millió euró volt. A folyó fizetési mérleg hiányát leginkább a külkereskedelmi mérleg befolyásolja, amely
januárban 481,9 millió euró (62 százalékos) éves növekedéssel elérte az 1,259 milliárd eurót. Tavaly
egész évben a folyó fizetési mérleg hiánya 9,41 milliárd euró volt, 3,45 milliárd euróval haladta meg az
előző évit. A jegybank szintén hétfőn közölte, hogy az
első hónapban a külföldi közvetlen tőkeberuházások
értéke elérte a 362 millió eurót a tavalyi első hónapban jegyzett 192 millió euróval szemben. (MTI)

Nőtt a gépkocsigyártás

Az év első két hónapjában 85.898 járművet szereltek
össze Romániában, 8 százalékkal többet, mint egy
évvel korábban. Az autógyártók és importőrök egyesülete (APIA), valamint a romániai gépkocsigyártók
egyesületének (ACAROM) adatai szerint az amerikai
Ford az első két hónapban 21.070 járművet szerelt
össze, ami éves összehasonlításban 9 százalékos
csökkenés. A francia Renault tulajdonában levő
Dacia ugyanakkor 14,4 százalékkal növelte a gyártást, 64.828 darabra. Az APIA adataiból az is kiderül,
hogy az első két hónapban 17 százalékkal 24.065
darabra nőtt az eladott új járművek száma Romániában, ebből 19.531 személygépkocsi volt, 18 százalékkal több, mint egy éve. Tavaly egész évben
mintegy 477 ezer járművet gyártottak az országban,
31 százalékkal többet a 2017-esnél. (MTI)

Töprengés

(Folytatás az 1. oldalról)
a romániai magyarokhoz intézett március 15-i ünnepi
köszöntőjében biztosította a nemzetiségeket, hogy a
román állam teljes elköteleződéssel támogatja a nemzeti
önazonosság szabad kifejezését, a nyelvi és kulturális
értékek, valamint a hagyományok megőrzését. Emiatt
sokan árulót kiáltottak.
Meglehet, hogy a magyarbarát címkét elkerülendő
hallgat az államelnök. Ugyan mindig hallgat, amikor
illenék megszólalnia, csak a kormány szapulásában kitartó. Kitartóan hallgat március 15-én is. A rendszerváltást követő időszak első államfője, aki a
megválasztása óta semmit nem üzen a magyaroknak
nemzeti ünnepük alkalmával. Vagy csak nem tud dönteni, mit is tegyen? Emlékszünk, hogy az RMDSZ elnöke
még 2015-ben javasolta neki, hogy Románia összes politikai szereplőjével írjanak alá egy többség–kisebbség
együttműködési paktumot, amely kivette volna a kisebbségi kérdést a hatalmi harcokból. Ami azt is jelentette
volna, hogy ha a szövetség megállapodik valakivel a kisebbségi jogok bővítéséről, az ellenzék ne támadja a
magyarokat. Az államelnök ezt a kérést azóta is tanulmányozza.
Visszatérve a hangulatkeltés „művészetéhez”, 1990
márciusában, éppen ma 29 éve kezdődött Vásárhelyen
a magyarellenes pogromkísérlet. A hivatalos visszaemlékezés szeretné elfelejteni ezt a napot. Csupán március
20-át emlegetik, amikor a magyarok... Emlékezni kell
március 19-re is, és tanulni kell belőle, nem csupán a
történelmi hűség miatt, hanem azért is, hogy soha többé
ne ismétlődhessék meg.
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Biztosítási kálváriák

a baleset, rengeteg a kárbejelentés
is, ezért elég nehezen lehet telefonon kapcsolatba lépni velük.
– Milyen okiratok szükségesek?
– E-mailen el kell küldeni a vétkes gépkocsivezetőtől kapott közmegegyezési
nyomtatványt
(constatare amiabilă) és a károsult
adatait. Ha van az országban képviselet, a felügyeleti bizottság átküldi
annak, ha pedig nincs, átveszi a kárrendezés ügyintézését. Aki az internethasználatban járatlan, az a saját
biztosítójához, a kárrendezési irodához fordulhat. A bejelentés nincs
időhöz kötve, a lényeg az, hogy
abban a pillanatban, amikor megnyitják a dossziét, a kárfelmérő
szakember a helyszínen felméri a
kárt, annak érdekében, hogy azt bizonyítani lehessen.
– Mi a helyzet abban az esetben,
ha sürgősen szükség van a járműre,
és a károsult saját költségén megjavíttatja? Visszaigényelhető a javítási költség a biztosítótól?
– Amikor a károsult nem várja
meg a biztosítótársaság engedélyezését, és úgy kezdik el a javításokat,
a számlákkal bizonyított javítási
költségeket vissza lehet igényelni.
Ha valaki a saját pénzén oldja meg
a javítást, csak úgy igényelheti viszsza a javítás költségét, ha azt megelőzően fotókat készít a sérült jármű
állapotáról, a kilométeróráról, az
autó összképéről, a károsult részekről, az alvázszámról stb.
– A közmegegyezési nyomtatvány
külföldön bejegyzett jármű tulajdonosával is érvényesíthető?
– A közmegegyezési nyomtatvány EU-s szabvány szerint készült,
amely az unió bármelyik országában ugyanazokat a pontokat tartalmazza. A sárga-kék színű
közmegegyezési nyomtatvány csak
olyankor érvényes, ha egy balesetben két autó vett részt. Egyik fontos
kitétel, hogy a nyomtatványt mindkét fél alá kell írja, ellenkező esetben nem érvényes. A baleset
bekövetkezte után kitöltik a nyomtatványt, amelybe mindkét autónak
az adatait beírják, a baleset körülményeinek a vázlatát lerajzolják. A
közmegegyezési nyomtatvány két
biztosító közötti megegyezési papír,
amelyből a leírtak alapján kiderül,
hogy A vagy B autó a hibás, de meg
kell jelölni a helyszínt, időpontot, a
kocsi tulajdonosának, a biztosítottnak az adatait, illetve amennyiben
nem a tulajdonos vezette a járművet, annak a személyi adatait, aki a
baleset időpontjában az autót ve-

zette. Amennyiben a balesetben két
autónál több érintett, rendőrséghez
kell fordulni, de olyan esetekben
sem érvényes a közmegegyezési
nyomtatvány, ha anyagi kárt okoztak: kerítés, korlát, jelzőtábla, vezeték rongálódott meg, vagy személyi
sérülés történt stb.
– Mi a teendő, ha a felek nem
tudnak dűlőre jutni azt illetően,
hogy kit terhel a felelősség a balesetért?
– Ha a felek nem tudnak megegyezni, 24 órán belül a rendőrségen kell jelentkezni a hibás fél
megállapítása végett, ahol a rendőr
mindkét járművet megvizsgálja és
megállapítja, hogy melyik jármű
vezetője okozta a balesetet. Ha a
kárt nem jelentik be 24 órán belül,
a közlekedési szabályok ellen vétenek, és 1–3 hónapig felfüggeszthetik az érintettek jogosítványát. Sok
esetben a közmegegyezési papír kitöltése a legegyszerűbb, ez valójában a két biztosító közötti
megegyezési nyomtatvány, a rendőrség is ezt az utat tartja a legegyszerűbbnek.
– Van-e remény kártérítésre, ha a
külföldön bejegyzett vétkes autóra
egyáltalán nem kötöttek biztosítást,
vagy lejárt a határidő és érvénytelen?
– A károsult akkor is jogosult a
kártérítésre, ha a balesetet okozó
autónak nincs kötelező gépjárműfelelősségbiztosítása. Abban az
esetben az utca áldozatainak biztosítási szövetségéhez kell fordulni,
ennek a szövetségnek az alapjához
minden biztosítótársaság egy bizonyos százalékkal hozzájárul. Ebből
az alapból kártérítik azokat, akiket
olyan személy károsított meg, akinek nincs biztosítása. Például egy
biciklis által okozott kárt is, mert a
kerékpárosoknak sincs kötelező felelősségbiztosításuk. Az utca áldozatait kártérítik, de a vétkestől
utólag behajtják a pénzt. Különböző
bizottságok elemzik, hogy jól volte megállapítva a kár, mert utólag
jogi úton kell behajtsák a kártérítés
összegét, ugyanis nem jótékonysági
alapként működik. Ha a külföldön
hivatalosan bejegyzett autó nem
volt biztosítva, és nem lopott rendszámokkal közlekedett, az illető ország felügyeleti bizottsága kell
átvállalja a kárt. Az itteni felügyeleti bizottságnál bejelentik, annak
van egy alirodája, amely felveszi a
külföldivel a kapcsolatot, és a kártérítésre jogosultak ügyintézését elvégzi. A zöldkártyán minden ország
képviselete fel van tüntetve. Ha egy
balesetet okozó jármű külföldön

nincs bejegyezve, csak jogi úton
lehet kártérítést igényelni.
– Mi az oka a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítások hiányának?
– Vannak olyan esetek, amikor
egy külföldről behozott jármű biztosítása lejár, megfeledkeznek róla,
vagy elhanyagolják a megújítását,
pedig az ideiglenes rendszámra is
lehet biztosítást kötni, hiszen komolyan büntetik azokat, akik az ellenőrzésen fennakadnak. A tételes
bírság – 2.000 lej és büntetőpontok
– mellett a rendszámtábla eltávolítása és a forgalmi bevonása pluszeredményez
és
költségeket
kellemetlenséggel jár, főként annak,
aki más településen kell azon a
helyszínen hagyja a járművét, ahol
a vizsgálaton fennakadt – legyen
szó elhagyott területről, erdőszélről
–, mivel elmozdítani csak platformon engedélyezett.
– Tud-e igazságot tenni a rendőr
olyankor, ha mindkét fél, amennyiben elővigyázatosan vezet, elkerülhette volna a balesetet?
– Létezik részleges hibásság is,
olyan esetben, amikor a balesetet
valamelyik jármű elkerülhette
volna, ezt 15 napon belül lehet
megfellebbezni a törvényszéken, és
törvényszéki végzéssel lehet megváltoztatni. Nálunk az 50–50% vétkességet alkalmazzák, főleg a
kisebb koccanásoknál, amikor nem
lehet bizonyítani a másik szabálytalankodását. Előzéseknél, a felezővonalak levágásánál fordulhatnak
elő hasonló esetek, ilyenkor mindenik károsult a másik biztosítójához fordulhat kárigényléssel. A
rendőrségnek mint intézménynek
jogában áll a vétkesség megállapítása, de csak olyan esetekben, amikor nem történt személyi sérülés.
Tömegkarambol esetén lehet egykét hibás is, ami a helyszíni rendőrségi jegyzőkönyvből kiderül.
– Mennyiben befolyásolják a személyi sérülések a kártérítési folyamatot?
– Ha személyi sérülés is történt,
vagy a baleset után valaki rosszul
lett és tárcsázni kellett a 112-es sürgősségi hívószámot, a rendőrségnek már nincs joga elbírálni a
vétkességet, csupán helyszínelést
végez, összeállítja a dossziét az
ügyészségnek, és majd ők bírálják
el az ügyet, a hasonló folyamat nagyon meghosszabbítja az anyagi
kártérítést is. Amennyiben felmerül
a személyi sérülés gyanúja, a rendőrség már nem adhat ki papírt, a
törvényszéki kivizsgálás pedig egy
évig is elhúzódhat – tájékoztatott a
szakember.

Központi idegrendszeri károsodással élőknek

Ingyenes szűrővizsgálat

A magyar kormány támogatásával a
Semmelweis Egyetem Pető András
Karának (Pető Intézet) szakemberei
március 18. – április 4. között ingyenes szűrővizsgálatot biztosítanak a
központi idegrendszer károsodása
miatt mozgássérültté vált gyermekek
és felnőttek számára. A szűrővizsgálatokat Csíkszeredában tartják, viszont Maros megyei személyek is
jelentkezhetnek.

