
Tizenegyedszer tartották meg a Székely
majálist szombaton Makfalván. Az idei
rendezvény a számvetés mellett a pol-
gári kezdeményezések esélyeit helyezte
előtérbe.

Ismét százak vonultak fel Makfalva köz-
pontjából a majálisok hagyományos színhe-
lyére: lovas huszárok, kopjások, a zoltáni
fúvószenekar, valamint a Történelmi Vitézi
Rend és a Szent László Társaság és Rend kép-
viselőinek vezetésével, nagyméretű székely
zászlóval haladtak végig az emberek a falu
zászlókkal díszített főutcáján. A majális a ta-

lálkozás, beszélgetés, szórakozás kerete, de
minden évben valamely aktuális politikai
vagy közéleti kérdésről is véleményt nyilvá-
nítanak. 

Az idei a nemzeti régiókról szóló európai pol-
gári kezdeményezés volt, amelyet a napokban
ismét útjára indított a Székely Nemzeti Tanács,
és amelynek közös támogatásáról nyilatkozott
múlt héten az RMDSZ, az MPP és az EMNP,
éppen Makfalván. A kezdeményezést 2012-ben
indította az SZNT, de a következő évben az Eu-
rópai Bizottság úgy ítélte meg, hogy ez nem az
EU hatáskörébe tartozó kérdés. Az SZNT fel-
lebbezésében első fokon 2016-ban az EB-nek
adtak igazat, az újabb fellebbezés nyomán vi-
szont a luxemburgi európai törvényszék idén

igazat adott az SZNT-nek, a kezdeményezőnek
egy év áll a rendelkezésére, hogy az EU-ban
legkevesebb egymillió támogató aláírást gyűjt-
sön ahhoz, hogy tárgyaljanak arról: az EU ke-
zelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat,
amelyeket nemzeti, etnikai, vallási, kulturális és
nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket
körülvevő régióktól. 
„Székelyföldért megmozgatjuk Európát!”

Ez volt az idei majális mottója és a polgári
kezdeményezés felhívása, hiszen Székelyföldet
akár Katalóniával, akár Korzikával, Baszkföld-
del vagy másokkal helyettesítve is igaz és
helytálló kijelentés.

Vad kampány
Teljében az európai parlamenti választások kampánya. Elég, ha

belepillantunk a pártok rendezvényeibe. Az egyszerű földi halandó
számára – miközben a politikusok handabandázásait, alpári mara-
kodását hallgatja –, napnál világosabb, hogy ebben a kampányban
senkinek sem számít az Európai Unió vagy akár Európa jövője.

Zajlik a kampány, mindegyik politikai alakulat „hozza a formá-
ját”. 

Különösen a volt államelnök pártja, a Népi Mozgalom az, amely-
nek jelöltjei a nacionalizmust tűzték zászlajukra. A felfokozott ma-
gyarellenesség mellett ugyanakkor a Moldovával való egyesülés
témájával „ütik a vasat”, abban bízva, hogy a román állampolgár-
sággal is rendelkező moldovai állampolgárok szavazatával bejuthat-
nak az Európai Parlamentbe, miközben galád módon azzal támadják
az RMDSZ-t és a magyar kormányt, hogy kettős szavazásra buzdítja
a romániai magyarságot. 

A vezető kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt mindenáron sze-
retné megőrizni hagyományos szavazótáborát, és csökkenteni az
újabban megjelent formációk esélyeit. Elsősorban a volt szocdem
kormányfő által létrehozott Pro Romániáét, amelynek a kampánya
egyébként a PSD elnökének a pocskondiázásában merül ki. 

A legnagyobb ellenzéki párt, a Liberális Párt elsősorban erdélyi
szavazatokra számít, ami nem biztos, hogy bejön neki, ugyanis a

Jól átgondolt egy-
séges stratégiára
van szükség 
Már a bevezetőben elhangzott, hogy
jó minőségű oktatási rendszer megva-
lósítása érdekében jól átgondolt stra-
tégia kidolgozására van szükség,
hogy „ne csak fussunk a történtek
után”, ahogy a római katolikus iskola
és a MOGYE esetében történt.
____________5.
Életre szóló 
cserkészet 
Az állandó rendezvényeik között van-
nak az adventváráshoz kapcsolódó
ünnepek, a kántálás, az adomány-
gyűjtés. Rendszeresen támogatják a
kisfülpösi Szivárvány Alapítványt, de
gyűjtöttek a Szászrégen és Vidéke
című helyi lapnak, segítik az öreg
cserkészeket is. 
____________6.
Színkavalkád 
és vidámság
A közigazgatásilag Marosszentanná-
hoz tartozó Udvarfalván a hagyomá-
nyossá vált dísznövény-kiállítás és
-vásár keretében a helyiek mellett ma-
rosszentannai és várhegyi virágter-
mesztők állították ki és árusították
színpompás termékeiket. 
____________8.(Folytatás a 7. oldalon)
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Május 18-án, szombaton 18 órától nyitja tavaszi kiállí-
tását a Teleki–Bolyai Könyvtár. A tárlat kurátora Kovács-
Gorbói György. A BrExLibris. Válogatás angol
könyveinkből című tárlat célja reprezentatív képet nyújtani
a Teleki Sámuel tékájában és a Református Kollégiumban
fellelhető angol könyvekről és szerzőkről. Ugyanakkor lát-
ható lesz néhány olyan ritkaság is, amelyek révén a könyv-
tár méltán tarthat igényt nemcsak a nemzetközi
könyvtörténeti kutatások, de a nagyközönség érdeklődésére
is: például Newton Principiájának első kiadása (1687), a
Londonban megjelent kilencnyelvű Biblia Sacra Polyglotta
(1657) vagy a 17. századi gyulafehérvári professzor, Ka-
posi Sámuel Angliát bemutató jegyzetei. 

A kiállítás íve a reprezentatív egyházi kiadványoktól az
angol tudományos forradalom és eszmetörténet kötetein ke-
resztül az erdélyi–angol kölcsönhatásokig követi az állo-
mányok gyarapodását a kezdetektől a 19. század elejéig. 

A Teleki–Bolyai Könyvtár igen gazdag bibliagyűjte-
ménnyel rendelkezik. Teleki Sámuel a teljesség igényét kö-
vetve szerezte be a különböző (reprezentatív) kiadásokat
közkönyvtára számára, míg a Református Kollégiumból
származó kötetek a reformáció és protestantizmus szelle-
mében kerültek a gyűjteménybe. A kiállításon látható ang-
liai egyházi kiadványok legszebbike, a Walton-féle 1657-es
londoni Biblia Sacra Polyglotta kilenc nyelven: latin,
görög, héber, arámi, szír, arab, perzsa, etióp és szamaritán
nyelven közli a Szentírás szövegét. 

Ugyanakkor a Református Kollégium egykori diákjainak
Angliában való peregrinációja révén, illetve Teleki Sámuel
gyűjtőmunkája eredményeként a tudományos forradalom
jelentős kötetei (Francis Bacon, William Harvey, Isaac
Newton munkái) és a korszak politikai és filozófiai gon-
dolkodóinak munkái is megtalálhatók a Teleki–Bolyai
Könyvtár polcain, akár eredeti kiadásokban, akár fordítá-
sokban, tükrözve azt, hogy mit is tartottak fontosnak és
megengedettnek Erdélyben a szigetország tudományos és
eszmetörténeti irodalmából.

Az erdélyi–angol civilizációs kölcsönhatásokról szóló
ismereteink egyrészt az erdélyi peregrinus diákok és követ-

ségben járó nemesek angliai tapasztalataira épülnek, más-
részt az angol utazók élménybeszámolóin alapulnak. Pe-
regrinusok latin vagy angol nyelven készített munkáit, a
gyulafehérvári kollégium professzorának, Kaposi Sámuel-
nek Anglia és Skócia földrajzáról és híres helyeiről szóló
iskolai jegyzetét, Szepsi Csombor Márton útleírását, az Eu-
ropica varietast, és még sok más apró vonatkozó részletet
böngészhetünk. 

IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:

max. 180C
min. 110C

Ma BONIFÁC, holnap
SZONJA és ZSÓFIA napja.
SZONJA: a Szófia orosz bece-
neve.
ZSÓFIA: görög eredetű női
név, jelentése: bölcsesség.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. május 13.

1 EUR 4,7607
1 USD 4,2357

100 HUF 1,4694
1 g ARANY 174,8083

Brenyó Mihály matematikaverseny
A hét végén, május 17–19. között zajlik Marosvásárhelyen
a Brenyó Mihály pontszerző matematikaverseny országos
döntője. A résztvevők regisztrációja 17-én, pénteken 15
órakor a Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum fogadóirodá-
jában kezdődik. A megnyitóünnepséget 18 órától a Bolyai
Farkas Elméleti Líceum dísztermében tartják, a köszöntő-
beszédek után néptáncműsorra is sor kerül. A verseny írás-
beli próbája május 18-án, szombaton 8.45-kor kezdődik a
Mihai Eminescu líceum osztálytermeiben. A szombati prog-
ramban városnéző séta, szakköri tevékenység, filmnézés és
játszóház is szerepel. A záróünnepségre 19-én, vasárnap
délelőtt 9.30 órától kerül sor. A Navarra Dance moderntánc-
együttes két bolyais tagja, Varga Nikol és Varga Vivien tánc-
játékot mutat be, majd a verseny díjkiosztója következik. 

Beszélgetés a Székelyföldi 
Filharmónia alapítójával

A Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület
Mi van a… mögött?! címmel folytatja közéleti személyisé-
gekkel indított beszélgetősorozatát életükről és munkájuk-
ról, a tettek mögött az embert keresve. A soron következő
beszélgetés címe: Mi van a Filharmónia falai mögött? Meg-
hívott: Bodurián János székelyudvarhelyi ny. tanár, a Szé-
kelyföldi Filharmónia megalapítója, a Palló Imre Művészeti
Szakközépiskola egykori iskolaigazgatója, az 1915-ös ör-
mény genocídium egyetlen, Erdélyben otthonra talált túl-
élőjének leszármazottja. A meghívottal dr. Puskás Attila
beszélget május 17-én, pénteken 17 órától a Bolyai téri uni-
tárius egyházközség Dersi János termében. A rendezvény
támogatója a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen
Gábor Alap. A belépés ingyenes. 

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

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi részlege által mű-
ködtetett Nagyinet program résztvevői számára június 14–
15-én a Kazán-szoroshoz és a Bigér-vízeséshez
szerveznek kirándulást. A jelenlevők ellátogatnak Ocnele
Mari-ba, és megtekintik az Isten hídját, amely Románia leg-
nagyobb természetes hídja. Érdeklődni, feliratkozni Illyés
Claudia könyvtárosnál lehet a kövesdombi könyvtárban, il-
letve a 0748-741-507-es telefonszámon.

Ittas sofőr hajtott az árokba
Szombaton este Ákosfalván egy 44 éves helyi lakos el-
vesztette uralmát járműve fölött, és az útról letérve egy
árokba hajtott. Az alkoholteszt kimutatta, hogy a férfi ittasan
vezetett. A balesetben a sofőr és egyik utasa könnyebb sé-
rülést szenvedett. 

Családon belüli erőszak
Szombat délután egy 48 éves radnóti férfi közös otthonuk-
ban tettlegesen bántalmazta 44 éves feleségét, majd meg
is fenyegette a nőt és 24 éves lányát. A helyszínre riasztott
rendőrök öt napra szóló ideiglenes távoltartást rendeltek el
a férfi ellen.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

14., kedd
A Nap kel 

5 óra 50 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 47 perckor. 
Az év 134. napja, 

hátravan 231 nap.
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Megyei hírek

BrExLibris a Tékában

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

Maifest – a békés együttélés ünnepe
Május 12-én, vasárnap Szászrégenben is megtartották a

Maifestet, amely a szászok egyik legnagyobb hagyományos
tavaszi ünnepe. Ezen a napon nemcsak a tavaszt, hanem az
evangélikus egyház iskoláját és természetesen az édesanyá-
kat is köszöntik. 

A rendezvény délelőtt az evangélikus templomban kez-
dődött. Zey Johann helybéli lelkipásztor ünnepi istentisz-
teletet tartott, majd a szász, magyar és román népviseletbe
öltözött néptánccsoportok az evangélikus templomtól a fő-
téren át a Kerekerdőig vonultak. A kedvezőtlen időjárás
miatt a kulturális műsort nem a szabadban, hanem a Marion
vendéglő nagytermében tartották. A megjelenteket Maria
Precup polgármester és Manfred Schuller, az Ausztriában
élő Erdélyből Elszármazott Szászok Egyesületének elnöke
köszöntötte. A polgármester asszony beszédében a kölcsö-
nös megbecsülés, az egymás mellett élés fontosságát hang-

súlyozta. Szászrégenben a különböző etnikumok mindig
békésen éltek egymás mellett, együtt építik közös jövőjüket
– mondta többek között a polgármester. A rendezvényen
jelen volt Márk Endre alpolgármester és Barbara Buhofer
svájci szopránénekesnő is, aki május 15-én 18 órától lép fel
a helybéli evangélikus templomban. A köszöntőket köve-
tően a német tannyelvű óvoda csoportja és az Augustin
Maior általános iskola német tannyelvű osztályai mellett
felléptek a besztercei Vergissmein Nicht, a segesvári Német
Fórum, a bátosi Rozenkranz, a nagykárolyi hagyományőr-
zők, a szászrégeni Német Fórum Goldregen, a Petru Maior
Líceum Edelweiß (magyar diákok), valamint a művelődési
ház Doina Mureşului román és a Vadrózsák magyar nép-
tánccsoportja. A Kinderpolka, polka, az ismert Bändertanz
mellett moldovai román és mezőségi táncot is láthattak a
jelenlévők. (fábián) 

Fotó: Fábián András



Az európai pártcsaládok által az Európai Bizottság
élére javasolt csúcsjelöltek május 15-ei vitájával
folytatódik az európai parlamenti (EP) választás
kampánya. A vita 24 nyelven, élőben követhető az
EP honlapján.

A másfél órás vitát az Európai Parlament plenáris üléster-
mében tartják, szerdán este 10 órától. A nyitóbeszédek sor-
rendjét sorshúzással döntötték el, a jelöltek az alábbi
sorrendben szólalnak fel: Nico Cué (Európai Baloldal), Ska
Keller (Európai Zöldek Pártja), Jan Zahradil (Konzervatívok
és Reformerek Európai Szövetsége), Margrethe Vestager (Li-
berálisok és Demokraták Szövetsége Európáért), Manfred
Weber (Európai Néppárt), Frans Timmermans (Európai Szo-
cialisták Pártja).

A vita témái között szerepel „Az én Európám: hogyan néz
ki?”, „Környezetvédelem” és „Értékeink és a világ”. A vitát
három, a Eurovision által kiválasztott újságíró vezeti. A 23
nyelven (az online streamingeléshez jelnyelven is) sugárzott
vitát élőben közvetít az EBU (Eurovision) és az EbS (Europe
by Satellite).

A csúcsjelöltek (vezető jelöltek) rendszerét a 2014-es EP-
választáson alkalmazták először. A csúcsjelölti rendszer lé-
nyege, hogy az EP-választások eredményei alapján választja

meg az EP azt a listavezető csúcsjelöltet az Európai Bizottság
elnökének, aki a legtöbb támogatást tudta megszerezni a vá-
lasztásokon, majd az EP-ben. A közvélemény-kutatások sze-
rint az európaiak úgy látják, a vezetőjelölti folyamat jelentős
előrelépés az uniós demokrácia szempontjából, és átláthatóbbá
teszi az Európai Bizottság elnökének megválasztását.

A folyamat a listavezetők megnevezésével kezdődik: az eu-
rópai politikai pártok – amelyek európai szinten működnek,
és legalább a tagállamok negyedében választott parlamenti
képviselővel rendelkező nemzeti pártok képviselőit tömörítik
– 2018 végén, 2019 elején nevezték meg listavezetőjüket.

Az Európai Néppárt (EPP) Manfred Webert, a néppárt EP-
frakcióvezetőjét választotta vezető jelöltjének, az Európai
Szocialisták Pártja (PES) Frans Timmermanst, az Európai Bi-
zottság első alelnökét jelölte a vezető jelölti posztra, a Refor-
merek Európai Szövetsége (ACRE) Jan Zahradilt nevezte meg
vezető jelöltjeként. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége
Európáért (ALDE) – mivel a pártcsalád elutasítja a csúcsjelölti
rendszert – hét jelöltből álló „Európa-csapatot” jelölt az euró-
pai választásokra, ők képviselik a pártot a kampányban. Az
Európai Zöld Párt (EGP) két vezető jelöltje Ska Keller és Bas
Eickhout. Az Európai Baloldal Pártja Violeta Tomicot és Nico
Cuét választotta csúcsjelöltjének. (MTI)

Áprilisban nőttek az árak
A tavalyi év hasonló időszakához képest 4,1%-kal
nőttek a fogyasztói árak. A harmonizált fogyasztóiár-
index (HICP) szerint kiszámolt évi ráta 4,4%-os volt.
Az élelmiszerek ára 4,98%-kal nőtt áprilisban márci-
ushoz képest, a nem élelmiszer jellegű iparcikkeké
3,66%-kal, a szolgáltatásoké pedig 3,83%-kal. A
Román Nemzeti Bank (BNR) februárban felfelé mó-
dosította 2019-es inflációs előrejelzését. A BNR igaz-
gatója, Mugur Isărescu által akkor közzétett
prognózis szerint év végére 3 százalékos inflációt
várnak a korábban számított 2,9 százalékkal szem-
ben. 2020-ra a korábban becsült 3,2 százalék helyett
3,1%-os fogyasztói árnövekedést jósolt a jegybank.

