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Kézművesvásár a főtéren

Zajlanak a Marosvásárhelyi Napok

Támogatás
a frissen
végzetteknek

A Maros Megyei Munkaközvetítő Hivatal idén is a frissen végzettek rendelkezésére áll, segítséget nyújt azok
számára, akik a munkaerőpiacon szeretnének elhelyezkedni.

____________2.
Huzavona miatt
késnek a reptéri
munkálatok

Közben a repülőtéren folynak az időszerű karbantartási munkálatok, hogy
az épület és a kifutópálya állaga ne romoljon. A kifutópályán is dolgoznak. A
repülőtér nincs bezárva, sok sürgősségi esetben mentőrepülők, privát
gépek, charterjáratok veszik igénybe.

____________3.
Újabb két
díszpolgára van
Marosvásárhelynek
A XXI. Marosvásárhelyi Napok keretében szerda este a Kultúrpalota Tükörtermében avatták a város
díszpolgárává Ferencz László nyugalmazott egyetemi tanárt, valamint
Chiriac Lucian Teodor jogászt.

Immár hagyományosan, a Marosvásárhelyi
Napok kötelező tartozékaként nyitották meg
csütörtökön délben a központban felállított kézművesvásárt, amely az idén kiegészült dísznövényekkel, cserjékkel és helyi élelmiszertermékekkel (szörp, méz, édesség stb.). Az eredeti szándék az volt, hogy a vásárváros régi ha-

gyományát idézzék fel, azt az időszakot, amikor
a főtéren vásárokat tartottak. A városnapok első
kiadásaiban még igen számosan cégek is felvonultak kínálatukkal, azóta azonban ez fokozatosan
elmaradt – tükrözve gazdaságunk realitását –,
„mindössze” kézművesek és az említett termesztők, termelők állítják ki termékeiket. Amint a meg-

Fotó: Nagy Tibor

nyitón elhangzott, más megyékből (többek között
Brassó, Hargita, Konstanca, Beszterce-Naszód) is
eljöttek kiállítók. A dísznövénytermesztők kivételével azonban kevés a helyi – marosvásárhelyi és
környékbeli – kézműves, annak ellenére, hogy
van belőlük bőven. A magyar kiállítókat is egy
kézen meg lehet számolni. (vagy)

____________4.
Kitiltanák
a fürdőzőket
a Szent Anna-tóból
A vulkanikus tó tulajdonképpen a vulkánkráterbe lehulló esővizet tárolja,
sem forrása, sem lefolyása nincsen,
ezért vize csekély mértékben képes
az öntisztulásra.

____________5.

Újabb intő

Benedek István

A törvényhozás egyik házán már átment a sok vitát
kiváltott egységes bértörvény tervezete, mire világosan kiderültek ennek az államháztartási hatásai. És a
brüsszeli figyelmeztetés után ezúttal a nemzetközi valutaalap is jelezte a kormánynak, sokat kockáztat ezzel
a lépéssel.
A valutaalap minden tagállamának gazdasági kilátásaira vonatkozóan éves jelentést készít, standard eljárásként. Már a márciusi tájékozódó látogatáskor
sem voltak elragadtatva a Regátban látottaktól, és a
tegnap közzétett jelentés adatokba is önti az akkori
aggályokat. A valutaalapi szakik szerint 61,2 milliárd
lejes költségvonzata van az egységes bértörvénynek,
ami a bruttó nemzeti össztermék 6,6 százalékára rúg
– és ehhez még hozzá lehet tenni, hogy azóta voltak
módosítások a tervezeten, tehát lehet ez a számla még
vastagabb is, mire az adófizetők asztalára kerül. A jelentéstevők úgy vélik, nem csak az idén, hanem jövőre
is mélyebb lehet az államháztartási hiány a maastrichti kritériumokban megengedettnél, ezért az új törvénybe foglalt bérek fokozatos bevezetését javasolták,
és gazdaságpolitikai szemléletváltást. Nem vonták kétségbe az erős gazdasági növekedést, ami várhatóan
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 37 perckor,
lenyugszik
21 óra 1 perckor.
Az év 146. napja,
hátravan 219 nap.

Ma FÜLÖP és EVELIN,
holnap HELLA napja.
HELLA: a Heléna és a
Helga német becenevéből
önállósult.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. május 25.