Menyhárt Borbála

A közismert néven Pető Intézet, azaz a
Semmelweis Egyetem Pető András Kar munkatársai, a magyar kormány, a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkársága és a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével szervezi meg a Kárpát-medencében
a mozgássérült gyermekek és felnőttek konduktív fejlesztését, rehabilitációját.
A tegnap elkezdődött és április 4-ig tartó,
háromhetes foglalkozássorozat keretében a
hungarikumként bejegyzett Pető-módszer se-

gítségével a központi idegrendszer károsodása miatt mozgásukban korlátozott gyermekeket és felnőtteket segítik hozzá a
teljesebb élethez.
Bőjte Gál Erika helyi programfelelős lapunk érdeklődésére elmondta, bár a program
Csíkszeredában, pontosabban a zsögödi művelődési házban zajlik, a helyi önkormányzat
támogatásával, más településekről, más megyékből érkező betegeket is fogadnak.
Az ingyenes szűrésre olyan gyermekek jelentkezhetnek, akiket a terhesség alatt vagy
szülés közben, esetleg közvetlenül utána ért
központi idegrendszeri károsodás (oxigénhiányos állapot, agyvérzés, agyinfarktus…), és
ennek következtében mozgáskorlátozottság
alakult ki, illetve a következő kórképeket mutatják: diplégia, hemiplégia, tetraparézis, ataxia, athetosis, spina bifida (nyitott gerinc),
vagy megkésett mozgásfejlődést észlelnek
náluk, de nincs felállítva diagnózis. Olyan
felnőttek is részt vehetnek a szűrővizsgálaton, illetve az azt követő fejlesztésben, akiket
például sclerosis multiplexszel vagy Parkinson-kórral diagnosztizáltak, agyvérzésen

EP-választás

Az RMDSZ sikere az országos
részvételtől függ

Barna Gergő erdélyi szociológus szerint az RMDSZ sikere vagy kudarca a májusi európai parlamenti választásokon alapvetően attól függ,
hogy milyen lesz a romániai országos részvétel.
Az elemző a kolozsvári Szabadság napilap hétfői számában latolgatta
az RMDSZ választási esélyeit.
Barna Gergő szerint ugyanolyan az esélye annak, hogy az RMDSZ
nem éri el az ötszázalékos küszöböt, és nem juttat be képviselőket az
Európai Parlamentbe, mint annak, hogy az öt százalék túllépésével két
mandátumot szerez, vagy annak, hogy sikerül a harmadik jelöltet is bejuttatnia. Megjegyezte: ez alapvetően azon múlik, hogyan alakul a magyar és a román részvétel a választásokon. Utóbbit azért nehéz előre
jelezni, mert a román politikai mezőny nagyfokú mozgásban van. Az
elemző ugyanakkor valószínűsítette, hogy nő a részvétel a korábbi EPválasztásokhoz képest, mert a lakosság erőteljesen kiábrándult, új pártok
és pártszövetségek jelentek meg, a meghatározó szereplők pedig „az
őszi elnökválasztásra gyúrnak”.
Barna Gergő emlékeztetett rá: 2007-ben a függetlenként induló Tőkés
László és az RMDSZ versenyében, 2009-ben pedig az összefogásukkal
sikerült az erdélyi magyarok szavazatával három képviselőt juttatni az
EP-be (Tőkést és az RMDSZ két jelöltjét, Winkler Gyulát és Sógor Csabát), 2014-ben azonban az erdélyi magyar szavazatok már csak két mandátumra bizonyultak elégnek (Winkler és Sógor az RMDSZ, Tőkés
pedig a Fidesz-KDNP jelöltjeként szerzett mandátumot). Az, hogy
2007-ben és 2009-ben a magyarok szavazási hajlandósága messze meghaladta az országos átlagot, csak részben volt tulajdonítható a versenyhelyzetnek és a kiegyezésnek. Mindkét tényező hozott is, vitt is
szavazatokat az RMDSZ-től. Szerinte hangsúlyosabban befolyásolta az
akkori eredményeket az, hogy Románia EU-csatlakozásakor az erdélyi
magyarok 78, míg a románoknak csak 65 százaléka bízott az unióban.
Mára ez az arány megfordult. Egy tavaly ősszel készített felmérés már
azt mutatta, hogy a magyarok 39, a románok 50 százaléka bízik meg az
EU-ban.
A szociológus szerint azonban azt is számításba kell venni, hogy az
RMDSZ jelentősen megváltoztatta az EU-val kapcsolatos üzenetét a
korábbi EP-választásokhoz képest. A szövetség elismeri, hogy az erdélyi
magyarság túlzott elvárásokkal viszonyult a csatlakozáskor az EU-hoz,
de azt hangoztatja, hogy azért kell hangsúlyosan ott lenniük az erdélyi
magyarság képviselőinek az EP-ben, hogy tematizálják az őshonos kisebbségek ügyét. Ez azért hiteles üzenet, mert az őshonos kisebbségek
helyzetének a javítására irányuló két európai polgári kezdeményezés is
Erdélyből indult.
Barna Gergő a két kis magyar párt, a Magyar Polgári Párt (MPP) és
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) által szorgalmazott választási szövetségre vonatkozóan elmondta: a két párt együttesen az erdélyi magyar
választók 10-12 százalékát tudhatja magáénak, amely arányos elosztás
esetén a közös lista nyolcadik helyét jelentené. Ezért szerinte a megállapodás tét nélküli lett volna. Szerinte a kis pártoknak az elutasítottsága
is magas, ezért van akit mobilizált volna, másokat viszont éppen eltántorított volna a szavazástól az összefogás.
A szociológus úgy vélte, hogy az erdélyi magyarokban az EU-csatlakozástól remélt gyors gazdasági felemelkedés elmaradása és a kisebbségi jogok védelmének az elmaradása okozta az EU-val szembeni
csalódottságot. A magyarországi médiában erőteljesen tematizált bevándorlás kérdése csak a katalizátor szerepét töltötte be a kritikák erősödésében, felszínre törésében. (MTI)

estek át, esetleg baleset nyomán koponyasérülést szenvedtek. A jelentkezők első körben
egy állapotfelmérő vizsgálaton esnek át, ezt
követően pedig a szükségleteiknek megfelelően csoportos, illetve egyéni foglalkozásokban részesülnek. Ezeket a Pető Intézet
szakemberei, konduktorok tartják, akik igyekeznek rávezetni a betegeket, hogy lehetőségeikhez mérten próbáljanak minél önállóbb
életet élni. Bőjte Gál Erika rámutatott, nem
első alkalom, hogy adott ez a lehetőség, néhány évvel ezelőtt, amikor még megszervezték a programot, óriási igény mutatkozott
iránta.
A Pető-módszer lényege a konduktív pedagógia,
amely
a
központi idegrendszeri
sérülést szenvedettekkel
foglalkozik, függetlenül
attól, hogy születés
előtti, alatti vagy későbbi, gyermek-, illetve
felnőttkorban következett be a károsodás. A
foglalkozás magában
foglalja a mozgás, a beszéd, az értelem fejlesztését, az önellátás

tanítását, valamint a szociális képességek fejlesztését, összetett, aktív részvételt igénylő
munkát.
A Pető-módszer, a konduktív pedagógia
olyan komplex fejlesztés, mely az egész személyiséget, az egész embert veszi figyelembe.
A rehabilitáció nem passzív eljárás, hiszen elsősorban a gyermek, a felnőtt aktivitására
épít. A mozgásfejlesztés mellett fontos szempont a részképességek fejlesztése is (orientációs képesség, kommunikáció). A programon
való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges, az érintett betegek a 0746-437-701-es
telefonszámot tárcsázhatják.

Fotó: illusztráció
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Éles vita a Spectrum Színház és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház között
Kaáli Nagy Botond

Első látásra-hallásra úgy tűnik,
egy, a felszín alatt régóta húzódó
vita robban át a köztérbe a Spectrum Színház legutóbbi közleméSzínházi
berkekben
nyéből.
rebesgetik, hogy a marosvásárhelyi
magánszínház és a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház vezetősége között
kiéleződő ellentét miatt ritkult meg
a Tündöklő Jeromos című Tamási
Áron-darab előadás-sorozata. A
produkció három kulturális intézmény – a Spectrum, a vásárhelyi
Nemzeti Tompa Miklós Társulata,
valamint a Maros Művészegyüttes
– együttműködésében valósult meg
és mutattatott be nemrégiben, a következő előadásra a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban kerül (vagy
került volna?) sor április 6-án.
Amint azt az említett közleményben megfogalmazzák, „a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház műsorán
szereplő Tündöklő Jeromos előadás, Török Viola rendezésében, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház,
a Spectrum Színház Egyesület és a
Maros Művészegyüttes koprodukciójában valósult meg. A Spectrum
Színház Egyesület 2019. február
14-én, a koprodukciós szerződésben
foglalt jogával élve, úgy döntött,
hogy az előadást a továbbiakban
nem tartja műsoron. Ezen döntéséről koprodukciós partnereit értesítette. Így, az értesítés kiközlésétől
számítva, a fentebb jelzett Tündöklő
Jeromos előadás, Török Viola rendezésében, nem játszható.
Felhívjuk tisztelt figyelmüket,
hogy a Spectrum Színház Egyesület
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
által 2019. április 6-ra meghirdetett
Tündöklő Jeromos előadásának
műsorra tűzéséhez nem járult
hozzá.
Értesítjük Önöket, hogy a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház által
2019. április 6-ra jogtalanul mű-

Jeromos nem tündököl

sorra tűzött Tündöklő Jeromos előadáson a Spectrum Színház Egyesület, illetve egyesületünknek az
előadásban szereplő tagjai nem
fognak részt venni.
Tisztelettel kérem, amennyiben
módjában áll, a fenti közleményt a
potenciálisan érdeklődő közönség
érdekében legyen szíves közzétenni.”
A közleménnyel, a mögötte húzódó vitával és – ami a legfontosabb, hiszen sok ember munkájáról
van szó – az előadás jövőjével kapcsolatosan hétfőn délelőtt megkerestük
Gáspárik Attilát,
a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
vezérigazgatóját és Török Istvánt, a
Spectrum Színház igazgatóját.
Gáspárik Attila – állítása szerint
– nem tudott a fentebb idézett közleményről. – Arról, hogy a Spectrum Színház lemondaná a közös
koprodukcióban készült előadást, a
Marosvásárhelyi Rádió egyik adásából értesültem körülbelül egy hónappal ezelőtt, utána a Maros
Művészegyüttes is közölte, hogy
nem kívánja folytatni az együttműködést, de erről a nyilatkozatról
mindeddig nem tudtam. Ha így áll
a dolog, akkor valószínűleg egy
másik előadást tűzünk majd műsorra április 6-án, erőszakkal nem
tudjuk meggyőzni őket a folytatásról. Nem tudom, hogy mi lehet
ennek az eltávolodásnak az oka.
Igaz, nehezen ment a kommunikáció, Török Viola rendezővel nem is
tudtam beszélni. Annyit azonban
megjegyeznék, hogy az előadás játszási, szerzői jogai 2020-ig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
tulajdonában vannak.
Török István szerint a vita gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak
vissza. – A Tündöklő Jeromos februári bemutatóján jelen volt többek
között Lantos Anikó, a Thália Színház fesztiválszervezője és Balogh
Tibor, a kisvárdai színházi fesztivál
művészeti tanácsadója is. Az elő-