Házkutatás egy migráns-
csempész-hálózat tagjainál

Tizenöt házkutatást tartottak hétfő reggel Temesvá-
ron és Aradon egy migránscsempész-hálózat tagjai-
nál. Az egyik lakcímen a törvény emberei több
migránst találtak, akiket illegálisan akartak kivinni az
országból. A nyomozó hatóság szerint a hétfőn lelep-
lezett csempészhálózat egy európai rendszer része.
Ahhoz, hogy hazájukból valamely európai uniós tag-
államba jussanak, a szíriai vagy iraki migránsok leg-
kevesebb 10.000 eurót fizettek. Törökországban
szedték össze őket, Romániába hozták, majd kami-
onokkal, az áru közé rejtve vitték tovább. A nyomozás
eddigi eredményei szerint több száz migránst csem-
pésztek már így át a határon.

4,7 millió euró értékű 
főnyeremény

Van győztes a 6/49-es lottó I. kategóriájában – a
nyertes számok megtevője 4,7 millió euróval lett gaz-
dagabb – közölte a Román Lottótársaság, kitérve
arra is, hogy a győztes szelvényt Galacon játszották
meg. Mint a Mediafax hírügynökséghez eljuttatott
közleményből kiderül, a nyertes három teljes szám-
kombinációt tett fel a szelvényre. Legutóbb 2018.
december másodikán volt győztes szelvény, szeren-
csés gazdája 17.347.829,07 lejjel lett gazdagabb. A
szabályzat értelmében a győztesnek a sorsolás nap-
jától számítva 90 nap áll a rendelkezésére, hogy je-
lentkezzen a nyereményért.

A pilóta a lezuhanás után még 
24 órát élhetett

A nyomozás folytatása érdekében legkésőbb ma el-
viszik a helyszínről a Máramaros megyei Szaploncán
lezuhant helikopter roncsát. Az első jelek szerint a pi-
lóta nem halt meg a balesetben, hanem még 24 órát
élhetett. Az első következtetések szerint a helikoptert
cigarettacsempészetre használhatták, hevedereket
találtak rajta, amelyek a dobozokat tarthatták. A ciga-
rettákat repülés közben dobták ki a helikopterből, a
helyszínen nem találtak dobozokat. Igazságügyi for-
rások hétfőn a Mediafax hírügynökségnek elmond-
ták, a helikopter alacsonyan repült, hogy a radarok
ne észleljék. Közben kiderült, a pilóta fehérorosz volt,
őrnagyi rangja volt repülős tisztként, és március ele-
jén jelentették eltűnését, miután Ukrajnába indult. 
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szervezet listavezetője egy híres-hírhedt magyarfaló te-
levíziós műsorvezető. Talán az illető hisztérikus ma-
gyar- és PSD-ellenes kirohanásaival próbálja „tűzbe
hozni” a szavazókat? Ez is egy lehetséges forgatókönyv.
De könnyen megtörténhet, hogy ezzel a retorikával a li-
berálisok tulajdonképpen maguk alatt vágják el a fát,
mert egy PSD-ellenes retorika éppen a pocskondiázott
kormánypárt szimpatizánsait „mozgatja meg”, sőt még
az USR és a Plus is szavazatokat vehet el tőlük, annak
ellenére, hogy sem igazán karizmatikus vezetőkkel, sem
tömegbázissal nem rendelkezik. 

Ebből a kampányból teljes mértékben hiányoznak az
Európai Unió helyzetéről, jövőbeni alakulásáról szóló
viták. Az RMDSZ programja világos: azt mondja, hogy
ott kell lenni, ahol a döntések születnek, hogy legyen,
aki képviselje Brüsszelben az őshonos kisebbségek, ezen
belül az erdélyi és Kárpát-medencei magyar közösségek
védelmét. Ezért tartja nagyon fontosnak egy, a kisebb-
ségek védelméről szóló európai törvény megalkotását.

Emellett a gazdasági fellendülésre, az emberek jólé-
tére is gondol, ami a fenntartható versenyképesség, a
szociális védőháló révén valósítható meg. A következő
hétéves költségvetési ciklusban pedig a kohéziós alapok,
a közös agrárpolitika révén a területalapú támogatások
előnyeit fordítaná az erdélyi magyar emberek hasznára. 

A magyarság érdekképviselete ezeket a célokat kö-
veti, a vadnál vadabb kirohanásokat másokra hagyja.
Ezért rendkívül fontos a voksoláson való részvétel.

Vad kampány
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világEP-választás 
Csúcsjelöltek vitája

Jelentősen megnőtt Romániában egy friss közvéle-
mény-kutatás szerint azon választók aránya, akik
biztosra ígérik, hogy leadják szavazatukat az euró-
pai parlamenti (EP-) választáson. A felmérés az
RMDSZ támogatottságát az ötszázalékos bejutási
küszöb alatt méri.

Az INSCOP közvélemény-kutató intézet április 12. és
május 3. között készült, hétfőn közzétett felmérése szerint a
megkérdezettek 39,2 százaléka ígérte biztosan, és további
mintegy 31 százaléka nevezte valószínűnek, hogy leadja vok-
sát a május 26-i EP-választáson. Az INSCOP tavaly november
és idén március között rendezett korábbi három felmérésében
a jogosultak 26-27 százaléka ígérte biztosra, és további 41-42
százaléka nevezte valószínűnek részvételét az EP-választáson.

A felmérés készítői az EP-választás napjára kiírt korrupció-
ellenes népszavazással hozta összefüggésbe a látványos vál-
tozást. A megkérdezettek 59 százaléka helyeselte, 23,8
százaléka helytelenítette azt, hogy Klaus Iohannis államfő
népszavazást írt ki igazságügyi témákról az EP-választás nap-
jára. A baloldali kormánykoalícióval éles konfliktusban álló
Klaus Iohannis jobboldali államfő április 25-én hozott elnöki
rendeletet a népszavazásról. Az elnök referendummal tiltatná
meg, hogy Romániában amnesztiában részesülhessenek a kor-
rupciós bűncselekmények elkövetői, vagy sürgősségi kor-
mányrendelettel módosítsák a büntetőjogot.

Ami a pártpreferenciákat illeti, most már az INSCOP is el-
lenzéki győzelmet jósol: a határozott opcióval rendelkezők
27,6 százaléka adná voksát az Európai Néppárti tagsággal ren-
delkező Nemzeti Liberális Pártra (PNL), miközben a kormány
vezető erejét képező Szociáldemokrata Pártra (PSD) a pártvá-
lasztók 25,5 százaléka voksolna.

A szintén ellenzéki, Dacian Cioloş volt kormányfő által lét-
rehozott USR-PLUS pártszövetségre a megkérdezettek 16,5
százaléka, a kormánykoalíció kisebbik, liberális pártjára, az
ALDE-ra 9,2 százalékuk voksolna.

Rajtuk kívül a PSD-ből kizárt Victor Ponta volt miniszter-
elnök által alapított Pro Romania pártnak jósolnak biztos EP-
képviseletet, 9,1 százalékkal.

A háromszázalékos hibahatárral készült új INSCOP-felmé-
rés most már csak 4,8 százalékos eredményt jósol az RMDSZ

jelöltlistájának. A korábbi, március 5-13. időszakban megkér-
dezett romániai választók öt százaléka mondta azt, hogy a ma-
gyar érdekképviselet jelöltlistájára voksolna.

Romániában alapvetően azon múlik a magyar jelöltlista tá-
mogatottsága, hogy van-e eltérés a román és magyar választók
részvételi aránya között. Mivel 2007-ben és 2009-ben is a ma-
gyarok választási hajlandósága és az EU-hoz fűzött reményei
messze meghaladták az országos átlagot, az ország lakossá-
gának 6,5 százalékát kitevő magyarság a leadott voksok csak-
nem 9 százalékával három képviselőt küldhetett az EP-be.

Elemzők szerint a romániai belpolitikai feszültségek, ame-
lyek a jogállamisághoz és az EU-hoz viszonyulás törésvonala
mentén osztják meg a kormányon lévő és ellenzéki pártokat,
mozgósító hatást gyakorolhatnak a románságra.

A legutóbbi, 2014-es EP-választáson a névjegyszékben sze-
replők 32,4 százaléka adta le voksát.

Romániában az év végén elnökválasztást is rendeznek.
(MTI)

Megnőtt a részvételi hajlandóság

Az Európai Bizottság haladéktalanul megkezdi a
jogállamisági eljárást Románia ellen, ha életbe lép-
teti a büntetőjog áprilisban elfogadott módosításait
– figyelmeztette Frans Timmermans a román veze-
tőket egy pénteken keltezett levélben, amelyet hét-
főn tett közzé a G4Media ellenzéki hírportál.

A bizottság első alelnöke a román államfőnek, a miniszter-
elnöknek és a kétkamarás bukaresti parlament házelnökeinek
küldött levelében felidézte: az EB az utóbbi hónapokban több-
ször jelezte a romániai jogállamiság helyzetével kapcsolatos
aggodalmait, figyelmeztetve Bukarestet, hogy visszalépéseket
észlel az utóbbi években elért fejlődéshez képest. Timmer-
mans úgy értékelte: Románia nem vette figyelembe sem az
EB, sem a Velencei Bizottság, sem a Korrupció Elleni Álla-
mok Csoportja (GRECO) ajánlásait, a jogállamiság tisztelet-
ben tartásával kapcsolatos gondok pedig tovább mélyültek az
utóbbi időben.

A bizottság első alelnöke szerint a büntető törvénykönyv, a
büntetőeljárási törvénykönyv és a korrupciós bűncselekmé-
nyekről szóló jogszabály múlt hónapban megszavazott módo-
sításai gyakorlatilag büntetlenséget biztosítanak az
elkövetőknek egy sor bűncselekmény – köztük korrupciós cse-
lekmények – esetében.

Timmermans példaként az elévülési határidők csökkentését

említette, ami szerinte oda vezethet, hogy sok esetben nem
születik idejében jogerős ítélet olyan súlyos bűncselekmények
– pénzhamisítás, piaci visszaélés vagy gyermekpornográfia –
esetében, amelyek tényleges, arányos és elrettentő büntetését
európai irányelvek irányozzák elő.

Az EB alelnöke azt is kifogásolta, hogy a büntetőjog mó-
dosítása felére csökkentené a büntetést azoknál a korrupt tiszt-
ségviselőknél, akik megtérítik az okozott kárt: ez szerinte
aláássa a büntetőjog elrettentő hatását. Timmermans szerint a
bizonyítási eljárás feltételeinek szigorítása akadályozza a 
bűnüldözést, és visszaveti a korrupció elleni harcot és az EU
pénzügyi érdekeit.

A szankciókat korábban is kilátásba helyező Timmermans
első ízben fenyegette meg Romániát a 7-es cikk szerinti eljá-
rással. Hozzátette: a jogállamisági eljárás azt az együttműkö-
dési és ellenőrzési mechanizmust (CVM) fogja felváltani,
amellyel az EB a romániai igazságügy helyzetét tartja megfi-
gyelés alatt a 2007-es tagfelvétel óta.

„Romániának természetesen továbbra is kötelessége lesz
betartani az EU-ba belépéskor vállalt kötelezettségeit, és a
CVM ajánlásai mindaddig érvényben maradnak, amíg Romá-
nia maradéktalanul és kielégítően nem teljesíti őket” – szö-
gezte le a román vezetőknek írt figyelmeztetésében az EB első
alelnöke. (MTI)

Timmermans jogállamisági eljárást 
helyezett kilátásba Románia ellen



Az RMDSZ abban bízik, hogy
az Európai Unió a következő
években a változásokba bele
tudja illeszteni az őshonos ki-
sebbségek védelmét. Kárpát-
medencei összefogást, erős
képviseletet szeretne, mert a
kisebbségi kérdés erdélyi, fel-
vidéki, de vajdasági, kárpátal-
jai kérdés is. És ha a
magyarok bele akarnak szólni
a döntésekbe, ott kell lenni,
ahol fontos döntések szület-
nek. Ez a május 26-i választá-
sok tétje.

A témáról Winkler Gyulával, az
RMDSZ listavezetőjével beszélget-
tünk.

– Miért fontos az erdélyi magyar-
ság számára az EP-részvétel? 
– Tizenkét évvel az uniós csatla-

kozás után azt hiszem, mindannyian
egyetértünk azzal, hogy számunkra,
erdélyi magyarok számára nincs
más út, mint az európai. Ugyanak-
kor az is egyértelmű, hogy az Euró-
pai Unió változás előtt áll, és
nekünk, erdélyi magyaroknak
egyáltalán nem mindegy, hogy mi-
lyen irányba történik változás. Az
Európai Parlament az egyetlen
olyan uniós intézmény, amelynek
tagjait közvetlenül választják, tehát
a képviselők az emberektől kapják
mandátumukat. Ez azt is jelenti,
hogy ez az intézmény van legköze-
lebb az európai polgárokhoz.
Ugyanakkor az elmúlt években a
feladatköre is egyre nagyobb lett a
parlamentnek, egyre több olyan
döntés születik az EP-ben, aminek
közvetlen hatása van az emberek
életére, tehát ezért is fontos az erdé-
lyi magyarság EP-képviselete. Az
Európai Parlamentben jelenleg zaj-
lik a közös agrárpolitika reformjá-
nak vitája, több mint hétezer
módosító javaslat van, ez is jelzi,
hogy mennyire nagy az érdekellen-
tét. Egyesek „visszavágnák” a köz-
vetlen kifizetéseket, amelyek az
erdélyi gazdáknak létfontosságúak,
mások a vidékfejlesztési pénzekből
faragnának le, ami a mezőgazdasági
infrastruktúra fejlesztése miatt fon-
tos nálunk. Mi azt szeretnénk, hogy
az EU kiemelten támogassa a csa-
ládi gazdaságokat és a fiatal gazdá-
kat, hogy vonzó legyen ismét
földműveléssel, állattartással foglal-
kozni, mert nagyon elöregedett a
gazdatársadalom. Nyilván az is fon-
tos nekünk, hogy a vidék moderni-
zációja folytatódjon, a nyugati
tagállamokban másképp működik a
mezőgazdaság, nem ugyanazok a
prioritások, érdekek. De az általá-

nos irányt, az európai főcsapást
csak a Parlament jóváhagyásával
lehet meghatározni, ezért nem is
kérdés, hogy miért kell az erdélyi
magyarságnak a képviseletében
jelen lenni az Európai Parlament-
ben.