Eső várható

Hőmérséklet:
max. 210C
min. 90C

1 EUR

4,5496

100 HUF

1,4769

1 USD

1 g ARANY

4,0533
163,8506

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

38, 20, 2, 26, 16+2
6, 22, 5, 15, 18, 2

4, 20, 15, 2, 10, 19

NOROC PLUS: 7 5 1 7 6 6

SUPER NOROC: 0 4 4 2 3 6

Megyei hírek

NOROC: 2 3 9 1 3 9 8

Nukleáris medicinai előadások

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület szervezésében május 29–31. között 15-től 20
óráig az egyesület székházában, a Deus Providebit Tanulmányi Házban továbbképző ülésszakot tartanak a nukleáris medicina témakörében. A 15 kreditpontos
előadásokon való részvétel díjmentes.

Közösségimédia-tanfolyam

Május 29-én, hétfőn 17.30 órától a Marosvásárhelyi Rádió
stúdió-termében a Női Akadémia és a Divers Egyesület az
IBM cég által felajánlott ingyenes közösségimédia-tanfolyamot tart az IBM Global Marketing Center és az IBM
Corporate Service Corps közösségimédia-szakértői által.
A képzés női szakembereknek és pályájuk kezdetén levő
friss diplomásoknak szól; angolul zajlik, magyar fordítással. Meghívott előadó Cheryl Ann Cunanan marketing- és
kommunikációs szakember.

Gyermeknapi játszóház

Június elsején, csütörtökön 10-18 óra között a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a Marosvásárhelyi Női Akadémia, a Divers Egyesület, az IBM és a Marosvásárhelyi
Rádió együttműködésében gyermeknapi játszóházat szerveznek a színház előcsarnokában. A gyermekeket és szüleiket kézműves-foglalkozások, társasjátékok és logikai
fejlesztő játékok, mesesarok és bábszínház várja. A különböző természettudományos jelenségek szemléltetésére az IBM cég 7-12 éves gyerekeknek érdekes matek-,
fizika-, kémiakísérleteket szervez, a gyerekek maguk végezhetik el. A 12-14 éveseknek Robotics-bemutatót tartanak. A szervezők adományként szívesen fogadnak
kisebb-, nagyobb pénzösszegeket, ebből a Játéktár állományát gazdagítanák, illetve logikai játékokat, megunt
puzzle-t, vagy bármilyen más társasjátékot is. A gyerekcsoportok látogatását kérik előre jelezni a 0740-598-563as telefonszámon.

Mesekönyvvásár

Június elsejétől 3-áig mesekönyvek vásárára kerül sor a
marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház udvarán. A Pro-Kaart Egyesület és az Ariel színház szervezésében
zajló
vásár
programját
bábelőadások,
kézműves-foglalkozások és egyéb, gyermekeknek szóló
tevékenységek gazdagítják, a kínálatban térkőrajzolás,
arcfestés, gyermek- és családi jóga is szerepel. A vásár
mindhárom napon délelőtt 10 és este 7 óra között látogatható. A részletes program az Ariel színház Facebook-oldalán tekinthető meg.

Vasárnap zárva lesz az ócskapiac

A Marosvásárhelyi Napok rendezvényei miatt május 28án, vasárnap zárva lesz az ócskapiac – közölte a piacigazgatóság vezetősége.

Kéményseprők
szakmai megbeszélése

A kéményseprők, kémény-, kályha- és kandallóépítők
szakmai egyesülete, az ASFOCH Biztonság, kényelem,
hagyomány és oktatás címmel tart szakmai megbeszélést
május 27-én, szombaton délelőtt 10.30-tól a ratosnyai Călimani panzióban. A találkozóra a kéményseprők napja és
az egyesület megalakulásának 10. évfordulója alkalmából
kerül sor.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Bolyai-alkotótábor – 2017

Kreatív városépítészet a klímaváltozás jegyében

Az Erdélyi Magyar Tudományos
Társaság által 2001-től szervezett Bolyai-alkotótábor – követve a névadó szellemiségét –
mindig különleges feladatokat
rótt a részt vevő művészekre,
azon igyekeztek, hogy a művészetet összekapcsolják az egzakt
tudományokkal.
Igen
érdekes, előremutató alkotások
születtek, némelyikkel találkozhatunk Marosvásárhely közterein is.