Pénteken: X – A rendszerből törölve
A marosvásárhelyi Édentől Keletre Filmlub kétéves, rendszeres és pozitív visszajelzéseket mutató működés után, 2018-ban
indította útjára Filmes találkozások elnevezésű eseménysorozatát, amely filmvetítésekkel és közönségtalálkozóval egybekötött
ingyenes programot jelentett a filmek iránt
érdeklődők számára.
Februárban, a második évad első vetítésén
a Nagyi projekt (2017) című filmet lehetett
megtekinteni, márciusban pedig további két
alkalomra kerül sor. A vetítések és beszélgetések helyszíne továbbra is a Brăila (Knöpfler
Vilmos) utca 10. szám alatti régi zsinagóga
épületében működő András Lóránt Társulat
stúdióterme.
Március 22-én, pénteken 18 órától Ujj Mészáros Károly X – A rendszerből törölve
(fotó) című 2018-as thrillerét lehet megnézni
(korhatár: 16 év).
A film történetének középpontjában Éva
(Balsai Móni) áll, aki zseniális rendőr, ott is
észreveszi a bűnt, ahol minden más zsaru legfeljebb balesetet sejt. Neki tűnik fel, hogy a
Budapesten rövid idő alatt elkövetett jó néhány öngyilkosság között összefüggés lehet.
A város választások előtt áll, az utcákon eluralkodik a káosz, vandálok, tüntetők teszik
lehetetlenné a békés életet – és az egyenruhások nem érnek rá egy kétséges, bizonyíthatatlan üggyel foglalkozni. Éva, aki már rég
nem nyomoz, saját belső vívódásaival, magányával küzd, nem vesz részt a fővárosi rendőrség munkájában. Azonban egy új tiszt
(Schmied Zoltán) kerül a központba, aki felfedezi Éva különleges tehetségét (meglátva
benne a nőt is), és együtt erednek a felderít-

adás nagy sikert aratott, azonnali
meghívást kapott a kisvárdai fesztiválra és a Thália Színházba, közölték, hogy felvenné a Duna TV,
javasolták, hogy minél hamarabb
nevezzük be a POSZT-ra, Vidnyánszky Attila vezérigazgató
pedig meghívta a budapesti Nemzeti Színházba. Ezek megszervezése okán leültünk tárgyalni a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
vezérigazgatójával, Gáspárik Attilával és a Tompa Miklós Társulat
művészeti igazgatójával, Keresztes
Attilával, akik elmondták, hogy
szakmai okok és értékrendi különbözőségek miatt méltatlannak tartják az előadást arra, hogy a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színházat az említett helyszíneken képviselje. Hozzátették, hogy helyben
talán még játszható, de külföldi
vendégelőadásokra nem engedik ki-

vinni. Ehhez azonban nincsen
joguk, a szerződés értelmében a
marosvásárhelyi Nemzeti kizárólagosan nem dönthet a produkció jövőjéről. Valahogy megegyeztünk
havi négy további előadásban,
ebből lett aztán egy, majd úgy döntöttünk, hogy ezt nem csináljuk tovább, teljesen levesszük a műsorról.
A mi álláspontunk szerint a produkció jelen körülmények szerinti további folytatása, előadása jogsértő.
De nem szándékszunk befejezni
azt: újrarendezzük, újraalkotjuk a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
együttműködése nélkül, újra bemutatjuk, és egy nagyszabású turné keretében elvisszük számos országba
is. A Maros Művészegyüttessel közösen készítendő új változatot a
nyáron mutatjuk be a mikházi Csűrszínházban, a produkció részt vesz
utána a Magyar Színházak Kisvár-
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dai Fesztiválján, augusztusban
színre visszük a Gyulai Várszínházban, ősszel pedig a budapesti Nemzeti
Színházban
is.
A
marosvásárhelyi bemutatóra ősszel,
a Maros Művészegyüttes székhelyén kerül sor.
Kérdésünkre Gáspárik Attila az
előadás jövőbeni újrarendezését a
szakmai erkölcstelenség legmélyebb pontjaként jellemezte, ugyanakkor hozzátette: a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház nem óhajt nyilatkozatháborút vívni, az előadás további
nagyszínházi
szerepeltetéséről egyedül a művészeti
igazgató, Keresztes Attila dönt.
Hozzátette továbbá, hogy az áprilisi
előadásról – a jelen vita fényében
bármi legyen is az – időben tájékoztatják a közönséget. Az esetleges
fejleményekre a későbbiekben mi is
visszatérünk.

Folytatódnak a Filmes találkozások

hetetlen esetek nyomába. Egyre jobban belekeverednek egy szövevényes, félelmetes bűncselekmény-sorozatba, amelynek gyökerei
messzire vezetnek.
Főbb szerepekben: Balsai Móni, Schmied
Zoltán, Bede Fazekas Szabolcs, Molnár
Áron, Kulka János, Básti Juli, Hámori Ildikó,
Szirtes Ági, Fekete Ernő, Kőszegi Ákos,
Schneider Zoltán, Olasz Renátó, Szabó
Győző.
A filmvetítést követően Németh Szabolcs
Előd filmkritikus a film forgatókönyvírójával, Hegedűs Bálinttal beszélget.
Március 29-én, pénteken, ugyancsak 18
órától kerül sor az évad harmadik vetítésére,
ahol Bergendy Péter Trezor (2018) című
filmjét lehet megtekinteni (korhatár: 12 év).
A történelmi thriller műfajú filmet megtörtént események ihlették, és 1956 novemberében, napokkal a szabadságharc bukása után
játszódik a belügyminisztérium föld alatti trezorjában. Az alaphelyzet hihetetlen, de igaz:
a szabadságharcot vérbe fojtó, újraszerveződő belügyesek ’56 novemberében azzal a
kínos helyzettel szembesülnek, hogy képtelenek behatolni saját trezorjukba, ahol a bizalmas, személyes anyagokat őrzik. A
speciális trezorkulcsok a forradalom zűrzavarában elvesztek, a trezorajtó pedig olyannyira
bombabiztos, hogy a kézigránátnak sem
enged – pedig az épületet felügyelő orosz katonák sok mindennel próbálkoznak. Végül
rendőrök kihoznak a börtönből egy hajdani
bankrablót, akinek egyszer már sikerült feltörnie ezt a trezort. A fegyenc azonban egész
mást talál a feltáruló trezorajtó mögött, mint
amire számított, és onnantól izgalmas, fordu-

latos játszma veszi kezdetét, ahol senki és
semmi nem az, aminek látszik.
Főbb szerepekben: Anger Zsolt, Scherer
Péter, Tasnádi Bence, Hámori Gabriella,
Varga József, Kőszegi Ákos, Bezerédi Zoltán.
A vetítést követő közönségtalálkozón Németh Szabolcs Előd Bergendy Péter filmrendezővel beszélget.
A szervezők arra kérnek minden mozizni
vágyót, hogy időben érkezzen.

A programokat a filmklub Facebook-oldalán
is
lehet
követni:
https://www.facebook.com/pg/edentolkeletrefilmklub/events/?ref=page_internal
Az esemény támogatói a Nemzeti Kulturális Alap és a Studium Prospero Alapítvány.
Partnerek: Édentől Keletre Filmklub, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, András Lóránt Társulat, Filmtett – Erdélyi Filmes
Portál, Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács. (közlemény)
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Az idei a nagyobb beruházások éve lesz

Szerkesztette: Mezey Sarolta

kell elkészüljön
az a tanulmány,
amely a község
teljes víz- és csatornahálózatának
kiépítését vázolja
fel.
Tizenegy
euróra
millió
lenne
szükségünk, hogy ezt
kiépítsük. Ekkora
– Nagyon korlátozottak a lehe- összegre nem natőségek, a tavalyi évinek az egyti- gyon
lehet
zenkettede,
amit
minden pályázni. Valóhónapban elkölthetünk. Konkrétan színű, hogy szaazt jelenti, hogy a számlákra és a kaszokban tudjuk
fizetésekre úgy elég a pénz, hogy m e g v a l ó s í t a n i . Bodó Előd Barna polgármester
a tavalyi tartalékhoz – 1,2 millió Most egy licit van folyamatban, Bölcsőde épül és tíz parkot
lej – is hozzá kell nyúlnunk. Az ál- hogy Panitban az aszfaltos út egy létesítenek
lami járulékokat ki kell fizetnünk, szakaszán a másik oldalon is vízA Regionális Operatív Program
a számlákat ugyancsak. A község vezetéket helyezzünk el, hogy az keretében uniós pályázat révén új
közintézményeiben csak a januári aszfaltot ne kelljen átfúrni. Ezt bölcsődét építünk a mezőpaniti
gázszámla 21 ezer lej volt. Ha saját pénzből oldjuk meg, több óvoda mellett. Ennek értéke 3,2
nem lenne a tartalék, bezárhatnánk mint egymillió lejes beruházás. millió lej. A munka még idén ela „boltot”. Gyakorlatilag olyan, Ami a legnagyobb prioritásunk kezdődhet, de ha nem sikerül, jövő
mintha kezünk-lábunk meg lenne volt két évvel ezelőtt, a víz- és csa- tavasszal mindenképpen.
kötve. Fejlesztésekről, javítások- tornahálózat kiépítése, ennyit haVannak még olyan uniós pályáról szó sem lehet. A tavaly meg- ladt.
zatok, amelyek kivitelezése idén
kezdett
közbeszerzési
elkezdődhet, előkészítjük őket. A
folyamatokat „visszük”, illetve 17 utcát aszfaltoznak le
Leader-program révén a két mű– Milyen beruházásokat végezvannak aláírt szerződések, a munködő focicsapatot kapukkal, hákálatok megkezdése az időjárás nek a közeljövőben?
lókkal, labdákkal, felszerelésekkel
– A beruházások mind valamifüggvénye, ezek mind pályázatoklátjuk el. Most fejeződött be géplyen pályázatból valósulnak meg.
hoz kötődnek.
parkbővítési pályázatunk, mely
A kormány arra ösztönöz, hogy Aláírtuk a szerződést, így rövide- által munkagépeket, kiegészítő géa saját pénzünkből költsünk. Ta- sen, április elején elkezdődik egy peket vásároltunk. Van egy másik
valy a tartalékok felét elvették, másfél millió eurós aszfaltozási pályázatunk, aminek a kiértékeami esetünkben 1,3 millió lej. Erre projekt, 10 kilométernyi útszaka- lése most zajlik, bízunk benne,
nagy szükség lett volna a pályázati szon, ami 17 utcát jelent község- hogy tíz új községi parkot hozhaönrészek fedezésére. Azt ígérték, szinten. Minden faluban a tunk létre, illetve a meglévőket
hogy a szeptemberi költségvetés- szükségletek és a forgalom sűrű- felújítjuk. A hangulatos közterülekiegészítéskor kapunk bizonyos sége szerint aszfaltozunk. Megvan tekkel olyan helyeket szeretnénk
összeget, de nem kaptunk. Nem az a kivitelező is. Ha a kormány elő- kialakítani a falvakban, ahol jól
volt a cél, hogy tartsuk a pénzt, írásszerűen utalja az összegeket, érzik magukat a fiatalok, a falubehanem beosztva, a következő pá- idén be tudjuk fejezni. Nem tűnik liek.
lyázatokhoz használtuk volna fel. logikusnak, hogy nincs meg a közHa meglett volna a költségvetés, művesítés, és mégis aszfaltozunk. Bővítik az iskolák eszköztárát
Várólistára került egy olyan
most mindennek dübörögnie kel- Tudni kell, hogy nem a prioritáslista szerint zajlik, hanem a pályá- projekt, mely egy olyan iskolai
lene.
zati kiírások határozzák meg a csarnok építését szavatolja, melyPályázati pénzekből lehetett
munka menetét. Addig is, amíg ben egy fa- és vasmegmunkáló
előrelépni
megoldódik a vízellátás és a kana- műhely, egy teljesen felszerelt tan– Milyen pályázatok „futnak” a lizálás, lesz aszfalt, s utólag úgy terem lesz, ahol délutáni oktatást
községben?
intézzük, hogy minél kevesebb lehet folytatni. A terv megvan,
– 2017 volt a pályázatok éve, aszfaltot keljen feltörni.
csak pénzt nem adott rá tavaly a
2018 az előkészítésé, 2019 lesz a
minisztérium. Bízunk benne, hogy
Három
kultúrotthont
nagyobb beruházásoké, ami a kömegvalósul, mégpedig a paniti isvetkező három évet meghatározza. és egy iskolát újítanak fel
kola udvarán.
– A másik nagy beruházás, amiMinden nagy beruházás esetén páElindítunk egy olyan iskolafejlyázati pénzből tudtunk előrelépni. nek a terve most készült el – Gyu- lesztési és -felszerelési tervet, ami
Ami nem pályázati pénzből való- lafehérváron most folyik az nem az épületek felújítását césult meg, az az ivóvízhálózat. A engedélyeztetése, nemsokára kiír- lozza, hanem kimondottan taneszmegyei mesterterv keretében nincs juk a licitet –, három falu: Mező- köz-támogatás.
A
tanárok
mozgásterünk, nem tudunk pá- bergenye, Csittszentiván és Harcó benyújtották a munkaterületükhöz
lyázni, ugyanis hatalmas az ösz- községi tulajdonban levő kultúr- szükséges kellékek listáját. Minszeg, amire szükségünk van. Ahol otthonának a teljes javítása és fel- den iskolának és óvodának összevolt már működő rendszer, például szerelése. Ez több mint 500 ezer állítunk egy csomagot, amely
Mezőpanitban megépült a veze- eurós pályázat révén valósul meg. alapvető eszközöket tartalmaz, s
ték, de a háztartások nem voltak Hasonló fázisban van a csittszent- amit minden pedagógus használrácsatlakozva, kipucoltuk, rendbe iváni iskola energetikai felújítási hat: laptop, kihangosító, multitettük, s a háztartások nagy része projektje. Most készült el a kivite- funkcionális
nyomtató.
lezési terv. A nyári vakációban
rácsatlakozott.
Szeretnénk minden pedagógusnak
Március végére, április elejére kezdenénk el az iskola felújítását. egy éves keretet biztosítani, amiből eszközöket vásárolhatnak az
oktatás javítása érdekében.
Tájház és értéktár
Egy másik pályázat a községi
értéktár összeállítása, ami a község anyagi és szellemi értékeinek
– épített örökség, kulturális értékek, sport és minden egyéb – felsorakoztatását célozza. Nemcsak
azért, hogy népszerűsítsük a falut,
hanem azért is, hogy tudatosítsuk
és vegyük észre, milyen értékek
birtokában vagyunk.
Áprilisban szeretnénk benyújtani a falumúzeum létrehozására
vonatkozó pályázatot, ugyanis
megvásároltunk egy régi parasztházat, ezt akarjuk felújítani és tájMárcius 15-én méltósággal ünnepelt a község lakossága
Fotó: Facebook
háznak berendezni.
Tekintettel arra, hogy az országos költségvetés nagyon
megkésett, Bodó Előd Barna
polgármester arról számolt
be, hogy milyen nehézségeket jelent a községben a
helyi költségvetés hiánya, illetve hogy ennek ellenére
számos terv megvalósításán
dolgoznak.