– Milyen eredményeket emelne ki
az elmúlt évekből?
– Úgy szoktunk fogalmazni,

hogy a mi feladatunk elvinni Er-
délyt Brüsszelbe, és hazahozni Eu-
rópát Erdélybe. Egyedüliek
vagyunk Európában, akiknek az or-
szág határa és a nemzet határa nem
esik egybe, ezt el kellett magya-
rázni, meg kellett értetni egy sok-
színű, soknemzetiségű környezettel.
Ma már, ha erdélyi magyarokról be-
szélünk az Európai Parlamentben,
tudják, ismerik, milyen közösségről
van szó. Kisebbségvédelmi törek-
véseink, jogsérelmeink ismertetése
mellett fontosnak tartottam gazda-
sági területen is tevékenykedni, hi-
szen az EU egyik legfontosabb
erőssége elsősorban épp ezen a
téren van. Az INTA, a nemzetközi
kereskedelmi bizottság alelnöke-
ként többször vettem részt Brexit-
tárgyalásokon, sok Nagy-
Britanniában élő erdélyi magyart
érint a kérdés, 30-40 ezerre tehető a
számuk. Közreműködésemmel je-
lent meg Erdélyről egy kiadvány
(Invest in Transylvania címmel),
amely a térség megyéinek gazda-
sági és beruházási lehetőségeit mu-
tatja be, ebben természetesen Maros
megye is szerepel. Az Európai Nép-
párt gazdasági társult szervezete, az
SME Europe keretében kezdemé-
nyeztük és dolgoztuk ki az Erasmus
a fiatal vállalkozókért programot,
amelyet az Európai Bizottság életbe
ültetett. Országunk a negyedik he-
lyen van, közel ezer fiatal vett részt
az európai vállalkozásösztönző
programban. Fontos a legjobb gya-
korlatok megismerése, kapcsolatok
kialakítása, rácsatlakozni az európai
irányzatokra, különösen az erdé-
lyiek körében szükség van a vállal-
kozási kedv ösztönzésére. Az
olaszteleki Daniel-kastélyt működ-
tető Rácz házaspár uniós forrásokat
is felhasznált sikeres vállalkozásá-
hoz, tavaly a legjobb európai csa-
ládi vállalkozás díjára terjesztettem
elő őket, és nagy örömömre meg is
kapták az elismerést.
A kohéziós politika 
támogatásával történt 
az erdélyi közberuházások
többsége

– Ön többször is megfogalmazta,
hogy az elmúlt 12 év alatt jelentős
fejlesztéseknek lehettünk szemta-
núi, amelyeknek településeink,

kisgazdáink kétségtelenül kedvez-
ményezettjei voltak, illetve, hogy
ezeket a fejlesztéseket folytatni
kell, legyen szó mezőgazdaságról
vagy vidékfejlesztésről…
– Az elmúlt évtizedben a kohé-

ziós politika támogatásával történt
az erdélyi közberuházások nagy
többsége, jelentős modernizálási és
felzárkózási folyamatot indítva el.
Útépítés, vízhálózat bővítése, hulla-
dékgazdálkodási rendszer kiépítése,
oktatási és egészségügyi intézmé-
nyek felújítása, a felszereltségének
javítása stb., mindenütt olyan mé-
retű fejlesztések történtek, amelyek
átszabják, meghatározzák települé-
seink mai arcát. Románia nettó ked-
vezményezettje a kohéziós
politikának, hiszen eddig több mint
30 milliárd euró értékű uniós támo-
gatásban részesült, ez duplája annak
az összegnek, amit 2007 óta az or-
szág befizetett az unió közös kasz-
szájába. Ezen belül azt is látjuk,
hogy az erdélyi önkormányzatok
több uniós támogatást hívtak le,
mint az ország többi részén. Az uni-
óból érkező gazdatámogatások is
sok száz millió euróra tehetőek.
Csak a területalapú támogatásból
évente a legkisebb faluba is érkezik
300 ezer euró, a nagyobb községek
akár 3,5 millió euró támogatást kap-
nak. Mindezek mellett a vidékfej-
lesztési pályázatokból korszerű-
sítettek, megújultak a gépparkok,
javult a mezőgazdasági infrastruk-
túra. Külön említésre méltó a LEA-
DER program, amely helyi
kezdeményezésekre épül, ettől na-
gyon sikeres. Ezért javasolja az
RMDSZ azt, hogy növeljék a LEA-
DER programon keresztül elérhető
forrásokat. 

De nemcsak az önkor-
mányzatok fejlesztési elkép-
zelései, a gazdák kaptak
uniós támogatást, hanem a
vállalkozók, a fiatalok előtt
is számos lehetőség nyílt
meg. Csak az elmúlt három
évben – a jelenlegi hétéves
költségvetési ciklus kereté-
ből – több mint 50 ezer diák,
közel 30 ezer pedagógus és
oktató, több mint 3000 dok-
torandusz, 1500 tudomá-
nyos kutató kapott uniós
támogatást Erasmus progra-
mon keresztül. 

– 2021-től új EU-s költ-
ségvetési időszak kezdő-
dik, és ön szerint is ott kell
lenni, ahol erről a döntés
megszületik, ellenkező
esetben támogatásoktól
eshet el a régiónk. Kifej-
tené ezt részletesebben?
– Így van, elkezdődött a követ-

kező költségvetési időszak előké-
szítése. Mára egyértelművé vált,
hogy csak decemberben kerül vég-
legesítésre. Októberben lép hiva-
talba az új Európai Bizottság az
EP-választások után megalakuló
Európai Parlament jóváhagyásával,
tehát a májusi választás dönti el,
hogy a költségvetés elfogadásakor
azok lesznek-e többségben, akik a
finanszírozások csökkentését szor-
galmazzák, vagy azok, akik a fej-
lesztések folytatását támogatják.
Ugyanis, ha a Brexit bekövetkezik,
évente 12-13 milliárd euróval ki-
sebb lesz az EU költségvetése. Ezt
sokan a Közép-Kelet-Európa szá-
mára fontos fejlesztéseken spórol-
nák meg. Nekünk itt, Erdélyben az
az érdekünk, hogy az Európai Unió
folytassa a megkezdett fejlesztése-
ket, ehhez kell szövetségeseket ke-
ressünk Európában, nyilván ez
elsősorban azokban a térségekben
lehetséges, ahol közös a történelmi
tapasztalat, hasonló a társadalmi be-
rendezkedés. A Kárpát-medencei
magyar képviselőkkel, a visegrádi
négyekkel és általában a közép- és
kelet-európai képviselőkkel szövet-
kezünk a közös agrárpolitika, de a
kohéziós alapok által biztosított tá-
mogatások kapcsán is, hiszen szük-
ség van minden területen, hogy a
megkezdett fejlesztéseket folytas-
suk, legyen szó önkormányzati be-
ruházásokról, gazdákról vagy
vállalkozásfejlesztésről.
Kárpát-medencei érdekeink
egybecsengnek 

– A hatékony munkához elenged-
hetetlen a Kárpát-medencei ma-
gyar együttműködés. Mit jelent ez
konkrétan?
– Mi, erdélyi magyar EP-képvi-

selők nem vagyunk magunkra az
Európai Parlamentben, hiszen
együtt dolgozunk a felvidéki, ma-
gyarországi kollégákkal, Kárpát-
medencei érdekeink
egybecsengnek, nem kérdés a közös
fellépés. Aki május 26-án az
RMDSZ jelöltlistáját támogatja, tu-
lajdonképpen a Kárpát-medencei
magyar képviseletet erősíti Európá-
ban. 

– Több alkalommal beszélt arról
a kampány során, hogy elveti a
kétsebességű Európa gondolatát.
Mint fogalmazott, az uniónak
vissza kell térnie az alapítók érté-
keihez, elsősorban a szolidaritás,
valamint a helyesen értelmezett
szubszidiaritás elvéhez.
– Szerintem indulásból el kell

utasítani azt az elképzelést, amely
az európai polgárokat első- és má-
sodrangú polgárokra osztja. Emma-
nuel Macron francia elnök uniós
reformjavaslata tulajdonképpen hi-
vatalosan is rögzítené a többsebes-
séges Európa gondolatát. Érdemes
figyelmesen olvasni, mert a sorok
között ott van a szándék. Macron
elnök ugyanis megválasztását köve-
tően Franciaországot akarta megre-
formálni, de hamar felismerte, hogy

erre képtelen, ezért eldöntötte, hogy
Európát reformálja meg. 

A közép- és kelet-európai bőví-
téssel az EU-ban látványosan növe-
kedett a sokszínűség, ettől lett
igazán páratlan a világon ez az épít-
kezés. Ezt kell megtartani, vissza-
térve az alapító atyák által vallott
európai értékekhez. Mi, romániai
magyarok egy olyan Európát aka-
runk, ahol nemzetek és nemzeti kö-
zösségek, régiók egymás mellett,
saját értékrendjüket megőrizve tud-
nak jövőt építeni, olyan Európát,
ahol az őshonos kisebbségek biz-
tonságban érezhetik magukat. Eu-
rópa válaszút előtt áll, és
nagymértékben a május 26-ai euró-
pai parlamenti választások eredmé-
nyeitől függ az, hogy milyen
irányban mozdul el az Európai
Unió.

– Eddig megmaradásról, boldo-
gulásról beszéltek, most, mint ki-
fejtették, a gyarapodásra kell
fektetni a hangsúlyt. Hogyan
lehet ezt elérni?
– Sokszor beszélünk támogatás-

ról, anyagi forrásról, de azt is lát-
nunk kell, hogy a fejlődés nem
magától értetődő, az uniós pénzek
sem jönnek maguktól. Az RMDSZ
EP-képviselőjeként az is a felada-
tom, hogy hazahozzam az unió elő-
nyeit szülőföldünkre. Rendszeresen
tájékoztattam közösségünket, az
önkormányzati vezetőket, gazdákat,
szakmai szervezeteket, vállalkozó-
kat, fiatalokat arról, hogy milyen le-
hetőségeket biztosít az Európai
Unió, milyen változások várhatók a
támogatáspolitikában, milyen
irányban mozdul el Európa. Ugyan-
akkor a fogadófélnek is fontos
lenne, hogy megerősítsék a szakmai
önszerveződéseket, mert egyre na-
gyobb szerepet kapnak a szakmai
érdekképviseletek. Csatlakozásunk
után a harmadik uniós költségvetési
ciklus kezdődik, az a célunk, hogy
a bürokráciát csökkentsük, de ezt
akkor tudjuk elérni, ha nyomást
gyakorolunk Brüsszelből – ez a mi
feladatunk – és itthonról – a szak-
mai érdekképviseletek segítségével.
Ugyanis a legtöbb felesleges papírt
nem Brüsszel írja elő, hanem Buka-
rest. Ahogy az Európai Unió azt
sem várja el a vidéki polgármester-
től, hogy az ötszáz oldalas pályázat
minden oldalát aláírja. Ezek az ab-
szurd elvárások a bukaresti kor-
mányzat anomáliái, bízom benne,
hogy ezekre előbb-utóbb megoldást
találnak. Az biztos, hogy közössé-
günk gyarapodását szolgálják az
uniós támogatások, amelyeknek a
hatása továbbgyűrűzik, hiszen a jó
út, a megfelelő közművesítés nem-
csak a lakosságnak jelent előnyt,
hanem a befektetőket is vonzza, az
munkahelyet jelent, és a helyi gaz-
daság fejlődését. Az erős helyi gaz-
daság pedig erős közösséget, jólétet
eredményez. Ez a célunk, ezt elérni
a szülőföldön. Erős Európát, fejlődő
Erdélyt akarunk közösségünk jö-
vője érdekében.
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Az erdélyi magyar közép- és
felsőfokú oktatás problémái-
nak feltérképezése, a megol-
dásukra vonatkozó konkrét
javaslatok számbavétele, egy
közös stratégia kidolgozásá-
nak szükségessége, valamint
a „MOGYE-ügy” megvitatása
szerepelt annak a rendkívüli
tanácskozásnak a napirend-
jén, amelyet Hogyan tovább, er-
délyi magyar oktatás? címmel az
Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács szervezett. 

A május 10-én reggeltől estig
tartó maratoni megbeszélésnek,
amelyet Sándor Krisztina, az
EMNT ügyvezető elnöke vezetett, a
szervezésben partner Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetem
koronkai épülete adott helyet. A na-
pirenden levő négy nagy témakör-
ben (nemzetpolitika és oktatás a
számok tükrében, az erdélyi magyar
közoktatás és a felsőoktatás hely-
zetképe, a „MOGYE-ügy”) a ta-
nácskozás előadói, felkért
hozzászólói jobbára egyetemi taná-
rok, a megyei tanfelügyelőségek
vezetői és a Magyar Szülői Szövet-
ség képviselői voltak. 

A vendégeket prof. dr. Dávid
László, a Sapientia EMTE rektora,
a konferencia házigazdája köszön-
tötte. Beszámolt a 23.000 hallgató-
val négy helyszínen 31 alap- és 12
mesterképző szakon magyar nyelvű
oktatást kínáló egyetem diákjainak
külföldi sikereiről. Már a bevezető-
ben elhangzott, hogy jó minőségű
oktatási rendszer megvalósítása ér-
dekében jól átgondolt stratégia ki-
dolgozására van szükség, hogy „ne
csak fussunk a történtek után”,
ahogy a római katolikus iskola és a
MOGYE esetében történt. 
Erdélyi oktatáspolitika – 
tanügyi önrendelkezés 

A rendszerváltás a romániai tan-
ügyben nem ment végbe, ami foko-
zott mértékben sújtja a magyar
oktatást, „ahol a teljes körű jogok
helyett beérjük kegyes engedmé-
nyekkel”, „s helyzetteremtő politika
lehetőségeinek kihasználása helyett
már a túlélés létminimumát is képe-
sek vagyunk sikertörténetként be-
mutatni” – hangzott el Tőkés László
európai parlamenti képviselő, az
EMNT elnökének köszöntőbeszé-
dében. Ki kell szabadulni a többségi
oktatás asszimilációs rendszerének
a szorításából, s bár szinte a lehetet-

lenséggel határos, a támogatásokat
igénybe véve meg kell teremteni a
tanügyi önrendelkezést. Közös erő-
vel ki kell dolgozni az önálló erdé-
lyi oktatáspolitikát – mutatott rá,
majd kiemelte a magyar történelmi
egyházak szerepét a magyar egye-
temek alapításában.

Nincs igazán irányítója a romá-
niai magyar oktatási rendszernek –
állapította meg a kutatási eredmé-
nyek alapján Kántor Zoltán. A
Nemzetpolitikai Kutatóintézet igaz-
gatója a magyar állam és a külhoni
magyar közösségek nemzetpolitiká-
jának közös céljaként a külhoni ma-
gyar közösségek megerősítését,
hosszú távon való megmaradását
említette. Ennek feltétele az oktatási
és kulturális ügyek saját intézmé-
nyek keretében való intézése, illetve
az ehhez szükséges stratégia kidol-
gozása. A nemzetpolitika új céljai
között szólt a gazdaságfejlesztésről,
és az oktatásfejlesztés mellett az új
családtámogatási rendszerről. Utalt
a különböző oktatási ciklusok kie-
melt támogatásáról, és ezen belül az
iskola előtti oktatásba való befekte-
tésről, mivel elképzeléseik szerint
ez térül meg a leginkább, és ezt
szolgálja az óvodafejlesztési prog-
ram. Hangsúlyozta többek között a
megyeszintű oktatási térképek elké-
szítésének, a prioritások megállapí-
tásának, az oktatásban érdekelt
minden fél összehangolt munkájá-
nak, a szervezettségnek a szüksé-
gességét. 
Összevont osztályok 
vagy központi iskola? 

Hargita és Kovászna megye ok-
tatásügyi statisztikáit Görbe Péter
Hargita megyei főtanfelügyelő, a
Maros megyeit Illés Ildikó Maros
megyei főtanfelügyelő-helyettes
mutatta be. Általános jellemző
mindhárom megyében a gyermekek
számának a csökkenése, és emiatt a
szaporodó összevont és kis lét-
számú osztályok számának növeke-
dése. Leginkább a városok
közelében levő falvak iskoláiból
fogynak el a gyermekek, akiket a
városi iskolákba íratnak be. Ennél
rosszabb a helyzet Bihar megyében
például, ahol a határon túli iskolák-
ban, különösen a debreceniekben
taníttatják már a kisiskolások egy
részét is – hangzott el a későbbiek-
ben. A létszámapadás maga után
vonta a pedagógusállások számá-
nak a csökkenését, a reál tantárgya-
kat oktató tanárokból mégis nehéz
az utánpótlást biztosítani. A statisz-
tikákból kiderült, hogy Maros me-

gyével ellentétben a két székely me-
gyében népszerűbb a szakoktatás,
Hargita megyében 19 szakképző
osztály működik, Kovászna élen jár
a szakiskolák számát illetően, Har-
gita megyében négy szakon folyik
duális szakképzés. Megyénkben
27.800 diák tanul magyar nyelven
87 iskolában. Illés Ildikó sikerként
kényvelte el a katolikus iskola újra-
alapítását. Beszámolójából kiderült,
hogy a meghirdetett magyar kilen-
cedik osztályok az iskolaelhagyás
miatt, ami az V–VIII. osztályosok
12 százalékát képező roma diákokra
jellemző, nem telnek meg. A legna-
gyobb dilemma mindhárom megyé-
ben, hogy faluhelyen tartsák-e meg
a foghíjas osztályokat, vagy a gyer-
mekeket szállítsák a központi isko-
lákba, ahol a főtanfelügyelők
szerint magasabb színvonalú okta-
tást tudnak biztosítani. Végül el-
hangzott, hogy minden helység
esetét külön kell megvitatni. 
Felzárkóztatás a szakoktatásban

Az erdélyi magyar szakoktatás
problématérképével jelentkezett dr.
Pletl Rita, az EMTE professzora,
aki beszámolt a szakképzés orszá-
gos helyzetét felmérő kutatás ered-
ményeiről. Bár a tömb-
magyarságban sokkal jobb a hely-
zet, és ahol az egyházak felvállalták
a szakoktatás ügyét is, egyre sikere-
sebb ez a képzési forma (Kolozsvár,
Szatmár), máshol gond van a kiépí-
tettséggel, így Maros megyében is,
ahol nem éltek a felkínált lehetőség-
gel. A szórványban pedig még rosz-
szabb a helyzet. A magyar
anyanyelvű diákok szívesen vá-
lasztják a magyar nyelvű szakkép-
zésben való részvételt, ezért akár a

kedvelt szakról is lemondanak.
Másrészt vannak szakok, ahol túl-
zott a kínálat, de az igazán „pénzes
szakmákat” jobbára csak az állam
nyelvén lehet tanulni. Ahhoz, hogy
a magyar és a román szaktermino-
lógiát is elsajátítsák a diákok, kor-
szerű kerettantervek, magyarul és
románul jól tudó mérnök tanárok és
mesterek, tankönyvek és munkafü-
zetek szükségesek, valamint a szak-
oktatásba besorolt gyengébb
teljesítményű diákok felzárkóztatá-
sára vonatkozó program is. A fel-
mérés szerint ezek a diákok
szövegértésre a 3,65-os átlagot kap-
ták, ami az önálló tanulásra való ké-
pesség hiányát jelenti. A szakiskolai
tanárok, jobbára mérnökök közül
sokan román nyelven végezték ta-
nulmányaikat, és azt szeretnék, ha a
Sapientia EMTE műszaki kara fel-
vállalná a magyar nyelvű tovább-
képzésüket, a tananyag
összeállításában való segítséget –
hangzott el többek között Pletl Rita
professzor előadásában. 
Tantervek, tankönyvek – hiányzik
a szakszerűség és a folytonosság

A magyar tankönyvek problema-
tikájáról szóló problémafelmérést
Andrási Benedek, a Magyar Unitá-
rius Egyház oktatási előadó taná-
csosa vezette, aki személyes
példával jelezte, hogy hatodik osz-
tályos fia a múlt tanévet egy tan-
könyvvel kezdte, jelenleg 9,5 kilót
cipel. Hogy hetedikben lesz-e tan-
könyve, erről dr. Fóris-Ferenczi
Ritát kérdezte. 