Az idei tábor témája is különleges,
ugyanakkor aktuális: kreatív városépítészet a klímaváltozás jegyében – ami
tulajdonképpen szakmai tanácskozás
és műhelymunka is egyben többek között arról, hogy miként lehet az egyre
jobban érezhető éghajlati változások
jegyében élhetőbb városi tereket kialakítani, milyen jövőképe legyen a XXI.
század követelményeinek megfelelő
városoknak. A konferencia május 29én és 30-án – mindkét nap – 10 órától

lesz a marosvásárhelyi Várgalériában.
A konferencia ötletbörze is, ahol a
meghívottak előadását kerekasztal-beszélgetések követik, amelyek alkalmat
adnak a téma kifejtésére. A rendezvény
nyitott, bárkit szívesen látnak, akit érdekel a korszerű városfejlesztés. Május
29-én, hétfőn a megnyitót követően
Daniela Miheţ, Marosvásárhely főépítésze az intelligens városfejlesztésről
tart előadást, majd Makkai Gergely
meteorológus a klímaváltozás hatásairól beszél. Camelia Raţă, a romániai
energiavárosok egyesületének elnöke
a közösségek városfejlesztési szerepéről értekezik. Dr. Csegzi Sándor a
„gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” jelmondat értelmezésében
helyi megoldásokat ismertet arra, hogy
miként lehet a klímaváltozás hatását
megfigyelni, mérsékelni a városfejlesztés terén, Raus Adriana műépítész
a marosvásárhelyi általános városfejlesztési tervet ismerteti, Csegzi Kamilla műépítész, a New York-i

Columbia egyetem nemzetközi projektek vezetője külföldi szakmai tapasztalatait osztja meg az érdeklődőkkel,
Mana Bucur keramikusművész, a
Maros Megyei Képzőművészek Egyesületének elnöke Art nouveau és land
art címmel tart előadást, amelyet
kerekasztal-beszélgetés követ.
30-án, kedden Kovács Angéla, a
Műépítészek Rendje Maros megyei elnöke az egyesület szerepéről tart előadást. Roxana Bojariu fizikus, a
bukaresti Országos Meteorológiai Intézet képviselője A klímaváltozás hatásai kulturális világunkban címmel
értekezik, majd a besztercei Oliv Mircea történész és műkritikus a hagyományos és modern városkép közötti
kapcsolatokról, ellentétekről beszél,
míg M. Dorel Cosma festőművész A
fák ősze című esszéjével zárul a konferencia, amelynek házigazdája dr.
Csegzi Sándor fizikus, a Kulturális Tudományegyetem igazgatója, az EMT
marosvásárhelyi elnöke. (vajda)

napon ér véget. Azok a végzősök, akiket nem zártak le minden tantárgyból,
a sikeres pótvizsga dátumától számított
60 napon belül jelentkezhetnek a hivatalban. Ezt a tanintézmény által kibocsátott bizonylattal igazolhatják.
A felsőfokú tanintézmények végzettjei esetében a 60 napos időintervallumot a tanulmányok befejeztétől,
illetve a licencvizsga időpontjától számítják, abban az esetben, ha a végzős
a tanulmányok befejezte után egy éven
belül leteszi a vizsgát.
Azok az egyetemisták, akiket nem
zártak le minden tantárgyból, és pótvizsgára kell jelentkezniük, az elmaradt
vizsga
letétele
után
jelentkezhetnek a munkaközvetítő hivatalban. Ezt a dátumot az intézmény
által kibocsátott bizonylattal igazolni
kell.
Abban az esetben, ha a végzősök
nem jelentkeznek a törvény által megszabott 60 napon belül a hivatalban, elveszítik a jogaikat. Ha valaki a 60
napos határidő után jelentkezik be nyilvántartott munkanélkülinek és munkakeresőnek, nyilvántartásba veszik, de
nem részesül munkanélküli-segélyben.

A végzősöknek a következő iratokkal kell jelentkezniük a munkaközvetítő hivatalban: személyazonossági irat
és ennek másolata, oklevél és ennek
másolata, illetve igazolás a tanulmányok befejezéséről, a munkaképességet igazoló, családorvos által
kibocsátott orvosi igazolás.
Azok a végzősök, akiknek 60 nappal
tanulmányaik befejezte után szakképzettségüknek megfelelően nem sikerül
elhelyezkedniük, és a munkaközvetítő
hivatalban nyilvántartott munkanélküliek, nem folytatnak tanulmányokat, illetve jövedelmük nem nagyobb, mint a
szociális viszonyítási mutató, munkanélküli-segélyt igényelhetnek.
A munkanélküli-segélyt kérésre hat
hónapon át folyósítják. Ez havi 250 lejt
jelent (adózatlan).
Bővebben a Maros Megyei Munkaközvetítő Hivatalban tájékoztatnak,
Marosvásárhelyen a Iuliu Maniu utca
2. szám alatt, telefon: 0265/269-247,
116-os mellékállomás, illetve a marosludasi, szászrégeni, segesvári, dicsőszentmártoni
és
szovátai
munkapontokon.