Mezőbergenyében
elkeserítően kevés a gyermek

A mezőbergenyei iskola főként
abban változott az évtizedek során,
hogy egyre kevesebb a gyermek.
Rég megszűnt a magyar tannyelvű
felső tagozat, csak elemi osztályok
működnek, összesen 22 gyerekkel,
összevont osztályokkal. A felső tagozatos magyar tanulók Mezőpanitban tanulnak, Bergenyébe a
községből pár román anyanyelvű
gyermeket ingáztatnak, hogy működhessen a román tannyelvű felső
tagozat.
Látogatásunkkor elsőként Laslo
Enikő tanítónő hangulatos, nemrégiben felújított osztályába kopogtattunk be, ő az első, harmadik és
negyedik osztály tanítónője. Csak a
negyedikesek voltak az osztályteremben, kézimunkaórán szorgoskodtak, különböző tárgyakat
festettek.
– Összesen kilenc gyermek van
a három osztályban. Az első osztályban két kislány, a harmadikban

Mezőpanitban fognak tanulni.
Egy másik, tágasabb tanteremben tanul az előkészítő és a második osztály. Előbbiben hét,
utóbbiban hat gyermek van. Tanítónőjük Balogh Emese, aki 1987-től
tanít az iskolában, és már a volt tanítványok gyerekeit oktatja.
– Az osztálytermet ősszel újították fel a polgármesteri hivatal táés
a
szülők
mogatásával
segítségével. Sajnálatosan kevés a
gyermek, de reméljük, hogy a közeljövőben nőni fog a gyermeklétszám, hogy benépesítsék az iskolát,
mert csak így maradhat meg a magyarság – fogalmazott a tanítónő.
A román tagozaton is mindössze
11-en vannak az elemi osztályokban.
Az óvodában 14 gyermek van,
óvónőjük Balázs Erzsébet. Huszonkét éve dolgozik a mezőbergenyei
gyermekekkel. Idén öten lesznek
előkészítősök.

Fotó: Nagy Tibor

két fiúcska, a negyedik osztályban
öt tanuló van. Ez a negyedik év,
amikor három korosztályt tanítok,
ami azt jelenti, hogy amikor egyik
osztállyal foglalkozom, a másik
kettő önálló munkát végez. Megosztjuk a figyelmet, én is, ők is.
A negyedik osztályosok jövőtől

– Amikor ide kerültem, 1996ban, 70 gyermek volt az óvodában,
két csoport működött 35-ös létszámmal – mondta az óvónő, ami
ugyancsak elgondolkodtató, hiszen
húsz év alatt egyötödére csökkent a
gyermeklétszám, ami nagyon elszomorító.

A faluban nagy gond a víz, ezért
egy nagy víztartály üzembe helyezésével oldották meg a közintézmények vízellátását. A víztartály az
iskolaudvar magasabban fekvő részén kapott helyet. Innen az iskola,
az óvoda és a művelődési ház épületének, az orvosi rendelőnek, a
postának biztosítják a vízellátását.
Ez óriási előrelépés, hiszen a gyerekek jó minőségű vezetékvízhez
juthatnak, működhetnek a mosdók,

így biztosítottak a higiéniai feltételek. Eddig olyan tartályból kapták
a vizet a közintézmények, amelyet
ciszternákkal ideszállított vízzel
kellett feltölteni. Most az Aquaserv
biztosítja a vizet. A beruházás értéke 350 ezer lej volt. A falu vízgondjának ideiglenes megoldására
még egy köztéri csapot fognak felszerelni, hogy akinek az udvarán, a
kútjában nincs vagy nem jó minőségű a víz, onnan ivóvízhez jusson.

Tartályt szereltek fel a bergenyei
közintézmények vízellátására
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Ünnepségek megyeszerte
Múlt csütörtökön és a hét
végén számos vidéki településen emlékeztek az 184849-es
forradalom
és
szabadságharc eseményeire,
eszméire és hőseire. Az ünnepségek felszólalói azonban
szinte kivétel nélkül a május
26-i európai parlamenti választások, az erős magyar
képviselet megvalósítására
hívták fel a figyelmet.

Gligor Róbert László

Erdőszentgyörgyön a Rhédeyparkban álló kopjafáknál emlékezett a közösség. Csibi Attila Zoltán
polgármester ünnepi beszédében
rámutatott: a szabadság fogalma az
évek során átértelmeződött. Ma
nem a márciusi ifjak által megfogalmazott 12 pontot kell kivívnunk, nekünk, kisebbségben
élőknek a szabadság a megmaradásunk kulcsa, a szabadság lehetőség,
amelyet együtt kell kihasználnunk,
közös érdekünkben. Arra is figyel-

Erősíteni a magyar képviseletet

meztetett, hogy fegyverek nélkül
ugyan és nem csatatéren, de idén
nekünk is meg kell vívnunk saját
harcunkat. Ez a harc az erős magyar képviseletről szól, hisz az a
feladatunk, hogy májusban bekerüljünk az Európai Parlamentbe.
Számunkra a szabadság azt jelenti,
hogy gyermekeink anyanyelvükön
tanulhatnak, szabadon használhatjuk és kifüggeszthetjük nemzeti
jelképeinket, elénekelhetjük himnuszunkat, anélkül, hogy bárki
büntetéssel fenyegetne. Identitásunk kinyilatkoztatása és megélése
nem szorítja háttérbe mások jogait.
Kisebbségi jogaink megtartása, a
megmaradásunk közös érdek. Nem
mindegy, mennyien vagyunk, ezért
kell megerősíteni a magyar képviseletet az Európai Parlamentben,
hogy kellő súllyal folytathassuk
küzdelmünket a szabadságunkért –
hangsúlyozta a polgármester.
Jövőt építeni
Az ünnepségen jelen levő
Császár Károly szenátor azt emelte

ki: a szabadságot, amiért Petőfiék
a vérüket és életüket adták, nem
keresni, nem építeni, nem védelmezni kell, hanem megélni és éltetni. A mi szabadságunk nem
korlátozza mások szabadságát, jogait, jólétét, mi nem elvenni akarunk másoktól, hanem jövőt építeni
közösségünknek és a következő
nemzedéknek – ezért kell megerősítenünk a Kárpát-medencei magyar képviseletet az Európai
Parlamentben.
A Maros megyei RMDSZ
ügyvezető elnöke szerint a dicsőséges múltra nem emlékezni kellene,
hanem
önmagunkat
emlékeztetni a márciusi ifjak bátorságára és arra, hogy az 1848-49-es
nemzedék politikai és szellemi örökösei vagyunk, és az erdélyi, székelyföldi magyaroknak ma is az a
politikai programja: nem leszünk
gyarmat, nem leszünk másodrendű
állampolgárok. Ma és mindennap
ki kell állnunk egymás mellett, jogaink mellett, szimbólumaink mellett, az anyanyelvű oktatás és
orvosi ellátás mellett. Nem adhatjuk fel szabadságunkat és az elmúlt
29 év alatt megszerzett jogainkat.
Ma nem fegyverrel, hanem erős
magyar képviselettel és szövetségeseinkkel harcolunk a magyar
ügyért, hétköznapjaink magyar
szabadságáért – fogalmazott
Kovács Mihály Levente.
Még nem késő összefogni
Szovátán a katolikus templomban tartott szentmisével vette kezdetét az ünnepség, majd az ünneplő
tömeg a lovas huszárok és a fúvószenekar vezetésével vonult koszorúzni a városháza udvarán álló
kopjafához. Innen a fürdőtelepre
mentek, ahol Petőfi és Bălcescu
szobránál helyezték el az emlékezés virágait. Az ünnepséget hagyományőrző kulturális műsorok
tették különlegessé, aminek méltó
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Össze kell fogni, ki kell állni egymás mellett – fogalmazták meg megyeszerte az ünneplők
és emlékezők
Fotó: Cîmpean Eric

koronája volt az esti tűzijáték. A
rendezvényt megtisztelte jelenlétével Novák Csaba Zoltán szenátor,
Kőrösi Dávid konzul, valamint
Szováta anyaországi testvértelepülése, Szikszó küldöttsége is.
Fülöp László Zsolt polgármester
arra emlékeztette az ünneplőket,
hogy ma irigységből vagy félelemből, de sokan korlátozni, gyengíteni akarják a magyarságot, ám a
legtöbb kárt magunknak az elmúlt
harminc év alatt mi magunk okoztuk azzal, hogy egyre jobban felvesszük a modern világ rossz
szokásait, és elfeledjük igazi értékeinket, a családot, a kereszténységet, a nemzeti öntudatot. Még nem
késő összefogni, közösen gondolkodni és cselekedni szülőföldünkért, nemzetünkért, főleg, hogy
magunk mellett tudhatjuk a magyar kormány minden szinten és
téren megnyilvánuló támogatását –
figyelmeztetett az elöljáró.
Ha a 171 évvel ezelőtti forrada-

lomból valamit tanulságként le akarunk vonni a 21. század erdélyi magyar közössége, a Kárpát-medencei
magyarság számára, akkor azt tanulhatjuk belőle, hogy nemzeti
ügyekben mindig ki kell állnunk
egymás mellett – emelte ki felszólalásában Péter Ferenc megyei tanácselnök. A mai európai
politikában is vannak olyan helyzetek, ahol a magyaroknak meg kell
vívniuk a maguk harcát. A szabadságharc mutatja a legjobban: nem
mindegy, hogy mekkora a sereg,
amikor szabadságjogainkért harcolunk, ezért kell megerősítenünk a
Kárpát-medencei magyar képviseletet az Európai Parlamentben.
Ettől a választástól is függ, hogy
közösségünk tud-e tovább fejlődni
uniós forrásokból, és csak ettől
függ, hogy ki tudunk-e harcolni egy
európai szintű kisebbségvédelmi
törvényt, hogy ki tudunk-e állni Európában a magyar nemzeti ügyért –
érvelt a megyei RMDSZ elnöke.