A BBTE docense elmondta, hogy
a tantervek kidolgozása intézmé-
nyes keretben megbízott szakembe-
rek stratégiailag átgondolt, hosszú
távú, folyamatos munkája kellene
legyen, nem jelentkezéses alapon
létrejött ideiglenes bizottságokat
kellene megbízni ezzel a feladattal.
Az értékelési rendszer újragondolá-
sát, nyomon követését is intézmé-
nyes keretben dolgozó szakértőkre
kellene bízni, akik elvégzik a szük-
séges méréseket és javításokat, ha
szükségesnek látják. Az érettségi és
a záróvizsga megszervezése nem
működhet a jelenlegi formában, mi-
szerint tíz tételt kérnek minden tan-
felügyelőségtől, és abból válasz-
tanak.

A tankönyvkiadás folyton vál-
tozó előírásairól, legutóbbi három
korszakáról és a pedagógusszövet-
ség ahhoz kapcsolódó véleménye-
zéséről dr. Köllő Zsófia, az Erdélyi
Magyar Tankönyvtanács ügyveze-
tője számolt be. Privatizálták, majd
államosították a Tankönyvkiadót,
de miután a gyorstalpalás miatt
egyik botrány a másikat érte a hibás
könyvek miatt, a tisztségben levő
miniszter asszony újra privatizálja
ezt a területet. Bár nagyon rövid
volt az idő, a pedagógusok szövet-
sége módosító indítványt nyújtott
be a közvitára bocsátott törvényter-
vezet vonatkozó részeihez, mégis

diszkriminatív intézkedések egész
sora maradt benne: így például a
helységnevek után fel kell tüntetni
a román megnevezést is, és a ro-
mánból magyarra lefordított tan-
könyvek elbírálását nem lehet
megfellebbezni, a fordítónak nincs
joga kijavítani a hibákat. Úgy tűnik,
hogy a kisebbségi tankönyvek kia-
dására a Tankönyvkiadó szakoso-
dott, mivel a kevés példányszám
miatt nem jó üzlet a magánkiadók
számára. 

Dr. Kádár Edit, a BBTE docense
a magyar nyelv és irodalom okta-
tása kapcsán elmondta, hogy a
kompetenciaalapú tantervek a szö-
vegértési, szövegalkotási képessé-
gek fejlesztését, az idegen nyelv
oktatásának megkönnyítését ígérik,
ha ezt kompetens tanárok végzik.
Hogy mit és hogyan kell „lefordí-
tani” a tudományból, és milyen for-
mában kommunikálni, hogy
megfeleljen a gyermekek élettani
sajátosságainak, és nemcsak az egy-
szerű memorizálást, hanem a tudás-
építést is szolgálja, az külön
szakmát jelent. Ennek ellenére ma
bárki írhat tankönyvet, és bírálhat
is, ha első fokozattal rendelkezik.
Így kerülhetnek fel a minisztérium
honlapjára olyan kész tankönyvek,
amelyek nemcsak a tantervnek, de
nyelvileg sem felelnek meg egy is-
kolai tankönyv általános követel-
ményeinek.

A közoktatásban VI. osztályig
vannak tankönyvek, de a VII.-es
könyvek valószínűleg nem jelennek
meg, mert a Tankönyvkiadó nem ér-
tesítette a magyar diszciplína kép-
viselőit, és a szakoktatásban sem
lesz egyetlen magyar nyelvű tan-
könyv sem, amit a minisztérium jó-
váhagyott volna, fizika könyvet
pedig nem írt senki – mondta And-
rási Benedek.
Túlterhelt diákok, visszás helyzetek

A hozzászólások során Csíky
Csengele, a Magyar Szülői Szövet-
ség elnöke foglalta össze a szülők
sérelmeit. Kimerült, fáradt gyer-
mekek érnek haza az iskolából,
ennek ellenére magánórák sokasá-
gát kell fizetni, hogy normális vizs-
gaeredményt érjenek el. Kérése az
volt, hogy szakmai hozzáértéssel, a
számok ismeretében a megoldáson
gondolkozzanak, és a tényszerű
dolgokat jövőképpé varázsolják,
majd a szülői közösség támogatását
ígérte. 

Eljött annak az ideje, hogy egy
csoport kézbe vegye a magyar ok-
tatás ügyét, profi módon, főmunka-
időben, olyan tagokkal, akik
tisztában vannak a rendszer visszás-
ságaival, a rendszer adta kiskapuk-
kal és lehetőségekkel, és adott
esetben perelnek vagy egyeztetnek,
javasolnak, igazi háttérmunkát vé-
geznek jogi és pénzügyi következ-
ményekkel, hogy a fejünk feletti
hátrányos döntéseket kivédjük –
szólt hozzá Mihály István tanár.
Tőkés András tanár véleménye sze-
rint egy stratégia nélküli, összeza-
varodott társadalomban élünk, ez
képeződik le az oktatási rendszer-
ben is. Olyan visszás helyzetek ala-
kulnak ki, hogy elvárjuk, hogy a
postás, az órás, a sofőr integrálni
tudjon, ami abszurditás. Elképesztő
követelésekkel állunk elő, a sikerte-
lenségek lavináját indítjuk meg, a
diákok nem szeretnek iskolába
járni. Az oktatás nem alakul a meg-
változott társadalomhoz, nagy mű-
ködési zavarok vannak a
központosított rendszerben, a helyi
igényeket nem lehet követni –
mondta, és azt hangoztatatta, hogy
a politika vonuljon ki az oktatásból,
a tanfelügyelőségekből, majd meg-
oldásokat is javasolt néhány égető
problémára.
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Problématérkép az erdélyi magyar oktatásról 
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Hosszas huzavona után végre
visszakerülhetett az Éltető család
tulajdonába egykori kúriájuk,
amelyben a magántulajdonba vé-
telt megelőzően évtizedekig idős-
otthon volt. A Magyarrégenben
levő épületet sokáig elhanyagolták,
nemrég sikerült homlokzatát felújí-
tani, és úgy tűnik, hogy nemsokára
visszakapja régi fényét. 

Az épületet czegei és szente-
gyedi Wass Ágnes grófnő (Éltető
lány) – Wass Albert legkisebbik fi-
ának, Wass Endrének a felesége –
kapta vissza. A visszaigénylési fo-
lyamat évekkel ezelőtt beindult, s
mivel kétségtelenül bizonyítani
tudták a tulajdonjogot, az épületet
visszaszolgáltatták. Az egyezség
azonban úgy szólt, hogy még öt
évig a szociális intézmény használ-
hatja az épületet. Ez időben a város

pályázati támogatással – nem
messze az egykori idősotthontól –
egy új szociális létesítményt épí-
tett, ahova az itt lakók elköltözhet-
tek. Jelenleg az épületet Dely Vid
szászrégeni vállalkozó és családja
gondozza, felújítását – az anyagi
lehetőségekhez mérten – egykori
tulajdonosa finanszírozza. Hogy ne
álljon üresen, néhány helyiségét
Dely Vid fia, Huba motorosklubja,
az Attila fiai (Sons of Attila RC)
használják. A fiatalok egy bárt,
vendégszobát, régi motorokat kiál-
lító helyiséget rendeztek be, és
azon igyekeznek, hogy „mozgás”
legyen falai között. Leginkább
télen gyűléseznek, hiszen a nyári
idényben inkább az utakat róják.
Dely Huba elmondta, hogy igen si-
ralmas állapotban került vissza a
grófnő tulajdonába az épület, mert

a szociális intézményt gondozók –
miután értesültek arról, hogy visz-
szaszolgáltatják – nem végeztek
karbantartási munkálatokat. Mi-
után kiürült, a tetőn keresztül beá-
zott, több helyen sérült a fal és az
egykori parketta is. A legfontosabb
volt a tetőjavítás, így először ezt
végezték el, utána a homlokzatot
újították fel. Hátravan még az
udvar felőli oldal és a belső felja-
vítás. Mindezt önerőből végzik, és
annyiból, amennyi jut – mondja
Huba, a klubtagok pedig azon
igyekeznek, hogy mindent meg-
őrizzenek. Még nem dőlt el a sorsa,
vagyis nem tudják, hogy miként
működtetik majd. A legfontosabb
az volt, hogy visszakerüljön az
épület a család tulajdonába. Min-
denképpen valamiféle jövedelmet
generáló tevékenységet kell majd
végezniük, hiszen a fenntartási
költségekkel is számolni kell, de
egykori és jelenlegi tulajdonosa
még nem nyilatkozott erről egyér-
telműen – tudtuk meg. 

Huba büszkén mutatja az udva-
ron álló több száz éves tölgyfát,
amely túlélte a viharos történelmi
időket. „Ha ez mesélni tudna…”
Megtudjuk, lehet, hogy a fa az
egyetlen hiteles tanúja annak, hogy
mi is történt egykor a lakóházban,
hiszen a család azt is elárulta, hogy
az épületről eddig nem sok doku-
mentum maradt fenn. Az államo-
sító rendszert kiszolgálók
eltüntették… vagy az is lehet, hogy
1989 után vesztődtek el a papírok.
Nem tudni. De az tény, hogy az
egykori tulajdonosok egy új feje-
zetet nyitottak az épület történeté-
ben. 

Mozgalmas élete van a szász-
régeni 37-es Koós Ferenc
cserkészcsapatnak, amelyet
jelenleg Bíró Júlia csapatve-
zető – Bíró Sándor magyarré-
geni lelkipásztor felesége –
irányít. A csapatnak jelenleg
42 tagja van, a 0. osztályos
kisiskolástól a 80. éveit ta-
posó öreg cserkészekig. A
csapatvezető számolt be la-
punknak legújabb sikereikről. 

A cserkészcsapatot néhai Samu
Pál tanár hozta létre 1992-ben,
azóta tagjai aktívan részt vettek a
szászrégeni magyarság életében.
Sajátos tevékenységeik mellett szá-
mos eseményen, rendezvényen
jelen voltak. Jelenleg a 42 tag közül
a legfiatalabb még el sem kezdte az
iskolát, a legidősebb Magyari Le-
vente, illetve Ilyés Pál, aki 62 éve-
sen is részt vesz a mozgalomban.
Az egykori tagok, középiskolás di-
ákok közül többen egyetemistaként
is kitartottak, és most már – a ha-
gyományt folytatva – ők vezetik a
fiatalabbakat. Az állandó rendezvé-
nyeik között vannak az adventvá-
ráshoz kapcsolódó ünnepek, a
kántálás, az adománygyűjtés. Rend-
szeresen támogatják a kisfülpösi
Szivárvány Alapítványt, de gyűjtöt-
tek a Szászrégen és Vidéke című
helyi lapnak, segítik az öreg cserké-
szeket is. 
Kiváló szereplés az Össze-szövőn 

Az idén is több őrssel beneveztek
a MAKCSEV-re (Maros körzet
cserkészversenye). A vetélkedőt
2011 óta szervezik meg. Ötletadója,

kezdeményezője Halmágyi (volt
Bíró) Ildikó, a marosvásárhelyi ál-
latkert munkatársa, aki ezzel a
komplex vetélkedővel az őrsbeli te-
vékenységet ösztönzi. A beneve-
zőknek három hónapig különböző
feladatokat kell teljesíteniük, ame-
lyeket online is megosztanak a szer-
vezőkkel, majd egy bíráló bizottság
dönti el, hogy kit díjaznak. A fel-
adatok között van egy bemutatkozó
kisfilm, dokumentálni kell egy „jó-
tett-túrát”, fel kell kutatniuk egy ősi
(népi) mesterséget űző személyt, is-
mertetniük kell városukat, a kör-
nyékbeli történelmi nevezetes-
ségeket stb. S míg a kezdetekkor
csak helyi vetélkedőként indult el a
kezdeményezés, 2015-től felkarolta
a Romániai Magyar Cserkészszö-

vetség is, így már országos vetél-
kedő lett, 2017-ben pedig már a ha-
táron túliak (Vajdaság) is
csatlakoztak, így azóta az egész
Kárpát-medencét felöleli. 2019-ben
Össze-szövő (Összmagyar Szövet-
ség Vetélkedő Őrsöknek) címmel
hirdették meg januárban. Az idén
több mint 300-an neveztek be. A
szászrégeni 37-es Koós Ferenc
cserkészcsapat három kategóriában
négy őrssel nevezett be. Az elővá-
logató januártól márciusig tartott.
Eddig küldhették be a benevezők a
feladatok teljesítését igazoló anya-
gokat a zsűrinek, majd a döntőt áp-
rilis 13-án Nagykárolyban tartották.
A régeniek mellett szovátai és ma-
rosvásárhelyi cserkészek is eljutot-
tak a döntőig. Nagykárolyban a

belvárosi református templomban
tartották a megnyitót, de a vetél-
kedő az egész városban zajlott. A
feladatok között volt a honfoglalás
felidézése, ügyességi, a csapatszel-
lemet erősítő, a Kárpát-medencére
vonatkozó helytörténeti és földrajzi
vetélkedők. A szászrégeniek kivá-
lóan szerepeltek. A legkisebbeket
(0–IV. osztályosok) tömörítő Csuka
őrs az első lett kategóriájában (őrs-
vezető: Ádámcsik Balázs, segédőrs-
vezető Baki Roland, tagok: Blénesi
Abigél, Simon Laura, Kurcsa-
kovszki Nóra, Szatmári Vanda, Sza-
badi Mátyás, Mezei Krisztián,
Kurcsakovszki Hunor, Orosz
Enikő). Nyereményük 60.000 forin-
tos vásárlási utalvány volt a Decath-
lon egyik magyarországi boltjában.
A II. díjat korcsoportjukban a Mo-
gyorós Pelék nyerte el (őrsvezető:
Antal Szilárd, segéd: Orosz Zsolt,
tagok: Szatmári Vazul, Faluvéghi
István, Dénes Tamás, Molnár Szi-
lárd, Szabó Dániel, Nagy Flórián).
Ők 30.000 forintos utalványt nyer-
tek. A harmadik a Sünik lett (őrsve-
zető: Portik Zsolt, segéd: Antal
Szabolcs, tagok: Banga János, Sza-
badi Dávid, Szatmári László, Sán-
dor Kristóf, Újfalvi Ábel, Füzesi
Erik). Ők 15.000 forintra vásárol-
hatnak. Kiválóan szerepelt az V–
VIII. osztályos lányokból álló
Galagonya őrs is (őrsvezető: Sü-
kösd Anita, segéd: Mezei Annamá-
ria, tagok: Kolcsár Beáta, Újfalvi
Boglárka, Menyhárt Krisztina, Bíró
Kriszta, Szombati Izabella és Kiss
Anna). 
A legjobb rovásírók 

A szászrégeni 37-es Koós Ferenc
cserkészcsapat tagjai április 26-án

és 27-én Bonchidán részt vettek „A
csodaszarvas nyomában” elneve-
zésű 20. országos rovásíró verse-
nyen. A vetélkedőt Zamoráni Cseh
Márta rovásírás-kutató indította el
Désen, jelenleg a szamosújvári
cserkészcsapat szervezi. A bene-
vező cserkészeknek az év elejétől
különböző kategóriában feladatokat
kell elvégezniük. Többek között
szövegeket átírni rovásírással, régi
rovásjeleket kell megfejteniük, és
ami a legnehezebb, az a botrovás. 

A szászrégeni kis cserkészek
közül Blénesi Abigél kategóriájá-
ban az országos második díjat
nyerte el, míg Kurcsakovszki Lau-
rával és Simon Laurával együtt
csapatvetélkedőben elsők lettek. A
B kategóriában, a III–IV. osztályo-
sok korcsoportjában Kolcsár Beáta
egyéniben országos harmadik,
Dénes Tamás negyedik, míg Meny-
hárt Krisztina ötödik lett.

A csoportversenyben országos
második díjat hozott el Ádámcsik
Balázs, Mezei Annamária és Falu-
végi István, míg Kolcsár Beáta,
Menyhárt Krisztina és Újfalvi Bog-
lárka csapata a harmadik lett. D ka-
tegóriában Orosz Zsolt egyéniben
negyedik, a csapatban Antal Sza-
bolcs és Antal Szilárd a második he-
lyet érték el. 

Az „idény” nem zárult le, hiszen
néhányan őrsvezetőképzőn vesznek
részt, és nemsokára hozzáfognak a
nyári tábor szervezéséhez, amelyen
majdhogynem minden tag részt
vesz, hiszen ezeken a cserkészeti te-
vékenységre jellemző feladatokat
kell megoldaniuk – az élmény, a
képzés életre szól. 

Életre szóló cserkészet 
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Május 10-én, pénteken ma-
gyar néptáncnapot tartottak
Szászrégenben. A rendez-
vényt a ForMove Egyesület és
a Petru Maior Műszaki Közép-
iskola szervezte. 

Délelőtt villámcsődületre került
sor a Szabadság negyedben levő
téren, ahol a kedvezőtlen időjárás
ellenére közel kétszáz diák ropta a
vajdaszentiványi táncot. Zenéltek:
Csanád és zenekara, valamint vaj-
daszentiványi muzsikusok. Délután
a zsúfolásig megtelt Eugen Nicoară
művelődési ház nagytermében a ne-
gyedik alkalommal megszervezett
Tánc a táncban című előadáson töb-
bek között népi gyermekjátékot,
nyárádmenti, széki, vajdaszentivá-
nyi, mezőségi, felcsíki, mezőmada-
rasi táncokat adott elő tizenhat
néptánccsoport. Szászrégent a Flo-
rea Bogdan iskola Gyöngyvirág, az
Alexandru Ceuşeanu iskola
Gyöngyharmat, a Petru Maior kö-
zépiskola Búzavirág és a művelő-

dési ház Vadrózsa néptánccsoportjai
képviselték. Jelen voltak még a kis-
fülpösi Verőfény, a görgényüveg-
csűri Csalogány, a marosvécsi
hagyományőrzők, a vajdaszentivá-
nyi Pitypang, a tekei Tulipán és a
besztercei Vadrózsa néptánccsopor-
tok is. 

Márk Endre, Szászrégen alpol-
gármestere üdvözlőbeszédében a
magyar néptánc és népzene hagyo-
mányának ápolására és továbbadá-
sára buzdította a táncosokat.
Örömét és elismerését fejezte ki,
hogy vannak még olyan fiatalok,
táncoktatók, akiknek szívügye kul-
túránk megőrzése és megélése. 

Simon Szabolcs tanár, táncoktató
a szervezők nevében elmondta: a ta-
lálkozó célja az, hogy a néptánccso-
portok tagjai a kicsiktől a nagyokig
megmutassák tudásukat, elismerést
kapjanak a közönségtől, ugyanak-
kor egymástól tanuljanak. 

A rendezvény táncházzal zárult a
radnótfáji kultúrházban. (f.a.) 

Magyar néptáncnap 

Motorosklub az egykori öregotthonban 



Gábor Áron Árpád helyi refor-
mátus lelkész köszöntője után Vass
Imre polgármester vette át a szót,
kiemelve, hogy ez a nap az SZNT
által elindított polgári kezdeménye-
zés napja. 2008-ban itt szavazták
meg, hogy az SZNT egy európai
polgári kezdeményezést indítson el,
2012-ben itt fogadták el a kezdemé-
nyezés végső formáját. Egyben ez
alkalom arra is, hogy a közösség
néhai Márton Zoltán polgármesterre
is emlékezzen. Vass Imre a két mak-
falvi felhívásra is emlékeztetett. Az
első, a 2009. évi meghirdette, hogy
Marosszék Székelyföld része, hogy
Székelyföld nem két vagy három
megyéből, hanem nyolc székely
székből áll, míg a második 2014-
ben arra szólította fel a székelyföldi
önkormányzatokat, hogy határozat-
ban tegyenek hitet Székelyföld jö-
vője, autonómiája mellett. Az
elmúlt években a székely autonómi-
atörekvések szempontjából Makfal-
vát Marosszék központjává tették –
jelentette ki a községvezető.

A makfalvi SZNT elnöke, 
Dónáth Árpád a polgári kezdemé-
nyezés lényegére hívta fel a figyel-
met: a nemzeti régiók a népek
hazái, mint Európa országai, ezért
ennek megfelelően kell kezelni
őket, és nem tekinthetők gyarmat-
ként, így kizsákmányolásuknak
akár csak a rejtett formája is ellen-
tétes az egyesült nemzetek alapér-
tékeivel, így az Európai Unió
értékeivel és céljaival is.

A színpadra lépő Izsák Balázs
büszkén mondhatta ki nyilvánosan
is, hogy „Brüsszelben győztünk”. A
polgári kezdeményezés nekünk és

értünk szól, akkor is, ha nem pusz-
tán magyar, hanem európai ügy. Az
SZNT elnöke arra kért mindenkit,
írja alá a polgári kezdeményezést,
„hogy a következő egy évben te-
gyük győztessé ezt az ügyet”.
„Nem vagyunk egyedül”
– ezt hangsúlyozta az Európai Nem-
zetiségek Föderatív Uniójának
(FUEN) elnöke, az RMDSZ euró-
pai parlamenti képviselőjelöltje.
Vincze Loránt felsorolta azokat az
európai nemzetiségi közösségeket,
amelyek autonómiát kaptak és gaz-
daságilag is megerősödhettek. A
magyarok is hasonló megbecsülést
és körülményeket kérnek, a politi-
kusok pedig ehhez keresik az esz-
közöket. Ilyen eszköz a Minority
SafePack és az SZNT polgári kez-
deményezése, amelyek győztek az
Európai Bizottsággal szemben, és
remélhetőleg sikeres lesz az aláírás-
gyűjtés, és törvényerőre emelked-
hetnek ezek az elvek. Ehhez az
RMDSZ 220-230 ezer aláírást
gyűjt, de szükség lesz arra, hogy az
egész Kárpát-medence is az ügy
mögé álljon. Ezt a szolidaritást
május 26-án is kinyilváníthatjuk,
mert az EP-választás magyar nem-
zeti ügy. Az őshonos kisebbségek
témáját már nem lehet szőnyeg alá
seperni – figyelmeztetett a politi-
kus.

Zsigmond Barna Pál magyar mi-
niszterelnöki megbízott szerint az
EU „fura urai” úgy gondolták, hogy
a 600 ezer fős őshonos székelyek
kérdése nem annyira fontos, hogy
foglalkozniuk kelljen azon jogos
igényükkel, hogy megmaradhassa-
nak szülőföldjükön a többségiekkel

egyenrangú, tisztességes állapolgá-
rokként. Sajnos, az EU egyes veze-
tőinek célja teljesen elrugaszkodott
az európai valóságtól, ők nem az
európai nemzeti közösségek valós
problémáinak megoldásával vannak
elfoglalva. Az önhibájukon kívül
kisebbségi sorsra jutott magyarok
kérdése nem érdekli őket, és egyet-
len szavuk sem volt és nincs akkor,
amikor a magyar közösségek jogait
csorbítják. „Mi nem ilyen EU-t
akartunk, és a jövőben nem ilyen
EU-ban szeretnénk élni. Túléljük a
mostani viharokat, és még legalább
ezerszáz évre tervezünk” – hangsú-
lyozta a politikus, emlékeztetve,
hogy küzdelmükben a székelyföl-
diek nincsenek egyedül, mögöttük
van a gazdaságilag és diplomácia-
ilag egyre erősödő anyaország. 

Olyan háborút vívunk, ahol nem
ismerjük az ellenséget, nem látjuk
tekintetét és szándékát – emelte ki
Mezei János. A háború sok csatával
jár, s ilyen csata ez a nap is, és ezt
megnyertük, mert találkoztunk, és
megmutattuk a világnak, hogy van
egy közösség, amely vállalja önma-
gát. Nem bújhatunk az ujjunk
mögé, és nem adhatjuk fel elvein-
ket, a székely öntudatot és mivoltot
– mutatott rá az MPP elnöke. Az
EMNT ügyvezető elnöke, Sándor
Krisztina felolvasta Szili Katalin
miniszteri megbízott levelét, és fel-
szólalt Csomortányi István, az
EMNP elnöke is.
Szórakozás késő estig

A politikai jelszavakon és felszó-
lalásokon túl a Székely majális a
szórakozás helye is. A hét végén a
helyi Liliom csoport néptánccal, a

Mezőhavas együttes népzenével,
népdallal, nótával, a svédországi
Publik Antal, a magyarországi Sziki
Károly színművész és Tóth László
népdalénekes közös irodalmi pro-
dukcióval lépett, fel, szavalt a svéd-
országi Publik Antal és a fiatal
makfalvi Dénes Csaba Antal első
kötetes költő, a hangulathoz illő tér-
zenét játszott a zoltáni fúvószene-
kar, amely távozása előtt még
egyszer megmozgatta a tömeget. A
délutáni záporok nem tudták felosz-
latni a közönséget, amely a csík-
szentgyörgyi Székely góbék
előadásán is jól szórakozott, majd a
zene, koncertek kaptak teret a szín-
padon, felléptek a Deák család, a
Berticsi fivérek, sztárvendégként
Tóth Reni és a Titán együttes, a
napot mulatós zenével zárta a
tömeg.

Makfalva számára sokat jelent ez
a rendezvény, évről évre terjedel-

mesebb, egyre többen vesznek részt
rajta, és a helyiek ragaszkodnak
hozzá. Az elmúlt tíz év tapasztalata,
hogy érdemes volt elkezdeni, és
már rég túlnőtte a községet, az
egész Székelyföldről érkeznek ven-
dégek – nyilatkozta értékelőjében
Vass Imre polgármester.

Ami a majálisokhoz kötődő poli-
tikai üzeneteket illeti: Makfalván
tűzték ki először önkormányzati
székházra a székely lobogót, amiért
bűnvádi eljárás indult ellenük, de
miután a segesvári törvényszék fel-
mentette őket, a megyei prefektus
indított pert, amit elveszítettek, s
bár most az önkormányzat épületén
nem loboghat a zászló, az jelen van
a falu központjában. „Jelképeinket
szabadon szeretnénk használni és
addig fogunk küzdeni, amíg ezt
nem fogják már tiltani” – mondta az
elöljáró.

Több ezren vettek részt va-
sárnap délután a Székelyföld
határán fekvő Úzvölgye tör-
vénytelenül átalakított ma-
gyar katonai temetőjében
tartott ökumenikus istentisz-
teleten, és kiáltották egymás
kezét megfogva: Ne bántsd a
magyart!

Az összekapaszkodásra és a
közös felkiáltásra Demeter Sándor
Lóránd székelyderzsi unitárius lel-
kész szólította fel az összegyűlteket.
Az ökumenikus istentiszteletre egy
civilekből és önkormányzati veze-
tőkből álló kezdeményező bizottság
hívta mindazokat, akikben megüt-
közést keltett, hogy az első világhá-
borús sírkertben a Kárpátok keleti
oldalán fekvő Dormánfalva önkor-
mányzata önkényesen román par-
cellát alakított ki, amelyben –
részben magyar katonák sírjaira –
ismeretlen román katonák betonke-
resztjeit állította fel.

Korábban az RMDSZ csíki kép-
viselői a betonkeresztek mellé
ágakból állítottak kereszteket, ame-
lyekre felírták az ott nyugvó ma-
gyar katonák neveit. A szertartás
ideje alatt huszár hagyományőrzők
álltak díszőrséget a meggyalázott
magyar sírok mellett.

Az istentiszteleten római katoli-
kus papok, református, unitárius,
valamint magyar és német evangé-
likus lelkészek szóltak az egybe-
gyűltekhez.

Böjte Csaba ferences szerzetes
elmondta, azért imádkozik, hogy
Bukarestben legyenek olyan bölcs
vezetők, akik belátják, hogy min-
denkire szükség van ebben az or-
szágban. Olyanok, akik nem
akarják elüldözni innen az embe-
reket, hanem vonzóvá próbálják
tenni számukra az országot.

Kovács István, az Unitárius Egy-
ház közügyigazgatója a temetőfog-
lalókért imádkozott. „Azokért

imádkozunk, akik azt hiszik, hogy
azáltal szereznek, oroznak maguk-
nak hazát, hogy elveszik mások pi-
henését, elveszik mások jelképeit,

mások hitét, akik azt hiszik, hogy a
szabadságot egymás kezéből kell
kicsavarni, és nem tudják, hogy
csak együtt, egymást megbecsülve,
egymást élni engedve lehetünk iga-
zán olyanok, amilyennek Isten
megálmodott bennünket” – fogal-
mazott a sepsiszentgyörgyi lelkész.

Bíró Erika szörcsei református
lelkész megemlítette: a magyarság
ellen törők egy kis szolgálatot is tet-
tek, mert már-már elaludt a közös-
ség, most viszont a völgyben ismét
felhangzik a Himnusz és a magyar
könyörgés.

Tamás Sándor, a Kovászna me-
gyei önkormányzat elnöke kijelen-
tette: bár a temető román parcelláját
kialakító dormánfalvi (Dărmăneşti)
önkormányzat bejelentette, hogy el-
halasztja a román parcella felavatá-
sát, szükség van az éberségre.

Borboly Csaba, a Hargita megyei
önkormányzat elnöke kijelentette:
csak akkor sikerülhet meggátolni a
hasonló eseteket, ha megoldják a
Hargita és Bákó megye közötti ha-
tárvitát, és a határt három kilomé-

terrel keletebbre viszik, oda, ahol
mindig is volt a történelem folya-
mán.

Az összegyűltek petíciót fogad-
tak el, amelyet a román állam veze-
tőinek, valamint Hargita és Bákó
megye prefektusának címeztek.
Ebben leszögezték: a temető önké-
nyes átalakítása több mint kegyelet-
sértés, ez összesíti azokat a
sérelmeket, amelyek a Romániában
élő magyarságot napról napra érik.
Követelték a kegyeletsértő tevé-
kenység nyomán kialakult összes
törvénytelenség kivizsgálását és a
törvényszegők megbüntetését, a te-
mető haladéktalan visszaállítását az
eredeti állapotába, a települések és
a megyék közötti határviták azon-
nali rendezését, a magyarsággya-
lázó és történelemhamisító
folyamat azonnali megállítását,
nyilvános bocsánatkérést a meggya-
lázott temetőben nyugvó katonák
hozzátartozóitól és a sértett nemze-
tektől. A rendezvény a magyar és a
székely himnusz éneklésével ért
véget. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)

Európai érték vagyunk mi is, autónómiát kérünk mi is – üzenik Európának a szervezők
Fotó: Gligor Róbert László

Úzvölgyi katonatemető 
Szükség van az éberségre
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Eső, aláírás, szórakozás

Fotó:Kocsis B. János



Színkavalkád és vidámság jel-
lemezte a május 12-én, szom-
baton tizenkilencedik alka-
lommal megszervezett Maros
megyei virágszemlét. A köz-
igazgatásilag Marosszent-
annához tartozó Udvarfalván
a hagyományossá vált dísznö-
vény-kiállítás és -vásár kere-
tében a helyiek mellett
marosszentannai és várhegyi
virágtermesztők állították ki
és árusították színpompás
termékeiket. 

Mintegy negyven virágtermesztő
mutatta meg szebbnél szebb termé-
két, a sportpályán 25 termelő állított
standot, a főúton saját ingatlanuk
előtt 15 helyen kínálták a csodálatos
kerti és balkonnövényeket. A művé-
szi műsorokkal, vásári hangulattal

színesített eseményen a nyáriasra
váltó napsütéses délutánon ezernél
is többen időztek a sportpályán fel-
állított virágstandok előtt. A telepü-
lés egykori futballpályáján
szemet-lelket gyönyörködtető kíná-
latból lehetett válogatni, de a főút
mentén lévő házak előtt is bőséges
volt a felhozatal. Muskátlifajták,
álló és csüngő petúniák, színpom-
pás egynyári virágok, évelő növé-
nyek, begónia, dália, szálvia,
különböző rózsafajták, tölcsérjáz-
min, sokszínű kompozíciók csalo-
gatták a vásárlókat. A
Marosvásárhely szomszédságában
lévő településre egyre többen érkez-
tek, a gépjárművek számára kiala-
kított parkoló hamar megtelt, így az
út mentén sorakoztak a virágvásárra
érkező látogatók és vásárlók autói,
számukat a rendfenntartók három-
száz körülire becsülték. A jó hangu-
latról a szabadtéri színpadon fellépő

együttesek – óvodásoktól felnőtte-
kig – és egyéni előadók gondoskod-
tak. 