írásaikat” – hangoztatta a pedagógus, aki elmondta, hogy van mit tanulnunk a forradalmi ifjaktól.
Annak ellenére, hogy sok szempontból jobb korban születtünk,
mégis sokszor kevesebb bennünk a
lelkesedés, az elszántság, a tettvágy, s hajlamosak vagyunk az önsajnálatra. A márciusi ifjak nem
keseregtek, nem panaszkodtak,
hanem szervezkedtek és cselekedtek. Ezt a lelkesedést és összefogást kell gyakorolnunk ma is,
hiszen még bőven van tennivalónk.
Az emlékünnepség második részében előbb Berekméri Réka, a
Művészeti Líceum tanulója szavalta el Váci Mihály Még nem elég
című költeményét, majd Fazakas

Imola és Rend Tamás pedagógusok
irányításával a helyi Adorjáni Károly Általános Iskola tanulói mutattak be verses-dalos műsort,
tisztelegve a szabadságharc emléke
előtt.
A magyar és a székely himnusz
eléneklése után a templom melletti
szoborparkba vonultak át a résztvevők, ahol megkoszorúzták a levert szabadságharcot jelképező
Sebesült huszár szobrát (Miholcsa
József alkotása). A helyi önkormányzat részéről Módi Attila és
Orbán Ferenc tanácsosok koszorúztak, az iskola tanulói és az ünnepség néhány további résztvevője
virágot helyezett el a szobornál.
(b. e.)

A márciusi ifjakra emlékeztek Marossárpatakon is

Marossárpatakon vasárnap
tartották a magyar szabadságharc kitörésének 171. évfordulója
alkalmából
szervezett emlékünnepséget.
A bizonytalan időjárásra való
tekintettel az ünnepség a
templomban zajlott, ezt követően a Sebesült huszár
szobornál koszorúztak.

A rendezvény ünnepi istentisztelettel kezdődött a református templomban, ahol Stupár Károly
lelkipásztor hirdetett igét. „Ahol az
Úr lelke, ott a szabadság” – olvasta
Isten igéjében a lelkész, aki elmondta, hogy a szabadság szó nagyon
sok
ember
szívét
megdobogtatja március idusán.
„Ugyanígy történt 171 évvel ezelőtt is, amikor Kossuth, Petőfi és
társaik szívét is lángra gyújtotta a

szabadság utáni vágy. Aztán megdobogtatta az 56-osok szívét is. Ma
azokra emlékezünk, akiknek nemcsak dobogott a szíve a szabadságért, hanem készek voltak az
életüket is odaadni érte” – fejtette
ki a lelkész.
A műsorvezető Mózes Sándor
iskolaigazgató, önkormányzati tanácsos bevezető beszédében hangsúlyozta, hogy március 15-e
jelképpé vélt, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. „1848. március 15-e
a bátorság napja volt, a forradalom
és szabadságharc másfél éve egy
napba sűrítve. Üzenete: bátorság,
kitartás, küzdelem, haza, összetartozás, igazság. Ezekből a szavakból
kell
származtatnunk
feladatainkat” – mutatott rá Mózes
Sándor.

Kozma Barna polgármester elmondta, 1848-ban a szabadságeszmék hirdetői együtt keresték az
„erdélyi kérdésre” az együtt lakó
népek és nemzetek számára elfogadható megoldási lehetőségeket,
de úgy tűnik, hogy ezt máig nem
sikerült megtalálnunk. Viszont ami
jelentősen változott az elmúlt
években, az az erős anyaországi
támogatás, legyen szó akár politikai, akár emberi, akár anyagi értelemben vett barátságról, amellyel
a magyar kormány védőszárnya
alatt tudjuk tovább folytatni ezt a
párbeszédkeresést. „A magyar kormány megbízható és állandó támogatása
óriási
segítség
a
megmaradásért és jogaink kivívásáért folytatott küzdelmünkben,
megsokszorozza erőnket és önbizalmunkat, hiszen egyre erősödő
érzéssel mondjuk ma Erdélyben:
újra jó magyarnak lenni” – fogalmazott az elöljáró.
Berekméri Edmond tanító, önkormányzati tanácsos történelmi
ismertetőjében a márciusi ifjak tevékenységéről, a forradalom előkészítésében és a március 15-i
eseményekben vállalt szerepükről
beszélt. „A márciusi ifjak gyökeres, gyors és következetes változást
óhajtottak. A legmerészebbek nemcsak elfogadták, hanem egyenesen
kívánták, sürgették a forradalmat.
Kevesen voltak, elfértek néhány
kávéházi asztal körül, de szavukra
százak figyeltek, ezrek olvasták
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A mondák és regék csodálatos
világát elevenítették fel azok
a harmadik osztályos diákok,
akik a múlt szombaton részt
vettek a sáromberki Ady
Endre művelődési otthonban
megrendezett
regemondó
verseny megyei szakaszán.

Berekméri Edmond

Aki mondott már regét, tudja, a
nehéz szöveg, a sok régies szó, kifejezés miatt nem könnyű előadni
népköltészetünk ősi, mesés műfaját.
Mégis fontosak a regemondó versenyek, hiszen a csodálatos regék és
mondák nemcsak szórakoztatják a
gyerekeket, hanem sok esetben tanítanak, nevelnek, tanácsot adnak.
A sáromberki versenyre közel húsz
iskolából harminc versenyző érkezett, akiket pedagógusok, szülők
kísértek el a megmérettetésre.
A felnőtt meghívottakat, vendégeket elsőnek Marton Margit tanítónő, a rendezvény műsorvezetője,
majd Kali Gabriella igazgatóhelyettes köszöntötte. A vetélkedőt
olyan ismert tanügyi vezetők tisztelték meg jelenlétükkel, mint
Fodor József államtitkári tanácsos,
a tanügyminisztérium képviselője,
Macarie Ioan főtanfelügyelő, valamint Fejes Réka, a Maros megyei
magyar elemi osztályokért felelős
szaktanfelügyelő. Macarie Ioan főtanfelügyelő és Fodor József államtitkári tanácsos meleg hangon szólt
a kezdetben kissé izgatott gyerekekhez.
Ezt követően a kis harmadikosok
megismerhették a sáromberki égig
érő mesefa történetét. „(…) A furcsa magból kikelt fának gyönyörű

Regemaraton öreg mesemondóval, huszárokkal
szép ágai lettek, s minden ágból kihajtott egy kisebb. Az óriásfa azonban nemcsak hűs árnyékot adott,
hanem elkezdte hullajtani a meséket, mondákat. A gyermekek nagy
örömére mesékkel, mondákkal telt
meg az udvar, a falu, a város, a
világ” – magyarázta Marton Margit
tanító néni, aki megmutatta a tanulóknak az aznap termett „gyümölcsöket”, felolvasva a regecímeket,
amelyekkel a gyerekek beneveztek
a versenyre. Egy különleges „gyümölcsöt” is találtak a fán, egy ismeretlen népmondát Mátyás király
székely huszárjáról.
A mondát, a gyerekek örömére,
Kádár Ferenc (Muszi) sáromberki
mesemondó osztotta meg a jelenlé-

dott túljárni. A mesemondó dolga
végeztével olyan huszárkirakós darabokkal ajándékozta meg a gyerekeket, amit ezúttal nem kirakni
kellett, hanem „kitakarni”, hogy
megtudják a mesélési sorrendet jelölő számokat. Ezt követően kezdetét vette a székely ruhába öltözött
harmadikosok regemondó maratonja. A közönség szebbnél szebb
regéket hallott történelmi múltunkról, földrajzi helyeinkről, de akadtak helyi mondák is közöttük.
Szünetekben a helyi iskola alsó
tagozatos pedagógusai (Fodor Ildikó, Porkoláb Ildikó, Enyedi Jutka,
Radics Tímea) mozgásos játékokat
szerveztek, találós kérdésekkel,
nyelvtörőkkel, rejtvényekkel szóra-

vőkkel. A kis versenyzők síri csendben hallgatták az érdekes és
tanulságos történetet Mátyás király
kitanult székely huszárjáról, akinek
az eszén még Burkus király sem tu-

koztatták a gyereksereget. Az asztalról nem hiányzott a fánk, a
szendvics és a tea. Miután mindenki
elmondta a történetét, a bírálóbizottság kivonult döntést hozni, a
gyerekek pedig kiraktak egy huszárokat ábrázoló képet. Nagy ámulatukra meg is történt a nagy csoda,
mert az egyik huszár életre kelt, s a
közönség elé lépve bemutatta a huszárok felszerelését. Göndör Rezső
tanító, marossárpataki hagyományőrző huszár ismertette meg a gyerekhaddal a Mátyás-huszárok
viseletét: az ellenzővel, rózsával,
forgóval, szalaggal és rangjelzéssel
díszített csákót, a dolmányt, mentét,
tölténytáskát, kösöntyűt, tarsolyt,
nadrágot, csizmát, kardot, sarkantyút, fehér kesztyűt, fekete kendőt.
Az udvaron egy lovas huszárt tekinthettek meg a gyerekek Berekméri
Botond
személyében.
Megnézhették, hogy ha csak hely-

Ady-emlékest a Ludasi utcában

ben is fordul a ló, sokkal nagyobb a
hadereje, mint egy gyalogosnak,
nem beszélve a ló sebességéről, súlyáról, amivel utcát vágott egy lovas
az ellenségben, ha roham alatt bevágtatott közéjük. Megismerkedhettek a ló felszerelésével: a nyereg
alatti izzasztóval, a sabrakkal, a
nyereggel, a bőrtakaróval, láthatták,
mi a különbség a kötőfék és a kantár között, aztán fényképet készíthettek a huszárokkal.
A kultúrotthonba visszatérve, vágással, ragasztással színes papírból
készítettek huszárt a harmadikosok,
miközben megtanulták a Huszárgyerek, huszárgyerek című katonaéneket. Aztán a bírálóbizottság
bemutatása következett, amelynek
főkóstolója, a verseny megálmodója Bárdosi Ilona ny. tanítónő volt.
További tagok: Fodor József államtitkári tanácsos, valamint Marc Erzsébet, Ömböli Léda és Borbély
Lajos pedagógusok. Bárdosi Ilona
tanítónő elismerő, dicsérő szavak-

A verseny országos szakaszára az alábbi négy tanuló jutott tovább:
I. díj: Ferencz Petra (Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum, felkészítő pedagógus: Nagy Edit).
II. díj: Varodi Annabella-Jázmin (dicsőszentmártoni Traian Általános
Iskola, felkészítő pedagógus: Székely-Varga Béla).
III. díj: Jánosi-Ráncz Andrea (marosvásárhelyi Romulus Guga Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Kacsó Tünde) és Szabó Éva Bíborka (Gyulakuti Általános Iskola, felkészítő pedagógus: Szabó
Irén-Gyöngyi).
Különdíjat kaptak:
Huszár különdíj: Pataki Barbara Szabina (gernyeszegi Teleki Domokos iskola, felkészítő pedagógus: Szabó Kinga).
Mátyás király különdíj: Maier Rebeka (marosvásárhelyi George
Coşbuc iskola, felkészítő pedagógus: Pálfi Mária Ibolya).
Burkus király különdíj: Kiss Hunor (marosvásárhelyi Dacia iskola,
felkészítő pedagógus: Pál Annamária).