Az ünnepséget megnyitó áhítatot
Jakab István esperes tartotta, a Ho-
zsánna kórus szolgált, a helybéli ifi-
sek pedig pantomimelőadást
mutattak be. Az udvarfalvi óvodá-
sok előadása, a Napsugár néptánc-
együttes, valamint az Aranykalász
néptánccsoport pergő ritmusa egya-
ránt betöltötte a szabadtéri színpad
előtti teret, akárcsak az egyéni elő-
adók – többek között Ábrám Tibor
és Domahidi Jolán – fellépése
során. Az ünnepséget a Titán front-
embere, Szabó Előd és Tóth Reni
előadása zárta. 
A szakma átörökítése

Amint köszöntőjében László 
Ildikó alpolgármester hangsúlyozta,
a kis települést, Udvarfalvát a szor-
gos kezek tették országszerte hí-

ressé. A virágtermesztés hagyomá-
nya lassan „megfertőzi” a fiatalokat
is, akik szemlátomást átveszik a
szülők, nagyszülők helyét, és a vi-
rágok szeretete a megélhetés mellett
hivatásként válik életük részévé,
ezért is büszkék a település ifjaira.
Az esemény nyújtotta lehetőséget
kihasználva a Maros menti virágki-
állítást Winkler Gyula európai par-
lamenti képviselő is megtisztelte
jelenlétével, a megyei tanácselnök
és az RMDSZ megyei és helyi el-
nökei kíséretében járta be a teret és
köszöntötte a jelenlévőket. A május
26-ai európai parlamenti választá-
sok jegyében az EU parlamenti je-
löltje az összefogás jelentőségét
emelte ki, valamint a sikeres fejlő-
déshez elengedhetetlen uniós támo-
gatások szerepét. Mint mondta, első
alkalommal látogatott a községbe,
ahol megtapasztalhatta a jó gaz-
dákra jellemző falufejlesztést. Péter
Ferenc megyei tanácselnök a kiállí-
tott szép virágok mellett a virág-
standoknál a vásárlókat kiszolgáló
fiatalok szépségét emelte ki, hang-
súlyozva annak jelentőségét, hogy
Udvarfalva nem csupán Marosvá-
sárhelyt és környékét, hanem az
egész erdélyi piacot ellátja virággal.

Gábor György udvarfalvi virág-
termesztőt a tevékenység gazdasági

vetületéről kérdeztük. Az első osz-
tályos unoka, Krisztina társaságá-
ban árusító nagypapa szerint a
rengeteg munka és a téli időszak ne-
hézségei ellenére is kifizetődő ez az
ágazat. A palántákat külföldről szer-
zik be, decemberben elültetik, azt
követően ápolgatják, míg értékesít-
hető dísznövényekké fejlődnek. Fe-
leségével tíz ár területen
termesztenek virágokat, az értéke-
sítést azonban nem bízzák a nagy-
bani kereskedőkre, hanem
többnyire a segesvári piacra szállít-
ják.

Sikó Sándor Attila családi vállal-
kozás keretében működteti azt a kis
vidámparkot, amely már ötödik éve
a szülőkkel, nagyszülőkkel érkező
gyerekek örömét szolgálja, és igazi
vásári hangulatot idézett az udvar-
falvi sportpályán, akárcsak a felál-
lított lacikonyhák. A kétféle
körhintán – kisrepülős és autós –, a
kisvonaton, gyerekcsúszdán, ugrá-
lókon hároméves kor fölöttiek szó-
rakozhattak önfeledten. 

Az idei esemény főszervezője az
udvarfalvi Deo Volente Egyesület
volt, főtámogató a Maros Megyei
Tanács, akárcsak a község polgár-
mesteri hivatala és az RMDSZ szer-
vezete.
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Május 15. és június 15. között az óvo-
dáskorú és általános iskolás gyer-
mekek egészségnevelésére kerül sor a
Procardia megelőző, rehabilitációs és
oktatási központjában, Fókuszban a
gyerekek címmel. 

Életmódunk jelentősen befolyásolja egész-
ségünket, hisz egy életmódbeli durva hiba
azonnal betegséget okozhat. A civilizációs
életforma egyik kedvezőtlen velejárója a
mozgáshiány, ezért napjainkban egyre fonto-
sabbá válik a tudatos életmódra való nevelés,
hiszen ami korábban teljesen természetes volt
a gyerekek számára, az mostanában egyre ne-
hezebb. Egyre kevesebbet mozognak, sajnos
a rohangálást felváltja a számítógépes játék,
rengeteg a pluszóra, ahol szintén ülnek, nem
megfelelő a táplálékbevitel stb. 

A központ célkitűzése, hogy a részt vevő
gyerekeknek fontos legyen az egészséges
életmód, az egészséges táplálkozás és szeden-
tarizmus helyett a mozgás, a sportolás beépül-
jön a napi tevékenységükbe.

Egészségnevelő programunk célja, hogy já-
tékos és interaktív formában megismertesse
az egészséges életmód, a táplálkozás és a
rendszeres testmozgás alapjait a gyerekekkel,
ugyanakkor különböző szűrővizsgálatokat is
végzünk. 

A program lépései:
1. Május 15. és június 15. között minden

hétfőn és pénteken ingyenes gerincferdülés-
és hanyagtartás-szűrést végzünk, valamint
talpterhelés-, súlypontelhelyezés-, lúdtalp- és
medencehelyzet-vizsgálatot (műszeres, szoft-
veres elemzés) is. A felmérésekhez előzetes
bejelentkezés szükséges. A vizsgálat eredmé-
nyétől függően tanácsadásra is sor kerül, ami
azt jelenti, hogy azokat a gyerekeket, akiknél
komolyabb eltérések vannak, speciális gyógy-
tornára irányítjuk. Ugyanakkor szeretettel
várjuk a gyerekeket a nyári vakációban, ami-

kor részt vehetnek csoportos foglalkozásokon,
ahol a gyakorlatokat játékosabbá téve, a váz-
izomzat megalapozásán, a testtartási problé-
mák és a lúdtalp korrigálásán, a
gerincferdülés megelőzésén dolgozunk. A
rendelkezésre álló mozgásfejlesztő eszközök
segítik a gyerekeket saját testük, testsémájuk
megismerésében, mozgáskoordinációjuk, il-
letve a nagy motoros mozgásuk fejlesztésé-
ben. Mivel a gyerekek lételeme a játék,
minden tevékenységet a játékra építünk. A
gyerekek sokféle, a koruknak megfelelő moz-
gásfejlesztő, képességfejlesztő eszközzel ta-
lálkoznak majd. 

2. Az iskola másként program keretén belül
interaktív, szórakoztató, egészségnevelő fog-
lalkozásra kerül sor, Kirándulás a piramisok
szigetére címmel. Együtt kirándulunk az étel-
és mozgáspiramishoz, ahol végigjárjuk a pi-
ramis minden szintjét, és megismerkedünk
azzal, hogy mit és miből mennyit szabad fo-
gyasztani, mit és mennyit kell mozogni, hogy
egészségünket megőrizzük.

3. A Fókuszban a gyerekek program keretén
belül hasznos információkat osztunk meg a
Facebook-oldalunkon, hogy minél többen ré-
szesüljünk abból az információból, ami szük-
séges gyermekeink egészségneveléséhez.

Napjainkban a mozgásszegény életmód és
a helytelen táplálkozás gyakran hangoztatott
probléma, amivel mindannyiunknak foglal-
koznia kell. Az egészséges életmód kialakí-
tása a gyermeknevelés része, a szülők
elkötelezett magatartása az egészséges élet-
mód mellett a gyermeknek is jó példa, tehát
leginkább akkor lehetünk hitelesek, ha mi ma-
gunk is egészségesen élünk. Stresszes, rohanó
mindennapjainkban ezt egyre inkább tudato-
sítani kell magunkban, hisz jó példával, kis lé-
pésekkel tehetünk azért, hogy gyermekeink
többet mozogjanak és egészségesen táplál-
kozzanak. (Procardia)

Fókuszban a gyerekek!

Szer Pálosy Piroska

XIX. udvarfalvi virágvásár
Színkavalkád és vidámság

Fotó: Szer Pálosy Piroska
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Egy félideig tartották magukat vi-
szonylag jól a Marosvásárhelyi CSM ko-
sárlabdázói a CSO Voluntari elleni
visszavágón, a 9-12. helyek elődöntő so-
rozatában, aztán a második félidőben tel-
jesen kicsúszott a lábuk alatt a talaj.
Mindössze hat fővel, kizárólag belföldi
játékosokkal lehetetlen volt felvenni a
küzdelmet a négy légióssal játszó Volun-
tari-ral, amelyben Martinić behúzott ké-
zifékkel játszott ugyan „hazai” kö-
zönsége előtt, Tasić és Čampara azonban
nem kímélte a marosvásárhelyi védelmet.

A marosvásárhelyi csapat már fel sem
íratta a mérkőzés jegyzőkönyvébe
Kalve nevét, aki sportszerelésben
ugyan ott ült a kispadon, de a pá-
lyáról nem tudta segíteni a társait.
Steff korábbról ismert hiányzása
miatt – hogy Martinićről ne is be-
széljünk – így alig hatfős rotációt
tudott használni George Trif ve-
zetőedző, míg az ellenfél kilences
merítéssel játszhatott. Ez pedig
azt jelentette, hogy amíg frissek
tudtak maradni a marosvásárhelyi
játékosok, illetve amíg a védeke-
zés intenzitását nem befolyásol-
ták a gyorsan begyűjtött személyi
hibák, viszonylag szoros maradt a
meccs (bár folyamatosan Volun-
tari vezetett néhány ponttal), a
harmadik negyedtől azonban,
akárcsak a voluntari-i mérkőzé-
sen, nagyon meglódult az ellenfél
előnye, amely aztán azért is nőtt
tovább, mert teljesen összeomlott
a marosvásárhelyiek ellenállása
védelemben.

Néhány statisztikai adat, amely

jól szemlélteti, hogy miben is voltak
sokkal erősebbek a voluntari-iak. Lepat-
tanók: 25-45 (miután szünetben csak
alig volt különbség), gólpasszok: 16-27
(!), tartalékok pontjai: 11-51 (!!), vala-
mint gyors ellentámadásból szerzett
pontok: 14-34.

A vereség egyben azt jelenti, hogy
már nem szerezheti meg a marosvásár-
helyi csapat az idei lehető legjobb he-
lyet, a kilencediket, amelyet a szabály
szerint nyerhetett volna, de ez egy ideje
– Kovačević és Martinić elengedése óta
– már nem is volt cél, Steff és Kalve sé-
rülésével pedig reális esély sem volt rá.
A 11. hely még így, félig rokkantan is

meglehet, hiszen a bajnokságot a 11-12.
helyért zajló helyosztó sorozattal zárja a
csapat, ahol a Galaci Phoenix – Med-
gyesi CSM sorozat vesztese ellen játszik
a CSM. Az első meccset Galac nyerte, a
másodikat lapzárta után játszották Med-
gyesen. A helyosztó sorozat szombaton
kezdődik idegenben, a marosvásárhelyi
találkozóra (egyben az utolsó mérkőzés
hazai pályán) elvileg jövő kedden kerül
sor.

Bálint Zsombor
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Nagy zakót kaptak a kosarasok Újra a Kolozsvári CFR 
a bajnok 

Megvédte bajnoki címét a Kolozsvári CFR, mivel a lab-
darúgó 1. liga felsőházi 9. fordulójában, vasárnap este
hazai pályán 1-0-ra legyőzte a CSU Craiovát. Előnye ezzel
öt pont maradt a második FCSB-vel szemben, így a két
csapat egymás elleni eredményétől függetlenül (az utolsó
fordulóban találkoznak) az erdélyi alakulat 2008, 2010,
2012 és 2018 után története ötödik román futballbajnoki
címét szerezte meg.

Az éllovasnak a döntetlen is elég lett volna az aranyérem
elhódításához. A találkozó egyetlen találatát Culio szerezte
büntetőből, a mérkőzés 12. percében.

A tabella: 1. CFR 50 pont, 2. FCSB 45, 3. Craiova 36,
4. Viitorul 33, 5. Astra 24, 6. Sepsi OSK 20.

Két mérkőzéssel ugyanakkor ma elkezdődik az alsóházi
10. forduló. A műsor: Dunărea Călăraşi – FC Botoşani
(18.15 óra), Medgyesi Gaz Metan – Jászvásári CSM Poli-
tehnica (21.00). Mindkét találkozót élőben közvetíti a Di-
giSport, a Telekom Sport és a Look Sport/Plus.

A Győr megtartotta a BL-serleget
A Győri Audi ETO KC ötödik al-

kalommal nyerte meg a női kézilabda
Bajnokok Ligáját, miután a vasárnapi
fináléban 25-24-re legyőzte az orosz
Rosztov-Don csapatát a budapesti né-
gyes döntő második játéknapján.

Támadásban és védekezésben is
jól kezdett a Rosztov, amely a 12.
percben vezetett először két góllal (7-
5). Az ETO hibáit kihasználva a hat
olimpiai bajnokkal felálló oroszok
gyors ellenakciókat vezettek, védeke-
zésben pedig hatos falat alkalmaztak,
amelynek nem találta az ellenszerét a
némileg statikusan támadó címvédő.

Danyi Gábor vezetőedző időt kért,
majd kapust cserélt, és a francia
Amandine Leynaud-t a norvég Kari
Aalvik Grimsbö váltotta. A folytatás-
ban mindkét kapu előtt sokkal haté-
konyabbnak bizonyult csapata, és egy
7-1-es sorozattal zárta le az első fél-
időt (15-11).

A második felvonás elején fel-
váltva születtek a gólok, majd a len-
gyel játékvezetők a 37. percben egy
súlyosnak minősített szabálytalanság
miatt végleg kiállították a győriek
holland irányítóját, Nycke Grootot. A
karmesteri pálcát a norvég Stine Of-

tedal vette a kezébe, és részben neki
is volt köszönhető, hogy csapata elő-
nye sokáig nem csökkent.

A hajrára fordulva azonban két
gólra felzárkózott a Rosztov, eközben
a két csapat játékosai és a szurkolók
is sokat bosszankodtak a bírók tevé-
kenysége miatt. Az oroszok a kulcs-

fontosságú pillanatokban többször is
hibáztak, a Győr viszont az utolsó
percekben képtelen volt kapuba ta-
lálni, így 37 másodperccel a vége
előtt Abbingh büntetőjével a Rosztov
már csak egy gólra volt a címvédőtől,
sőt, végül az egyenlítésért is támad-
hatott, de nem járt sikerrel.

Forma–1: Ötödször is 
kettős Mercedes-siker

A címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte
vasárnap a Spanyol Nagydíjat, a Forma–1-es idény ötödik futamát,
így ismét átvette a vezetést a pontversenyben. Az ötszörös világ-
bajnok pilóta 234. versenyén 76. alkalommal győzött – a Circuit de
Barcelona-Catalunyán negyedszer –, egyben a 139. dobogós ered-
ményét ünnepelhette.

Mögötte csapattársa, a finn Valtteri Bottas lett a második, így so-
rozatban ötödször is kettős Mercedes-siker született, ami rekordbe-
állítást jelent.

A harmadik helyet a Red Bull holland pilótája, Max Verstappen
szerezte meg. A Ferrari négyszeres világbajnoka, a német Sebastian
Vettel negyedikként zárt.

Nico Hülkenbergnek a bokszutcából kellett elkezdenie a futamot,
mert az autóján orrkúpot cseréltek, Antonio Giovinazzit pedig se-
bességváltó-csere miatt öt hellyel hátrébb sorolták.

A rajt után Hamilton megelőzte Bottast és az élre állt, Verstappen
pedig Vettel elé került. A folytatásban az első három helyezett ma-
gabiztosan őrizte pozícióját, a Ferrari monacói pilótája, Charles
Leclerc viszont a 12. körben megelőzte csapattársát, a gumiproblé-
mával küzdő Vettelt.

Az élmezőny tagjai közül Vettel kezdte a kerékcserék sorát, Ha-
milton ekkor már több mint hét másodperccel vezetett csapattársa
előtt. A Ferrari eltérő taktikát választott Leclerc és Vettel számára,
előbbi kemény, utóbbi közepes keverékű abroncsokat kapott. A ki-
állások után, a 37. körben Vettel visszaelőzte csapattársát.

Húsz körrel a vége előtt Lando Norris és Lance Stroll ütközése
után sóder került a pályára, ezért beküldték a biztonsági autót, ezt
kihasználva a pilóták többségét ismét kihívták kerékcserére. Az 52.
körben szabaddá vált a versenyzés, de a hajrá már nem tartogatott
izgalmakat, illetve helycseréket az élmezőnyben.

A Forma–1-es világbajnoki sorozat két hét múlva Monacóban
folytatódik.

Fotó: NSO

Sánta Szabolcs betörését Tudor George Gîrbea (14) és Mario
Lazăr (22) próbálja megakadályozni. Fotó: Nagy Tibor 

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, hely-
osztó párharc a 9-12. helyekért, 2.
menet: Marosvásárhelyi CSM – CSO
Voluntari 76:111 (22-28, 22-24, 15-
32, 17-27)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok,
400 néző. Vezette: Alin Faur (Temes-
vár), Bertalan István (Kolozsvár),
Marius Epure (Rm.-Vâlcea). Ellenőr:
Marius Hurgoi (Kolozsvár).
CSM: Sánta 25 pont, Şolopa 19 (2),
Kilyén 11 (2), Borşa 9, Engi-Rosen-
feld 7 (1), Bölöni 5 (1), Şteţca, Szil-
veszter. 
Voluntari: Tasić 29, Čampara 18,
Martinić 14 (2), Mîinea 14 (4), Zieg-
ler 11, D. Popescu 9 (2), C. Stănescu
8 (2), Gîrbea 6, Lazăr 2.

Eredményjelző
A rájátszás második köre (elődöntő
sorozatok) első mérkőzés:
* 1-4. helyek (három győzelemig
tartó párharcok): Kolozsvári U-BT –
Nagyváradi CSM 86:90.
A rájátszás második köre (elődöntő
sorozatok), második mérkőzés:
* 9-12. helyek: Marosvásárhelyi
CSM – CSO Voluntari 76:111 (0-2).
* 13-16. helyek: CSM Focşani – Má-
ramarossszigeti CSM 73:89 (0-2).

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Hamilton 112 pont, 2. Bottas 105, 3. Verstappen 66,
4. Vettel 64, 5. Leclerc 57, 6. Gasly 21, 7. Magnussen 14, 8. Ser-
gio Pérez (mexikói, Racing Point) 13, Kimi Räikkönen (finn,
Alfa Romeo) 13, 10. Lando Norris (brit, McLaren) 12, 11. Sainz
Jr. 10, 12. Nico Hülkenberg (német, Renault) 6, Daniel Ricciardo
(ausztrál, Renault) 6, 14. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 4,
15. Alexander Albon (thaiföldi, Toro Rosso) 3, Kvjat 3, 17. Gros-
jean 1 p.
* csapatok: 1. Mercedes 217 pont, 2. Ferrari 121, 3. Red Bull 87,
4. McLaren 22, 5. Racing Point 17, 6. Haas 15, 7. Alfa Romeo
13, 8. Renault 12, 9. Toro Rosso 6 p.

Eredményjelző
* Spanyol Nagydíj, Barcelona (66 kör, 307,1 km, a pontszerzők):
1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:35:50.443 perc, 2. Valtteri
Bottas (finn, Mercedes) 4.074 másodperc hátrány, 3. Max Vers-
tappen (holland, Red Bull) 7.679 mp h., 4. Sebastian Vettel
(német, Ferrari) 9.167 mp h., 5. Charles Leclerc (monacói, Fer-
rari) 13.361 mp h., 6. Pierre Gasly (francia, Red Bull) 19.576 mp
h., 7. Kevin Magnussen (dán, Haas) 28.159 mp h., 8. Carlos
Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 32.342 mp h., 9. Danyiil Kvjat
(orosz, Toro Rosso) 33.056 mp h., 10. Romain Grosjean (francia,
Haas) 34.641 mp h.
* leggyorsabb kör: Hamilton, 1:18:492 perc
* pole-pozíció: Bottas

Eredményjelző
Női kézilabda Bajnokok Ligája, négyes döntő (Budapest):
* elődöntők: Győri Audi ETO KC – Vipers Kristiansand (norvég) 31-22
(18-8), Rosztov-Don – Metz HB 27-25 (15-8)
* a 3. helyért: Vipers Kristiansand (norvég) – Metz HB (francia) 31-30
(15-16)
* döntő: Győri Audi ETO KC – Rosztov-Don (orosz) 25-24 (15-11)
gólszerzők: Amorim 7, Görbicz 6, Bódi, Brattset, Oftedal 3-3, Hansen,
Kristiansen, Groot 1-1, illetve Abbingh 7, Makajeva, Managarova 5-5,
Vjahirjeva 3, Kuznyecova 2, Szeny, Bobrovnyikova 1-1.

Egy kis statisztika
A Győri ETO nyolcadik alka-

lommal játszott BL-döntőt, és so-
rozatban harmadszor nyert.
Hasonló remek szériára legutóbb
az osztrák Hypo Niederösterreich
volt képes, amely 1992 és 1995
között négyszer győzött. A Rosz-
tov tavaly volt először elődöntős,
és az idei volt az első fináléja.

A két csapat hetedszer találko-
zott egymással, a Győr mérlege két
vereség és immár öt győzelem a
Rosztov ellen.

A győri játékosok közül Edu-
arda Amorim és Görbicz Anita
mind az öt BL-győzelemnek ré-
szese volt.

A győri csapat első nemzetközi
trófeáját nyerte magyar vezető-
edző irányításával.

A BL gólkirálynője Linn Jörum
Sulland lett, a bronzérmes norvég
Vipers Kristiansand jobbátlövője
89 gólt dobott az idény során. A
négyes döntő legértékesebb játé-
kosának (MVP) a győri Kari Aal-
vik Grimsbőt választották. A
norvég kapus 38 százalékos haté-
konysággal védett a fináléban, a
legfontosabb hárítását az utolsó
másodpercben Lois Abbingh lövé-
sénél mutatta be.

Mestermérleg
* Danyi Gábor (Győr): „Minden meccsen a saját stílusunkban, a saját

taktikánk szerint akarunk játszani. Így volt ez most is, és bár ellenfelünk
jól kezdett, nekünk volt válaszlépésünk, az első félidő második felében
dőlt el a döntő – utalt arra, hogy az oroszok a huszadik percben 10-8-ra
vezettek, de innen a győriek egy 7-1-es sorozattal fordítani tudtak, és végül
25-24-re győztek. – Rendkívül furcsa érzés volt számomra, hogy az ellen-
felet Ambros Martín irányította, akit becsülök és tisztelek, hiszen hat évig
a segítőjeként dolgoztam.”

* Ambros Martín (Rosztov-Don): „Nagyon büszke vagyok a játékosa-
imra, mert jó mérkőzést játszottak ebben a fantasztikus hangulatban, de a
vereség természetesen nagy csalódás. Nem az őrületes végjáték, hanem
az első félidő hajrája volt a kulcsa ennek a meccsnek a mi szempontunk-
ból. A szünet előtti tíz percben nem voltunk eléggé kemények, elveszítet-
tük az irányítást, engedtük ellenfelünknek a gyors kézilabdát, pedig a
találkozó többi részében jól kontrolláltuk a játékot. A legvégén még volt
esélyünk, de nem tudtunk élni vele.”

Görbicz Anita, a győztes Győr játékosa megcsókolja a kupát a női kézilabda Bajnokok Ligája dön-
tőjében játszott Győri Audi ETO KC – Rosztov-Don mérkőzés végén a Papp László Budapest Sport-
arénában 2019. május 12-én. A Győr ötödik alkalommal nyerte meg a női BL-t, miután a fináléban
25-24-re legyőzte az orosz csapatot. MTI/Czagány Balázs



Barta Zágoni Bernadett és
Barta Zágoni Csongor ismét
kiválóan szerepeltek a nem-
zetközi magyar matematika
versenyen, mindketten arany-
éremmel tértek haza. A ma-
gyarországi Lakiteleken a
Kárpát-medence legjobb V-
VIII. osztályos matematiku-
sai vettek részt, az
anyaországiakon kívül Erdély-
ből, Felvidékről, a Vajdaság-
ból és Kárpátaljáról. A két
testvér aranyérme órási telje-
sítmény, miután a romániai
matematika tantárgyverse-
nyen is az élen végeztek, Ber-
nadett ezüst-, Csongor
bronzéremmel büszkélked-
het. 

Mindent kárpótol a siker
Óriási öröm és büszkeség a ma-

rosvásárhelyiek számára, hogy a di-
ákok méltón képviselték a Bolyaiak
városát, bizonyítva ezzel, hogy ta-
nárok és szülők egyaránt most is
komolyan veszik a tehetséggondo-
zást, s így kiváló eredmények érhe-
tők el.

– Gyermekeink felkészülésében
nagyon fontos a tanárok munkája,
főként Mátéfi István, a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum igazgatójának
a támogatása, aki négy éven át volt
Berni tanára. Nagyon hasznosak a
Vályi-kör felkészítői, amelyeket
péntekenként tartanak, továbbá a
Papiu Ilarian Főgimnázium mate-
matikaköre, amelyen Csongi vesz
részt heti két alkalommal. A nem-
zetközi magyar matematikaverse-
nyen a Kárpát-medence legjobb
matematikusai voltak jelen, akik
előzőleg már válogató megmérette-

tésen vettek részt. Míg a többi gyer-
mek társaságban szórakozik, lazít,
szabadidős programokat szervez,
addig a mi gyermekeink matemati-
kafeladatokat oldanak, nemcsak is-
kolaidőben, hanem vakációban is. A
sikerek mögött rengeteg munka
van, ami azt jelenti, hogy este 10
óráig is dolgoznak a gyermekek. De
minden nehézséget és fáradságot
kárpótol a siker! Vallom, hogy ér-
demes áldozatot hozni, hiszen a
gyermekeknek és szülőknek óriási
elégtétel ilyen eredményekkel büsz-
kélkedni. Hogy mindkét gyermek-
ünk az élen van, szavakba
önthetetlen érzés! – fogalmazott
Barta Zágoni Lilla gyógyszerész, a
két zseniális matematikus diák
édesanyja.

A matematikai felkészülés éve-
kig tartó folyamat, erre a versenyre
különösen nehéz volt a felkészülés,
hiszen több anyagot kellett átvenni,
specifikusan a magyarországi tan-
anyagnak megfelelően, s lépést kel-
lett tartani az országos és
nemzetközi versenyek magas szín-
vonalával, több típusú feladatot kel-
lett megoldani. A lakiteleki
versenyen a helyes megoldások
mellett nagyon fontosak voltak a le-
vezetések, a kidolgozások is, ami-
vel meggyőzték a tanárokat, hogy
értik a feladatot. 

– Nagyon sok mindentől függ,
hogy adott pillanatban hogyan tel-
jesít a gyermek, nagyon fontos a
lelki kiegyensúlyozottság, ki kell
zárni a külső zavaró tényezőket, s
az sem mindegy, hogyan teljesíte-
nek a társaik. Lakiteleken minden
adott volt, a gyermekek kiváló,
mondhatni luxuskörülmények kö-
zött, csendben versenyezhettek.
Megszoktuk, hogy az egész család
elutazik a versenyekre, autóval
visszük a gyermekeket, hogy ne le-

gyen megerőltető az utazás. Na-
gyon jó alkalmaknak tartjuk a ver-
senyeket, hiszen az egészséges
versengés mellett a gyermekek is-
merkednek, barátságok szövődnek
– összegezte a tapasztalatokat Barta
Zágoni Lilla. 
További két díj kerül 
Marosvásárhelyre 

– Rendkívüli és szinte páratlan,
amikor egy családban a gyermekek
hasonlóan magas teljesítményt
nyújtanak ugyanabból a tantárgy-
ból. Mátéfi István, a Bolyai Farkas
Elméleti Líceum igazgatója szerint
a sikerhez több tényező játszik
közre, de a legfontosabb a szülők, a
diákok és a felkészítő tanárok ösz-
szehangolt együttműködése. A szü-
lők minden segítséget és támogatást
megadnak a gyermekeknek, a gyer-
mekek nagyon tudatosan foglalkoz-
nak a matematikával, minden
lehetőséget kihasználnak – iskolá-
ban, a Vályi-körön, a Papiu líceum
felkészítőin –, és e kitartó munka
eredménye meg is mutatkozik. 

– A marosvásárhelyiek nagyon jó
eredményeket értek el Lakiteleken,
a Barta Zágoni testvérek első díja
mellett Marosvásárhelyre került
még két második díj is. A Bernády
György Általános Iskola VIII. osz-
tályos diákja, Nagy Zsuzsa és Vajda
Péter, az Európa Általános Iskola
szintén VIII. osztályos diákja érték
el ezt a szép eredményt. Állandó
versengés van a gyermekek között,

így mindenikük maximálisan sze-
retne teljesíteni. A Bernadett telje-
sítménye azért is rendkívüli, mert
V., VII. és VIII. osztályban aranyér-
met, VI. osztályban ezüstérmet
szerzett ezen a versenyen, tehát tu-

dása, tehetsége, munkabírása foly-
tonos – mondta az igazgató, hang-
súlyozva, hogy a nyertesek
bekerültek a Románia legjobbjai
közé is, nem csak a magyar diákok
között a legjobbak. 

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

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

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

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

A TRIPLAST KFT. alkalmaz GÉPKEZELŐKET és SZEMÉLYZETET A SZERELŐVONALRA. Aján-
lunk szakmai képzést, vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa
György utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre elküldeni.
További információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (sz.-I)

MUNKÁT KERESEL, fiatal és tapasztalatlan, de ambíciós vagy? AUTÓKOZMETIKÁT, AUTÓFÉ-
NYEZÉST tanulhatsz nálunk, jó kereseti lehetőséggel! Tel. 0732-539-275. (21228-I)

ÁKOSFALVI KISBÚTORGYÁR SZAKKÉPZETT ASZTALOSOKAT és CSISZOLÓKAT alkalmaz.
Korrekt bérezést és a szállítási költségek fedezését biztosítjuk. Érdeklődni a 0726-703-123-as telefonszá-
mon. (21231-I)

MAGYARORSZÁGI PÉKSÉG CSOMAGOLÓKAT és BETANÍTOTT PÉKEKET alkalmaz. A szállás
ingyenes. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (21245)

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

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

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

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

HÖLGYET keresünk PÉNZTÁROS és PÉNZTÁR-ADMINISZTRÁCIÓS MUNKAKÖRBE a marosvá-
sárhelyi DIEGO áruházba. Önéletrajzokat a Diego üzletbe vagy a targumures@diego.ro e-mail-címre kérjük
eljuttatni. (-I)

AUTÓKOZMETIKÁRA és POLÍROZÁSRA BETANÍTHATÓ MUNKATÁRSAT keresünk. Előnyben
a 45 éven felüliek. Tel. 0732-539-275. (21250-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR versenytárgyalást szervez  TAXISZOL-
GÁLTATÁS odaítélésére. Időpont: június 4., 10 óra. Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

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

Kamarazeneest 
és szimfonikus hangverseny

Május 14-én, ma 19 órakor a XLIX. Marosvásárhelyi Zenei Napok ke-
retében kamarazeneestre kerül sor a Kultúrpalota kistermében. Fellép a
Tiberius vonósnégyes – Molnár Tibor (I. hegedű), Lokodi Károly (II. he-
gedű), Molnár József (mélyhegedű), Zágoni Előd (gordonka). Meghívott:
Constantin Stanciu (brácsa), a Voces vonósnégyes tagja. Műsoron: L. van
Beethoven C-dúr vonósötöse és á-moll vonósnégyese. 16-án, csütörtökön
szintén 19 órakor rendkívüli szimfonikus hangversenyre várják a klasszi-
kus zene kedvelőit a nagyterembe. Közreműködik Mădălin Voicu karmes-
ter és Florin Ionescu-Galaţi hegedűművész. Műsoron Mozart-művei:
D-dúr divertimento, 3. G-dúr hegedűverseny és 33. B-dúr szimfónia. A
Ion Voicu hegedűművész emlékére szervezett hangversenyre a 28-as
számú bérletek érvényesek.

Magyarnóta-est
A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület és a Marosvásárhelyi Pol-

gármesteri Hivatal szervezésében a Marosvásárhelyi Napok keretében ma-
gyarnóta-estet tartanak május 14-én, ma 18 órától a Mihai Eminescu
Kulturális Központban (Ifjúsági Ház). Fellépnek: Kilyén Ilka, Ritziu Ilka
Krisztina, Szabadi Nóra, Buta Árpád Attila, Gyárfás István, Ördög Miklós
Levente és a Bekecs Néptáncegyüttes táncosai. Muzsikál Gyárfás József
és zenekara. A belépés díjtalan.

Könyvbemutató a Bernády Házban
Könyvbemutatót tart a Mentor Könyvek Kiadó május 14-én, ma 18 órá-

tól a Bernády Házban. A marosvásárhelyi ügyvéd, a helyi Kaszinó elnöke,
Fekete Andor Közélet és kaszinó című könyvéről és magáról a szerzőről
a kötet szerkesztője, Sebestyén Mihály és Káli Király István beszélget.