Fiatalok hangján szólt a költő
Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor

kal illette a versenyzőket és a szervezőket egyaránt, rámutatva a regemondó versenyek fontosságára, a
regék személyiségfejlesztő erejére.
Jelesre értékelte a vetélkedőt Incze
Jenő helyi iskolaigazgató is, aki beszédében kiemelte, hogy csak nagyon ügyes, tehetséges tanulókat
hallott mesélni. Ezt követően került
sor a díjkiosztásra, ajándékot, oklevelet, emléklapot kaptak a regemondók, elismerő oklevelet a
felkészítő pedagógusok.
A díjkiosztás után Fejes Réka
szaktanfelügyelő értékelte pozitívan
a vetélkedőt, aki a rendezvénnyel
kapcsolatosan a következőket nyilatkozta a Népújságnak: „A sáromberki
regemondó
verseny
biztosította azt a tematikus keretet,
amelyben jó regét mondani, ízesen,
változatosan, szépen. Pedagógusok,
szülők segítségével éltetjük e színvonalas rendezvényt, amelyet az
idén a sáromberki tanítói közösség
méltóan megkoronázott”.

Ady Endre magyarságtudata és Isten-keresése
fogalmazódott meg versben és dalban pénteken
délután a marosvásárhelyi Ludasi utcai alsóvárosi református egyházközség március 15-i ünnepségén. A száz éve elhunyt költőóriás
gondolatait az egyházközség ifjúsága tolmácsolta. A fiatalokat Imreh Jenő lelkipásztor készítette fel a lírai bizonyságtételre.
A Bátrak voltak, akik mertek című emlékműsor előtt Lőrincz István lelkész teremtette meg
igehirdetésével a múltba tekintés hangulatát.
„…honnan jössz? Melyik a te hazád, és miféle
népből való vagy?” – hangzott el a Jónás próféta
könyvéből vett bibliai idézet, amelyre a prédikáció válaszolt.
– Ilyenkor, nemzeti ünnepeinken különösen
fontos az identitásunk kérdése. (…) Össze lehet
kapcsolni Jézust a nemzeti kérdéssel? A keresztény ember életének nincs olyan kérdése,
amelynek ne lenne köze a hithez, Jézus Krisztushoz. Jézus legnagyobb hazafias tette az volt,
hogy felszólította népét, hogy térjen vissza Istenhez. (…) A mi népünk a jó időkben mindig
tudta, hogy küldetése van Európában, felnőtt,
és igyekezett méltó lenni a küldetéshez. Magyarnak lenni óriási méltóság, kiváltság, ugyan-

akkor hatalmas feladat – hangsúlyozta a lelkipásztor.
Az igehirdetés után a templom falait körülölelő kiállítás került bemutatásra. A tárlat fotókat, versidézeteket és publicisztikai cikkek
részleteit tartalmazó filmkockákon jelenítette
meg Ady Endre kalandos életútját, külső pályája
mellett a belső, lelki utazást. Ezt az ívet fogta át
a fiatalok verses-zenés műsora is.
A költői vallomásokat életrajzi adatok és publicisztikai szövegrészek taglalták. Az összeállításban a magányos géniusz Sem utódja, sem
boldog őse-féle küldetéstudata, a Föl-földobott
kőben is tetten érhető, idegenben sem halványuló hazaszeretet, a kora értelmiségének 1848hoz való viszonyulása, illetve az új század új
lehetőségeit érzékelő kérdés – Mi ér az ember,
ha magyar? – is kifejezésre jutott. Az ismert
Ady-versek mellett olyanok is elhangzottak,
amelyeket a gyülekezet nagy része talán először
hallott. A legszebb mozzanat azonban e sorok
írója számára két olyan megzenésített lírai vallomás volt, amelyhez valószínűleg sokunknak
van személyes kötődése. Az Imádság háború
után és Az Úr érkezése különleges erővel hatott
a fiatalok előadásában. Így mindannyian átélhettünk valamit az utolsó nemzeti költőnkként is
említett alkotó lelki révbe éréséből, villanásnyi
megtisztulásából.
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Egyelőre nem tudott osztályt váltani
a CSM kézilabdacsapata

Elszenvedte első vereségét ebben
az idényben a Marosvásárhelyi CSM
női kézilabdacsapata. Talán várhatóan, hiszen az ellenfele a Romániakupa
nyolcaddöntőjében
az
élvonalban szereplő Kolozsvári U
volt. A mérkőzést véglegesen eldöntő
momentum azonban biztosan jobban
fáj a házigazdáknak, mint a vereség
maga. A 45. percben ugyanis a csapat
felnőttválogatottba behívott átlövője,
Andreea Târşoagă rosszul fogott talajt, és bokaficam gyanújával hagyta
el a pályát. Ettől a perctől kezdve a
kolozsváriak lélektanilag is uralták a
meccset. Vagy másképpen fogalmazva: Târşoagával a pályán lehet,
hogy még lett volna esélye a CSMnek, de az is lehet, hogy nem. Nélküle
azonban akkor is szinte biztosan veszített volna a marosvásárhelyi csapat, ha a sérülése pillanatában
előnyben lett volna.
Eltekintve a sérülést követő percektől, nem tűntek erősebbnek a kolozsváriak, viszont a házigazdák túl
sok könnyű hibát vétettek. Továbbá a
különbség a kapusok között is észlelhető volt, a marosvásárhelyi kaput az
idő legnagyobb részében őrző Popovici nem volt a legjobb formában, és
számunkra érthetetlen okok miatt az
első tíz perc után lecserélt Ugran
utóbb csak percekre állt be. Egy harmadik tényezőt is meg kell említeni,
ez pedig a másodosztály szintjénél is
gyengébb játékvezetés. Az apróbb tévedéseket nem számolva, négy, a napnál is világosabb szarvashibát
számoltunk össze. Nem adtak meg
Jegyzőkönyv
Női kézilabda Románia-kupa, nyolcaddöntő: Marosvásárhelyi CSM –
Kolozsvári U 27-34 (14-16)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok,
1300 néző. Vezette: Ionuţ Barbu
(Bukarest), Adrian Manafu (Bukarest). Ellenőr: Ioan Chira (Nagybánya).
CSM: Ugran (Popovici) – Munteanu
2 gól, Bărăbaş 10, Bucin 4, Târşoagă 3, Darie 4, Stângu 3 (Ola, Lăcătuş 1, Moldovan, Radu, Popeanu,
Ghemeş).
Kolozsvári U: Ţăgean (Muntean) –
Boian 3, Popa 1, Vasiliu, Ani-Senocico 10, Lazăr 7, Dindiligan 4 (Petruş 7, Čorković 1, Stoklosa 1,
Moroianu, Pica, Vălean, Prodan).

két tiszta hétméterest a
házigazdáknak, kaptak
egyet a vendégek, amikor a mozdulatlan Stângun akadt fel a
kolozsvári szélső, aztán
pedig
Munteanuval
szemben mutatott be (a
cselgáncsban) szabályos ucsi matát az ellenfele, mégis ő kapott
kétperces kiállítást.
A meccs elején felváltva lőtték a csapatok
a gólokat, az egyensúly
4-4 után tört meg, az
első nagy játékvezetői
tévedésnél. Stângu balszélről tört kapura, a
védők akadályozták, de
a hétméterest nem
adták meg. Aztán a kolozsvári Boian gólja
után Târşoagă kínai figurával próbálkozott,
azonban Ţăgean kiváló
reflexszel hárított. Popa
ismét betalált, a CSM
támadása
kimaradt,
majd úgy lőtt újabb gólt Boian, hogy
a megszerzett labdát odapasszolták
neki a marosvásárhelyi játékosok.
Sőt, Petruş találatával négyre nőtt a
vendégek előnye. Időkérés után javult
a CSM játéka, amely két gólra jött fel
a félidő végéig, és lehetett volna egy
is, ha a játékvezetők nem adják meg
a korábban említett ingyenhetest a
vendégeknek.
Szünet után ismét Kolozsvár kezdett jobban, és újra elhúzott négy
gólra, de végleg nem tudta egyelőre a
CSM-t lerázni, amely újra feljött kettőre, és a 45. percben Târşoagă egyre
Eredményjelző
A női kézilabda Románia-kupa
nyolcaddöntőjében a következő
eredmények születtek: FC Argeş Piteşti – SCM Rm. Vâlcea 24-32, Bukaresti Steaua – Galaci CSM 25-36,
AHCM Slobozia – HC Dunărea
Brăila 23-22, Temesvári Universitatea – Bukaresti CSM 21-38, Zilahi
HC – Bodzavásári Gloria 27-22,
Marosvásárhelyi CSM – Kolozsvári
U 27-34, Bukaresti Rapid – Besztercei Gloria 18-24, Bukaresti Dinamo
Bitcoin – Nagydisznódi Măgura
26-35.

Még egy lendületből
született siker
a Kék csoportban

Bálint Zsombor

Fotó: Nagy Tibor

csökkenthette volna a hátrányt, ha lövéskor nem taszítanak egyet rajta, és
nem sérül meg a bokája. Nélküle viszont lélektanilag is teljesen szétesett
a marosvásárhelyi csapat játéka, így a
végére hétgólos, túlságosan szigorúnak tűnő különbség alakult ki.
A kupában tehát az U jutott tovább,
azonban a mérkőzés további érdekessége, hogy a két csapat akár az osztályozón is találkozhat. Ennek a
lehetőségéről a kolozsvári edző, Alin
Bondar úgy vélekedett, hogy a csapata kerete sokkal erősebb, mint a
Marosvásárhelyé, mert tudja ugyan,
hogy az A osztályban 17-ből 17-et
nyertek, de a csoport nem a legerősebb. A marosvásárhelyi kispadon ülő
Mihaela Evi ezt a megjegyzést úgy
kommentálta, hogy a kollégájának nagyon nagy az önbizalma, ő jobban
tiszteli az ellenfeleket annál, hogy
ilyeneket állítson. Azt azonban hozzátette: reméli, direkt ágon jutnak fel, és
nem kell osztályozót játszaniuk egy
élvonalbeli csapattal.
Az osztályozókig azonban még
három forduló van az alapszakaszból.
A CSM legközelebb április 7-én lép
pályára az A osztályban, amikor a
Nagyváradi CSU-t fogadja. (B.Zs.)

Európa Játékok:
Kevesebb mint száz nap a rajtig

Kevesebb mint 100 nap múlva lesz a II. Európa Játékok, a 15 sportágat felvonultató multisporteseményre június 21. és június 30. között kerül sor
Minszkben.
Az eurolympic.org információi szerint a béke lángjának meggyújtására és a lángfutás kezdetére május
3-án Rómában, az Európai Olimpiai Bizottság otthonában kerül sor. A fáklyát felviszik
Nyugat-Európa legmagasabb pontjára, a
Mont Blanc-ra, majd Ausztrián, Szlovákián,
Magyarországon és Lengyelországon át jut
el a fehérorosz fővárosba.
Ahogy az előkészületek az utolsó fázisba
érnek, a szervezők megrendezik a nemzeti
olimpiai bizottságok nyílt napját. A március
27–28-i rendezvényen olyan témákról esik szó, mint
a szállások, utazások, doppingvizsgálatok vagy az
éremátadó ceremóniák.
A helyszínek már készen állnak, az utolsó simításokat végzik a szervezők a létesítményeken. A
minszki Európa Játékok szervezőbizottságához
(MEGOC) több mint 24 ezren jelentkeztek önkéntesnek, a jelentkezési határidő április vége, ekkor választja ki a MEGOC azt a 8000 érdeklődőt, akik a 25
helyszín valamelyikén dolgozhatnak.
George Katyulin, a szervezőbizottság elnöke a 100
napos mérföldkőhöz érve a minsk2019.by oldalnak
azt nyilatkozta: „100 napra vagyunk a második Európa Játékok megnyitójától, az év egyik legnagyobb
sportversenyétől. Ez az egész országot érintő mér-
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földkő. Ez lesz az első ilyen színvonalas sportesemény az ország modern történetében”.
Kiemelte, hogy a tíznapos viadalon 199 számban
osztanak majd érmeket, s 50 nemzet 4000 sportolója
indul. Összesen több mint 1000 újságíró és 200 tévékamera közvetíti az eseményeket szerte a világon.

Duisburg rendezi
a 2023-as kajak-kenu világbajnokságot
Duisburgban rendezik a 2023-as olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságot. A helyszínt a
nemzetközi szövetség (ICF) vezető testülete pénteken Pekingben jelölte ki. A német város ötödik alkalommal ad otthont olimpiai kvalifikációs vb-nek,
ugyanis az 1980-as, az 1988-as, az 1996-os és a
2008-as ötkarikás játékok előtt is ott rendezték a viadalt, és a 2024-es párizsi olimpiára is Duisburgban
lehet majd kvótákat szerezni. Az ICF illetékesei a
kínai fővárosban arról is döntöttek, hogy a 2021-es
világkupa-sorozat második állomását Szegeden rendezik.

Újabb győzelmet könyvelhetett el a Marosvásárhelyi CSM férfikosárlabda-csapata a bajnokság középszakaszának Kék csoportjában. Bár a csapat már régen bebiztosította az első helyét a
csoportban, és az idény végéig elveszítette a Voluntari-ra igazolt
legjobbját, Goran Martinićet, a csoport sereghajtója otthonában
illett győzni. Persze, hol van ez a húszpontos siker az alapszakasz
39 és 58 pontos győzelmeitől...
Az első néhány perc után a CSM 9-0-s sorozattal szerzett nagyobb előnyt, ezt azonban a nagyszünetig a bukarestiek ledolgozták. A harmadik harmadban erősített rá aztán ismét a
marosvásárhelyi csapat, és a negyedikben alakította ki az addigi
legnagyobb előnyt, egyben a végső különbséget jelentő húsz
pontot.
Ami feltűnő, hogy az utóbbi időben nem mennek a távoli dobások a marosvásárhelyieknek, mintha távozásával Martinić a
többiek dobóképességét is magával vitte volna. Ezen a meccsen
is csak négyből egy kísérlet hullott be a gyűrűbe, palánk alatt
azonban érvényesült a marosvásárhelyi fölény, nemcsak az 57%os dobóteljesítménnyel, de a lepattanók csatájának megnyerésével is (36-45). Az pedig, hogy nagyon-nagyon soknak számító,
18 eladott labdát jegyeztek fel a statisztikusok a marosvásárhelyi
csapat neve mellé, az összpontosítás hiányát jelzi, ami összefügg
a motiváció hiányával is, hiszen most már szinte csak muszájból
játsszák a meccseket, valódi tét nélkül.
Ilyen mérkőzésből pedig még van néhány. Mindjárt szombaton
az első, amikor a CSM a Zsilvásárhely csapatát fogadja a Ligetben.
Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, középszakasz, Kék csoport, 7.
forduló: Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi CSM 65:85 (1322, 23-14, 10-24, 19-25)
Bukarest, Rapid-csarnok. Vezette: Sabina Popa (Bukarest),
Andrei Vizitiu (Bukarest), Alexandra Popa (Bukarest). Ellenőr:
Romi Stănciulescu (Bukarest).
Rapid: Hope 24 pont (3), A. Gheorghe 12, Arion 8, Kragulj 5
(1), Avramescu 4, Manolescu 4, Zarojanu 3 (1), Dumitrescu 3,
Sandu 2, Costea.
VSK: Sánta 16, Borşa 16 (2), Şolopa 15, Steff 10, Kilyén 10,
Kalve 9 (1), Engi-Rosenfeld 9 (1), Şteţca, Szilveszter.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga középszakaszának 7. fordulójában a következő eredmények születtek:
* Piros csoport: Temesvári SCM – Nagyváradi CSM 83:90,
SCM U Craiova – Kolozsvári U-BT 69:95, BCM U FC Argeş
Piteşti – Nagyszebeni CSU március 27-én.
* Sárga csoport: Galaci Phoenix – Medgyesi CSM 80:56, CSO
Voluntari – Bukaresti Dinamo 80:70, Konstancai Athletic – Bukaresti Steaua 48:82.
* Kék csoport: Bukaresti Rapid – Marosvásárhelyi VSK 65:85,
CSM Focşani – Máramarosszigeti CSM 98:83, Csíkszeredai
VSKC – Zsilvásárhelyi CSM 90:76.

Croitorut most büntetik
2012-es doppingvétségéért

Annak idején tiltott szert használt, de 2012-es olimpiai doppingvétségéért csak most bűnhődik Florin Ionuţ Croitoru román súlyemelő.
Az összetettben kétszeres Európa-bajnok – aki 56 kg-ban kilencedik
lett Londonban – sportoló olimpián levett vizeletmintájának utólagos újraelemzésekor mutatta ki a korábbinál fejlettebb módszerrel elvégzett
vizsgálat, hogy a 2012-es játékokon nem megengedett segítséghez folyamodott. A budapesti székhelyű Nemzetközi Súlyemelő-szövetség (IWF)
közlése szerint Croitoru szervezetében háromféle anabolikus szteroid jelenlétét mutatta ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elrendelt új analízis.
A 25 éves román emelő versenyzési jogát az IWF felfüggesztette. Hogy
mennyi időre tiltják el, arra a fegyelmi eljárás végén derül fény.
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ZARÁNDOKLATOK 2019-ben
Május 20–25. – MEDJUGORJE (145 euró)
Július 2–6. – SZENTFÖLD (600 euró + 900 lej repülő)
Október 8–12. – PORTUGÁLIA: Fatima és környéke, Lisszabon
(480 euró + 1000 lej repülő)
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni
lehet a 0742-968-166-os telefonszámon vagy
a hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen. (sz.-I)

MINDENFÉLE

TETŐSZIGETELÉS
részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722693-866. (21031)
FUVART, bútorhordást vállalunk személyzettel, külföldre is. Tel. 0749543-104. (7/636-I)

GYÜMÖLCSFATERMESZTŐ elad: gyümölcsfa-, rózsa-, málna-,
ribizli-, szőlő-, egres-, orgonatöveket, díszcserjéket, tujákat,
krizantémot Marosszentgyörgyön (a Gemini mellett), Koronkán, a
Koronka Panzió mellett, Maroskeresztúron, a kijáratnál, jobb
oldalon. Ár: 6-13 lej között. Tel. 0741-763-416. (-I)
A MAKFALVI FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZET értesíti tagjait, hogy
2019. április 2-án 10 órától tartja évi és rendkívüli közgyűlését, a
székhelyén. A napirend a vasasüzletben van kifüggesztve.
Abban az esetben, ha a gyűlés nem lesz határozatképes,
összehívjuk a következő napra, ugyanarra a helyre, ugyanarra az
órára. A vezetőtanács. (21075-I)
TŰZIFA és FELDOLGOZHATÓ FA ÉRTÉKESÍTÉSÉVEL foglalkozik a
MAROSVÁSÁRHELYI ERDÉSZETI HIVATAL.
Az erdészet által forgalmazott faanyagokat a következő helységek
térségében, útszélen ajánljuk: Mezőbergenye, Marossárpatak,
Erdőszengyel,
Székelykál,
Székes,
Marosvásárhely,
Szentháromság, Szentgerice, Fintaháza.
Tűzifaválaszték: a 16,2 erdei köbméter/család maximális
mennyiség – a fafajtától függően – kemény lombos: 146,90 lej/erdei
köbméter, illetve lágy lombos: 117,53 lej/erdei köbméter árban
kapható. Az árak a héát tartalmazzák. Az erdészet elérhetőségei:
0732-810-075, 0745-100-003, illetve 0744-500-773. (63416)

Tisztelt Kelemen Hunor úr,

meglepődve szereztem tudomást arról, hogy a magyar közösség ellenségeként említett engem egy beszédében. Ha jól emlékszem, még nem nyílt
alkalmunk találkozni és kényelmesen elbeszélgetni.
Ezért gyanítom, hogy azokról a dolgokról, amelyeket rólam állít
(és amelyek mélységesen felháborítják), hallomásból szerzett tudomást. Én soha nem állítottam magamról, hogy tökéletes lennék,
ellenben meggyőződésem, hogy jóhiszemű ember vagyok, aki megpróbál segíteni mindazoknak, akiknek szüksége van rá. Úgy
vélem, olyan személy vagyok, aki a marosvásárhelyi közösséget, a
lakosságot szolgálja, etnikai, életkorbeli, társadalmi alapú megkülönböztetés nélkül. Ezt tanúsíthatják a tanárok, a lelkészek, az üzletemberek, a sportolók, a művészek, mindazok, akikkel nap mint
nap találkozom és EGYÜTT igyekszünk megoldani a város gondjait. Szeretném, hogy Marosvásárhely emberek közötti falaktól és
korlátoktól, túlkapásoktól, feszültségektől mentes város legyen.
Igen, elismerem, vannak polgárok, Önhöz hasonlóan, akikkel szintén soha nem találkoztam, és akik nem értenek egyet velem, az én
személyiségemmel, az én személyemmel. Ehhez joguk van nekik
is és Önnek is. De, a legnagyobb barátsággal, hogy se én, se Ön ne
tévedjünk, találkozóra hívom, ahol szeretné, amikor szeretné, hogy
szemtől szemben beszélgessünk, és személyes tapasztalat alapján
alkossunk véleményt, ne „hallomás” alapján.
Tisztelettel,
Claudiu Maior

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

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADÓ magánalapítvány. Érdeklődni a 0265/323-899-es telefonszámon. (1766)
ELADÓ olcsón 1 ha terület Jedden
(Livezeni).
Tel.
0765-192-707.
(3/1659-I)
ELADÓ ötsoros kapagép, kukoricafejtő
gép, cserép bontásból, elektromos
kályha, szép menyasszonyi ruha. Tel.
0365/435-230. (3/1279)

ELADÓ lucerna és szarvaskerep bála.
Tel. 0729-925-074. (1759)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578568. (1762)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707713. (1762)
ELADÓ tűzifa (bükk), 150 lej métere. Tel.
0740-570-753. (1785)