BMC hatodszor
Folytatódik a hagyomány. A Barabás Miklós Céh Maros megyei cso-

portja május 16-án, csütörtökön újra közönség elé áll. Hatodszor is a Ber-
nády Ház földszinti galériái látják vendégül a BMC tagjainak munkáit.
Festmények, szobrok, grafikák, textíliák, kerámiák és fényképek nyújta-
nak betekintést a vizuális művészetek helyi képviselőinek friss termésébe.
Megnyitó 17 órakor. 

Vas Géza fotókiállítása
Vas Géza kolozsvári fotográfus népviseleteket megörökítő, illetve kö-

tetlen témájú alkotásaiból nyílik kiállítás május 16-án, csütörtökön 18 óra-
kor a Bernády Házban. Köszöntőt mond Nagy Miklós Kund, a kiállítást
megnyitja Balási Csaba (MFIAP).

Két „aranyos” matematikus testvér 

Mezey Sarolta



ADÁSVÉTEL
ELADÓ tömbházlakás. Tel. 0732-804-
369, 0747-699-113. (2/2638)

ELADÓ kétszobás, I. osztályú, III.
emeleti tömbházlakás pincével és fe-
dett parkolóval. Tel. 0775-347-893.
(16/2673-I)

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

ELADÓK méhcsaládok. Tel. 0745-
386-089. (16/2559-I)

ELADÓK tízhetes malacok. Tel. 0740-
463-935. (4/2569)

VÁRMEZŐBEN a főút mellett 4
darab 500 m2-es telek eladó kedvező
áron. Tel. 00-36-20-334-8629.
(3/2595-I)

ELADÓ Dacia 1310, 1996-os,
76.000 km-ben. Tel. 0770-171-936.
(6/2619-I)

ELADÓ tűzifa (gyertyán). Tel. 0749-707-
713. (2/2643)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(5/2618)

TŰZIFA (bükkfa) eladó, 140 lej. Tel.
0740-570-753, 0745-793-465. (9/2664)

TŰZIFA (bükkfa) eladó, 140 lej. Tel.
0740-832-007. (8/2663)

BÜKKFA eladó, 140 lej. Tel. 0756-528-
049. (8/2663)

ÁGYBETÉTEK a legolcsóban, na-
gyon jó minőségben, bármilyen mé-
retben kaphatók a NIKI PARK
üzletben. 1989. December 22. utca
113/A. (21251)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (2/2330)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést
Lindab cserépből, tetőszigetelést,
cserépforgatást, külső és belső mun-
kálatokat, javítást, kerítés- és kapu-
készítést, bontást is. Tel.
0747-634-747, 0755-291-137.
(12/2327-I)

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

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

KIADÓ 20 m2-es irodahelyiség központi
zónában irodának vagy csendes
tevékenységre. Tel. 0740-180-058.
(20/2634)

TAKARÍTÁST, idős személy
gondozását vállalom. Tel. 0752-462-242.
(3/2651)

VÁLLALUNK: tetőfedést, külső-
belső munkát, bármilyen kisebb javí-
tást. Tel. 0744-227-906. (15/2608-I)

VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737-
364-290. (4/2543-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: Lindab
tetőzetet, ácsmunkát, cserépforgatást,
tetőjavítást, bádogosmunkát, festést
20% kedvezménnyel. Tel. 0743-799-833.
(9/2507)

TETŐFEDŐ BÁDOGOS vállal tető-
készítést (cserépből, Lindab lemez-
ből) és javítást, szigetelést stb. Tel.
0748-669-239, Mihály. (6/2484-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab
lemezből, tetőjavítást, csatornakészí-
tést, csatornajavítást, szigetelést kar-
tonból, festést stb. Tel.
0759-467-356. (3/2639-I)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (15/2171-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Téged elfeledni soha nem
lehet,
Sajnos meg kell tanulni élni
nélküled.
S lehet, hogy nélküled is eljön
a tavasz,
De bármilyen szép is lesz,
Többé már nem ugyanaz.
Elmentél, s veled együtt eltűnt
a remény,
De lelkünk egy darabja utadon
elkísér.
Veled vagyunk most is, te
pedig velünk vagy,
Mert szeretetünk irántad oly
végtelenül nagy. 
Szemünkben könnyel,
szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk május 14-én a
csittszentiváni BORDI
SZILÁRDRA, aki már 6 éve
búcsú nélkül hagyta itt
szeretteit örökre. Emlékét
őrzik bánatos szülei,
nagyszülei, testvérei,
sógornője, bátyja, fia, Roland
és a rokonok. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
(1/2563)

Fájdalommal emlékezünk
május 14-én a nagyernyei
születésű id. SZŐCS
DÉNESRE halálának 3.
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége, négy gyermeke,
unokái és a család minden
tagja. Nyugodjál békében,
Dénes tata! (12/2626)

Kegyelettel és fájdalommal
emlékezünk május 14-én
SZABADI FERENCRE
halálának ötödik évfordulóján.
Emlékét tisztelettel őrzi
felesége, fia, leánya, négy
unokája, Jutka és Zsuzsi
mama. (5/2660)

„Életutatok dicső volt,
értetek a virágok is sírotokon
bús harmatkönnyeket hullat-
nak.”
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel gondolunk
drága szüleinkre, nagy-
szüleinkre, a márkodi id.
SIKLODI MÁTYÁSRA és
SIKLODI ANNÁRA haláluk 20.,
illetve 2. évfordulóján.
Emlékük legyen áldott és
nyugalmuk csendes!
Leányuk, Ibolya, két unokájuk
és azok családja. (10/2665)

ELHALÁLOZÁS

„Jézus tanítványa voltam,
gyermekekhez lehajoltam,
a szívemhez felemeltem,
szeretetre így neveltem.”
Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy az élni akaró, családjá-
ért aggódó, drága jó édesanya,
nagy- és dédmama, testvér,
anyós, rokon, jó barát, 

BARTÓK ANNA 
(Nusi óvó néni) 

nyugalmazott óvónő 
eltávozott közülünk.
Temetése május 16-án, csütörtö-
kön 13 órakor lesz a Jeddi úti te-
metőben, katolikus szertartás
szerint. Nyugodjon békében! 

Gyászoló családja. (13/2669-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, após, apa-
társ, ismerős és jó szomszéd, az
udvarfalvi születésű 

BALLÓ MÁRTON
marosvásárhelyi lakos, a Maros

étterem volt pincére, életének 73.
évében, házasságának 52. évé-
ben elhunyt. Drága halottunkat
2019. május 14-én 15 órakor az
udvarfalvi temetőben helyezzük
örök nyugalomra, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos szerettei. (14/2670-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett anya, nagymama,
dédmama, anyós, anyatárs,
rokon, szomszéd és ismerős, 

ORBÁN GABRIELLA 
(1932-2019) 

született FRISS 
május 11-én, hatheti állhatatosan
viselt szenvedés után, munkás
életének 88. esztendejében vég-
leg megpihent.
Temetésére 2019. május 15-én,
szerdán 15 órától kerül sor a sá-
romberki temetőben, református
szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk szere-
tett kománktól, BALLÓ
MÁRTONTÓL. Őszinte részvé-
tünk gyászoló szeretteinek.
Az őt gondosan ápoló
feleségének, Marikának sok
erőt, vigasztalódást kívánunk e
nehéz percekben. 
Emléked mindig élni fog
szívünkben. Nyugodjál bé-
kében! Isten veled, drága Marci!
A Molnár család. (3/2657)

Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak BALLÓ MÁRTON,
kedves volt szomszédunk
elhunyta alkalmából. Szom-
szédai a Săvineşti u. 3. sz. alatti
tömbházból. (4/2658)

Nem szűnő fájdalommal emléke-
zünk a legdrágább édesanyára,
nagymamára, a búzaházi
születésű ALBERT GABRIELLÁ-
RA halálának 7. évfordulóján. Az
idő múlik, de a fájdalom
szívünkben nem enyhül,
csodálatos lényének hiánya
örökre nyomot hagyott.
Lánya, Judit, unokái: Izabella és
Jenci, bánatos szívű édesanyja,
Irén. (v.-I)

Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon, azóta tied a csend, a
végtelen nyugalom. Elhagytad a
házat, amit úgy szerettél,
elhagytál mindent, amiért
küzdöttél. Örök álom zárta le a
szemed, megpihenni tért két
dolgos kezed. Nélküled semmi
sem olyan, mint régen, fájó
könnycsepp lettél mindnyájunk
szívében. Idézzük szavaid, tetteid,
emléked, szeretünk mindnyájan,
nem feledünk téged.
Megtört szívvel emlékezünk az
egy éve elhunyt drága testvérünkre, a székelykáli születésű
VERESS JÁNOSRA.
Testvérei: Lujzi, Giza és Ilonka családjukkal együtt. Nyugodjál
békében! (5/2646)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

OLASZORSZÁGI KÖRUTAZÁS
2019. JÚNIUS 11–18. között. 

Főbb helyszínek: Velence, Cinque Terre, Bolsena, Orvieto, Pisa,
Toscana – Firenze, Trieszt és Ptujska Gora. 

Még van öt hely.
Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)
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Claudiu Maior: 
anyagi támogatás 

a marosvásárhelyi újszülötteknek
Marosvásárhely Megyei Jogú Város

helyi tanácsa a 2019. április 25-ei ülésén
jóváhagyta azt a határozattervezetet, amely
értelmében anyagi támogatást biztosítanak
a marosvásárhelyi újszülötteknek. A pénz-
ügyi támogatás értéke 2000 lej lesz minden
újszülött után, a pénzösszeget a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal biztosítja
azok számára, akik teljesítik a helyi taná-
csosok által a munkaülésen elfogadott fel-
tételeket.

„A projekt célja bátorítani a gyerekvállalást és növelni a születések
számát Marosvásárhelyen, és ezt azért mondom, mivel az utóbbi évek-
ben – a statisztikák alapján – a születési ráta csökkenése figyelhető
meg. A támogatás haszonélvezői azoknak az újszülötteknek a szülei,
akik marosvásárhelyi lakcímmel rendelkeznek és bizonyítani tudják,
hogy az utolsó 12 hónapban folyamatosan dolgoztak” – mondta Cla-
udiu Maior, a polgármester tanácsadója.

A támogatás igénybevételéhez a marosvásárhelyi újszülöttek szü-
leinek kérvényt kell iktatniuk a Marosvásárhelyi Szociális Igazgató-
ságon, az igazoló okiratok mellett (a szülők személyazonossági
igazolványai – eredetiben és fénymásolatban, a szülők munkahelyi
igazolásai – eredetiben és a gyermek születési bizonyítványa – erede-
tiben és fénymásolatban). A kérvényt a gyerek születésétől számított
30 napon belül kell benyújtani, a fent említett dokumentumokkal
együtt.

Az anyagi támogatás biztosításának feltételei a következők :
• Egyetlen alkalommal biztosítják minden újszülött után, 

kérvény alapján;
• A szülők legalább egy évig megszakítás nélkül dolgoztak;
• A szülők marosvásárhelyi lakcímmel rendelkeznek;
• A születést valamely marosvásárhelyi szülészeten

jegyezték be;
• Az igazoló okiratokat tartalmazó dossziét hiánytalanul 

fogadják el;
• A dosszié benyújtási határideje a gyerek születésétől 

számított egy hónap.
A Marosvásárhely Polgármesteri Hivatal 

bel- és külkapcsolati osztálya

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS                                                                                        HELYI RENDŐRSÉG
2019. MÁJUS

A tájékoztatás és megelőzés hónapja
A HELYI RENDŐRSÉG ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT ÉS A MAROSVÁSÁRHELYI 

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT KAMPÁNY

Tisztelt vállalkozók!
Bizonyosodjanak meg arról, hogy a kereskedelmi, szolgáltatási vagy közélelmezési tevékenységek folytatásá-

hoz – az értékesítési struktúra keretében – eleget tesznek a következő törvényes előírásoknak: 
1. Rendelkeznek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által kérésre kibocsátott működési engedéllyel vagy 

közélelmezési engedéllyel;
2. Rendelkeznek az értékesítésre szánt termékekre vonatkozó igazoló dokumentumokkal;
3. Feltüntették az összes értékesítésre szánt termék árát;
4. A helyiség bejáratánál látható helyen feltüntették a nyitvatartást;
5. Az eladásra kínált összes élelmiszernél feltüntették a szavatossági időt.
A fenti rendelkezések be nem tartását a 12/1990-es törvény, a 99/2000*-es kormányrendelet, a 124/2004-es

helyi tanácsi határozat 400 és 20.000 lej közötti pénzbírsággal bünteti. 

*
A mezőgazdasági termelők figyelmébe! 
Bizonyosodjanak meg arról, hogy a piacra való belépéskor, ahhoz, hogy az önök által megtermelt élelmiszer-

ipari termékeket értékesíthessék, eleget tesznek a következő törvényes előírásoknak:
1. A mezőgazdasági termelők a saját gazdaságból származó mezőgazdasági termékeket a termelői engedély, a

kereskedelmi igazolvány és a személyazonossági igazolvány felmutatásával értekesíthetik;
2. Kizárólag a termelői engedélyben feltüntetett termékeket értékesítik, és csak önök vagy családtagjaik ter-

mesztik ezeket;
3. Tüntessék fel látható helyen a termékcímkét, amelynek a következőket kell tartalmaznia: a termelő elneve-

zését/nevét, a termék nevét, a származási helyet (település neve), a termék begyűjtésének időpontját és az árat;
4. Ne vásároljanak mezőgazdasági termékeket piaci viszonteladás céljával.
A vállalkozások törvényes képviselőinek figyelmébe!
Bizonyosodjanak meg arról, hogy a piacra való belépéskor élelmiszeripari termékek értékesítéséhez eleget

tesznek a következő törvényes előírásoknak:
1. Rendelkeznek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által kibocsátott működési engedéllyel a nyilvános

piacokon;
2. Rendelkeznek az értékesítésre szánt termékekre vonatkozó igazoló dokumentumokkal;
3. Feltüntették az összes értékesítésre szánt termék árát.
A fenti rendelkezések be nem tartását a 12/1990*-es törvény, a 145/2014-es törvény és a 124/2004-es helyi

tanácsi határozat 200 és 22.500 lej közötti pénzbírsággal bünteti. 

*
A vállalkozók figyelmébe!
Bizonyosodjanak meg arról, hogy közélelmezési tevékenység folytatásához a saját egységük előtt levő szezo-

nális teraszokon, valamint a saját egységük előtti promóciós kereskedelem folytatásához Marosvásárhely Me-
gyei Jogú Város magán- vagy köztulajdonát képező területen eleget tesznek a következő törvényes előírásoknak:

1. Rendelkeznek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal gazdasági tevékenységeket engedélyező osztálya
által kibocsátott ideiglenes működési engedéllyel/ideiglenes üzemelési engedéllyel közélelmezési teraszok
számára.

2. Rendelkeznek a közterületkezelő szakigazgatóság által kibocsátott, az elhelyezésre, az időtartamra, az igé-
nyelt felületre és a műszaki feltételekre vonatkozó engedéllyel közterület szezonális terasszal  való ideiglenes
elfoglalására.

3. Rendelkeznek a főépítész által kibocsátott engedéllyel  a következőkre: közélelmezési egységekhez és
promóciós kereskedelemhez tartozó szezonális teraszok elhelyezése, felszerelése köztéri bútorzattal, illetve bi-
zonyos műszaki feltételek teljesítése (adott esetben).

A 2018. április 26-i 111-es helyi tanácsi határozat értelmében a Marosvásárhely Megyei Jogú Város magán-
és köztulajdonát képező területeket differenciált díjak fejében lehet elfoglalni egész évben, a következő táblázatnak
megfelelően:

Az ideiglenes működési engedély vagy az ideiglenes közélelmezési engedély hiányában a 12/1990*-es tör-
vény és a 99/2000* kormányrendelet alapján 400 és 20.000 lej közötti pénzbírság szabható ki.

Az ADP-engedély nélküli közterületfoglalásért a 111/2018-as helyi tanácsi határozat értelmében 2000-
2500 lej közötti pénzbírság róható ki.

Raul  Dacian Matiş ügyvezető igazgató

A CSALÁD NAPJA alkalmából május 15-én, szerdán
a város ARANY PÁRJAIT ÜNNEPELJÜK!

Amennyiben házasságuk 1., 2. vagy 50. évfordulóját
ünneplik – könnyűzenei előadásra várjuk Önöket.

Fellép: Corina Chiriac és Cătălin Crişan.
Helyszín: Mihai Eminescu Kulturális Központ, 17 óra.

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 
szeretettel várja Önöket!

A belépés – a szabad helyek függvényében – díjtalan!

Időpont A központi és védett övezetben A központi és védett övezeten kívül
január, február és december 5 lej/nm/hónap 3 lej/nm/hónap

március és november 8 lej/nm/hónap 6 lej/nm/hónap
április és október 16 lej/nm/hónap 12 lej/nm/hónap

május és szeptember 24 lej/nm/hónap 18 lej/nm/hónap
június, július és augusztus 32 lej/nm/hónap 24 lej/nm/hónap