ELADÓ tűzifa (bükk), 150 lej métere. Tel.
0745-793-465. (1785)
KEMÉNY tűzifa eladó, 150 lej. Tel.
0740-919-662. (sz-I)
ELADÓ kripta a marosszentgyörgyi
új temetőben. Tel. 00-36-30-2356137. (mp.-I)
VÁRMEZŐBEN, a főút mellett építési
telkek eladók kedvező áron, 5 és 28
ár között. Tel. 00-36-20-334-8629. (61241-I)
VENDÉGHÁZ kiadó Gyulán, fürdőövezetben. Tel. 00-36-70-363-6817,
e-mail: tarterezia@gmail.com. Interneten megtekinthető: http://alexandervendeghaz.hu (-I)
ELADÓ 3 szobás, 2 vécés, saját pincés, magasföldszinti lakás a Diamant
zöldségpiac mellett. Érdeklődni a
0755-505-301-es, 0740-157-066-os
telefonszámon. (sz.-I)
KIADÓ bútorozott és felszerelt ház:
nyolc szoba, öt fürdőszoba, két
konyha. Tel. 0744-556-452. (1764-I)
ELADÓ háromszobás tömbházlakás és
garázs a Rozmaring utcában. Érdeklődni
a 0742-802-545-ös telefonszámon. (-)

ELADÓ bútorozott kertes ház. Tel. 0747539-055. (1817)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/1722)
VÁLLALUNK tetőjavítást, csatornatakarítást, festést és bádogosmunkát. Tel. 0743-799-833. (11/1707-I)
ÁCS-TETŐFEDŐ,
bádogosmunka,
tetőfelújítás, javítás, cserépforgatás, új
tető
Lindab-lemezzel,
bármilyen
munkálatok. Tel. 0740-651-354. (1740)

TETŐFEDŐ bádogosmester vállalja
bádogtető készítését, szerelését és
javítását, csatorna készítését és
szerelését
különféle
anyagokból,
cserépátforgatást. Tel. 0743-903-910,
0756-525-549. (1749)
VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, kéményjavítást, hőszigetelést,
festést, manzárdkészítést. Tel. 0759467-356. (4/1660-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1765)
VÁLLALUNK tetőkészítést, javítást,
festést, vakolást, szigetelést. Tel.
0744-227-906. (7/1578-I)
ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21056)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20923)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (1760I)
ALKALMAZUNK
munkakönyvvel. Tel.
(1759)

állatgondozót
0729-925-074.

IDŐS hölgy gondozását vállalom állandó
jelleggel. Tel. 0748-033-239. (1799)
A LEGOLCSÓBBAN: tetőjavítás,
csatornatisztítás, kéményjavítás, tetőfedés, bármilyen típusú terasz és
kapu készítése. Kérésre mindenféle
ácsmunkát és javításokat végzünk,
szennyvízelvezetés és lefolyó készítése. 15% kedevezmény nyugdíjasoknak.
Bárhová
elmegyünk.
Ingyenes szállítás. Tel: 0770-759705, 0757-899-654. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel és fájdalommal emlékezünk
március
19-én
id. GERGELY JÁNOSRA, a repülőtér volt dolgozójára eltávozásának első évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos szerettei. (1795-I)

Fájó szívvel emlékezünk március
19-én a szeretett férjre, édesapára és apósra, GÁL JENŐRE
halálának 13. évfordulóján. Bánatos felesége, fiai és menye. (sz-I)

Fájó szívvel emlékezünk szeretett
édesanyánkra,
GAÁL
MARGITRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét szeretettel őrzi fia, Béla, leánya, Éva
és családjuk. (v-I)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
édesanyámtól, nagymamától, dédétől, anyóstól, ismerőstől, jó
szomszédtól,
özv. SZATMÁRI MAGDOLNA
HILDEGÁRDTÓL
a volt Textila Mureş alkalmazottjától, aki hosszan tartó leépülés
után 94 éves korában csendesen
megpihent.
„Kit őriz a szívem, nem hal meg
soha,
Kit lelkemben érzek, nem hagy el
soha.
Nem múlik el nap most sem nélküled,
Szívünkben ott van a te helyed.”
Hamvasztott porait szűk családi
körben helyezzük örök nyugalomra. Aki szerette, ismerte, emlékezzen rá szeretettel. Béke
poraira!
A gyászoló család. (1786)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesanya, nagymama,
anyós,
FARKAS ROZÁLIA
szül. Magyaros
életének 87. évében március 17én csendesen megpihent. Temetése március 19-én, kedden 13
órakor lesz a radnóti családi háztól.
A gyászoló család. (1806-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a drága jó édesapa, após, nagybácsi, sógor, rokon és jó szomszéd, a havadi születésű
SIMON JÓZSEF
életének 94. évében március 18án megpihent. Temetése március
20-án 15 órától lesz a havadi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (-I)
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Adóbefizetési határidő

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala emlékezteti a
magán- és a jogi személyeket, hogy a 2019. évre vonatkozó ingatlan-, telek- és gépjárműadó befizetésének
első határideje 2019. március 31-e.
Mivel a befizetési határidő, 2019. március 31. munkaszüneti napra
esik, a határidőt az első következő munkanapig meghosszabbítják.
Eszerint 2019. április 1., hétfő az utolsó nap, amikor a marosvásárhelyiek még 10%-os kedvezményben részesülnek, amennyiben teljes
egészében befizetik az egész évre vonatkozó helyi adókat. Ez után a
dátum után havi vagy részhavi 1%-os késedelmi kamatot számolnak
fel.
Emlékeztetjük az adófizetőket ugyanakkor arra is, hogy az ingatlanok felértékelési jelentéseit legkésőbb 2019. április 1-ig, hétfőig
kell benyújtani.
A helyi adókat és illetékeket készpénzzel és bankkártyával is ki lehet
fizetni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adóosztályának
ügyfélszolgálatánál, magánszemélyek pedig a Tudor lakónegyedbeli
adóbegyűjtő irodában is, valamint a ghiseul.ro portálon elektronikus
pénzátutalással.
A jogi személyek a hivatal honlapján, a www.tirgumures.ro-n a
Globalpay applikáció segítségével áttekinthetik az adóügyi nyilvántartásban a befizetési kötelezettségeiket, valamint bankkártyával történő elektronikus kifizetésre is lehetőség van. Mindehhez előzetesen
azonosítót kell igényelniük.
A helyi adókkal és illetékekkel kapcsolatos összes formanyomtatványt, a szükséges iratok jegyzékét, a befizetési kötelezettségekhez
rendelt IBAN-kódokat (bankszámla-azonosító), valamint egyéb hasznos információkat megtalálják az intézmény www.tirgumures.ro honlapján, az ADÓK, ILLETÉKEK ÉS BÍRSÁGOK menüpont alatt.
Szövérfi László ügyvezető igazgató

Felhívás az Electricához

A gyakori áramszünetekre és ezáltal a lakosságnak
okozott gondokra való tekintettel, amelyeket megmagyarázhatatlannak tartunk a jelenlegi évszázadban, és olyan körülmények között, amikor Smart City megoldásokat emlegetünk,
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala nyomatékosan kéri az
Electrica vállalatot, hogy tanúsítson felelősséget és szakmaiságot
annak érdekében, hogy a villamosenergia-elosztás rossz kezelésével, a gyakori áramszünetekkel ne tartsák rettegésben a várost,
úgy, hogy a lakosságtól még elnézést sem kérnek.
A bel- és külkapcsolati osztály

Új útjelzések Marosvásárhelyen.
Sofőrök, figyelem!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a közterület-felügyelő
hivatal révén a napokban hosszanti, tengely- és keresztirányú útfestési munkálatokat végez a megyeszékhely néhány főútvonalának gyalogátjáróinál.
– A munkálatok március
15-én, pénteken kezdődtek
a Papiu Ilarian és a Merészség utcában, és kedvező
időjárás esetén a hétvégén
folytatódnak a Pandúrok
útján, a Testvériség utcában
és a Dózsa György úton –
mondta Claudiu Maior, a
polgármester tanácsadója.
Ezúton kérjük a gépkocsivezetőket, hogy azokon
az útszakaszokon, ahol a
munkálatok zajlanak, vegyék figyelembe a kihelyezett jelzőtáblákat és a
sávokat elválasztó bólyákat.
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Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
A bel- és külkapcsolati osztály

Munkálatok az 1848. úton.
Forgalomkorlátozásra kell számítani

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a
Műszaki igazgatóság révén március 15-én,
pénteken maratási munkálatokat végez a
télen megrongálódott aszfaltburkolaton az
1848. úton. Emiatt az út Ion Buteanu és Slatina utca közötti szakaszán a közúti forgalomban bizonyos korlátozásokat vezettek be,
a munkálatokat figyelmeztető táblákkal jelzik. Kérjük a gépkocsivezetőket, hogy közlekedjenek körültekintően, tartsák be a
közlekedési szabályokat és a jelzőeszközök
útmutatását, és ne várakozzanak azokban az
övezetekben, ahol a munka zajlik.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
A bel- és külkapcsolati osztály

Új játszótér és szabadidő-övezet
előkészületei a marosvásárhelyi régi szerpentinnél

Új játszótéri bútorzatot – az elvárásoknak megfelelőt – szereltek fel a napokban a marosvásárhelyi régi szerpentinnél található zöldövezeten. Ez egyike azoknak az új létesítményeknek,
amelyeket az idén adnak át.
– A felszerelt padoknak különleges formájuk van, árnyékos részeken helyeztük el őket, hogy a nyáron a kikapcsolódni, a szabadban olvasni vágyók itt kényelmesen megtehessék. A térség dinamikáját,
az egyetemistákat, a kórházakat és nem utolsósorban a tömbháznegyedet szem előtt tartva, úgy gondolom, szükség volt egy
ilyen övezetre. Remélem, akik majd ide járnak kikapcsolódni,
megőrzik a bútorzat és a zöldövezet állapotát – mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
A város minden lakónegyedében elkezdődtek a parkfelújítási munkálatok, így a Somostetőn is, ahol a játszótéri eszközöket kifedték, használatba adták.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának
bel- és külkapcsolati osztálya

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (20875)

TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csípőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat és ultrahangos kivizsgálás. Kedvezményes árak.
Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe. Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (63211-I)

CUKRÁSZATHOZ ÉRTŐ SZEMÉLYT alkalmazunk. Tel. 0745-668-883. (7/1591-I)

A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT alkalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező villanyszerelők. Vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget ajánlunk. Az önéletrajzokat a Dózsa György
utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63394-I)

ALKALMAZUNK RECEPCIÓST, SEGÉDSZAKÁCSOT és FELSZOLGÁLÓT. Magas kereseti
lehetőség, tapasztalat nem szükséges! Tel. 0744-624-976. (21078-I)

12 NÉPÚJSÁG

___________________________________________ KÖZLEMÉNY – REKLÁM ________________________________________ 2019. március 19., kedd

Javítják a Bodoni utcában a járdát

A kedvező időjárás néhány napja lehetővé teszi, hogy
Marosvásárhely több részén megkezdődjön a tevékenység. Így a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Műszaki igazgatóságának segítségével
több tucat gép és munkáscsoport dolgozik a település lakónegyedeinek
nagy részében. Az egyik munkatelepet
a marosvásárhelyi Bodoni utcában
alakították ki, ahol több száz méter
hosszúságban felszedik a járdaköveket; a munkálatokat megfelelőképpen
jelzik. Ennek okán kérjük a gépkocsivezetőket, hogy a környéken közlekedjenek óvatosan. Amennyiben az
időjárás továbbra is kedvezően alakul,
a munka megközelítőleg két héten
belül befejeződik, és következhet a térség aszfaltburkolatának helyreállítása.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
A bel- és külkapcsolati osztály