250 lejes munkanélküli-segély

Támogatás a frissen végzetteknek

A Maros Megyei Munkaközvetítő
Hivatal idén is a frissen végzettek rendelkezésére áll, segítséget nyújt azok számára, akik a
munkaerőpiacon szeretnének elhelyezkedni – közölte Gheorghe
Ştef ügyvezető igazgató.

Mezey Sarolta

Azoknak a fiataloknak, akik munkakeresőként jelentkeznek a hivatalban,
a következő szolgáltatásokat nyújtják:
tájékoztatás
és
tanácsadás, munkaközvetítés, ingyenes
szakképzés és más, anyagi kedvezmények.
A munkakeresőként való bejelentkezés elsődleges és kötelező lépés ahhoz,
hogy valaki a munkanélküliségi biztosításra és munkaerő-foglalkoztatásra
vonatkozó 76/2002-es törvényben foglalt kedvezményekben részesülhessen.
A középiskolát végzettek esetében,
függetlenül attól, hogy átmentek-e
vagy sem az érettségi vizsgán, a törvényben foglalt 60 napos határidő,
amíg be lehet jelentkezni, 2017. május
27-én kezdődik, tekintettel arra, hogy
a végzős osztályokban a tanítás e

RENDEZVÉNYEK

Két tűz között – Sipos Domokosra
emlékeznek

A Marosvásárhelyi Napok keretében május 27-én, szombaton 17 órától a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi
János termében a 125 éve született és 90 éve elhunyt
Sipos Domokosról Nagy Olga magyar szakos tanár tart
előadást Két tűz között címmel. Közreműködik Ritziu Ilka
Krisztina, Kilyén Ilka és Bíró Beatrix, a Művészeti Líceum
gitár szakos diákja. A belépés ingyenes.

Könyvbemutató

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és az Erdélyi Múzeum-Egyesület közös szervezésében május 31-én,
szerdán 18 órai kezdettel a marosvásárhelyi Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János termében sor kerül
Ábrám Zoltán Csodálatos tanúságtétel. Vizi E. Szilveszternek sok szeretettel Erdélyből című könyvének a bemutatójára.

Maifest a Friedrich Schiller
Általános Iskolában

A marosvásárhelyi Friedrich Schiller Általános Iskola pedagógusai és diákjai az idén is szeretettel várják az érdeklődőket iskolájuk egy már hagyományossá vált
rendezvényére, a majálisra. A gyerekeket kézműves-foglalkozásokon, ügyességi versenyeken foglalkoztatják, a

felnőttek a tanulók táncelőadásai, a híres bajor kolbász,
sütemények, román és magyar hagyományos étkek mellett kapcsolódhatnak ki. A németországi, vielsecki testvériskola által kezdeményezett Maifest ünnepség május
28-án, vasárnap reggel 10-kor kezdődik az iskola sportpályáján.

Áloméj az állatkertben

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

Kikerics-évzáró

A segesvári Kikerics néptáncegyüttes évzáró előadására
kerül sor május 31-én, szerdán 18 órakor a segesvári
Mihai Eminescu Művelődési Házban. A belépés díjtalan,
az adományokkal a táncosokat segítik.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A
játékos néptánc- és népdaltanulás óvodások (3-6 év) számára kedden lesz 18 órától. Muzsikál Sinkó András és az
Öves együttes. Helyszín: a Dr. Bernády György Általános
Iskola (volt 2-es számú; Dózsa György u. 11. sz.) tornaterme. Cserecipő szükséges.
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Tegnap ülésezett a megyei tanács

Huzavona miatt késnek a reptéri munkálatok

A Maros Megyei Tanács soros ülését tartották tegnap, ami ismét
operatív és vitamentes volt. Valamennyi határozattervezetet elfogadták, beleértve a sürgősséggel
felterjesztettet is, amellyel Virginia Zeani operaénekesnőnek
ALAE-kitüntetés adományozását
hagyták jóvá.

Mezey Sarolta

A feladatfüzet elkészült,
a jóváhagyásra várnak
Tekintettel arra, hogy a napirendi pontok között szerepelt a marosvásárhelyi
Erdély-Transilvania repülőtér menedzsmentjére vonatkozó határozattervezet, ülés után Péter Ferenc tanácselnököt arról kérdezte a sajtó, hogy mi a
jelenlegi helyzet a marosvásárhelyi repülőtér ügyében. Ez a kérdés nagyon sok
Maros megyei lakost foglalkoztat, annál
is inkább, mert arról volt szó, hogy a tavasz folyamán elkezdődnek a kifutópálya felújítási munkálatai.
– Többször is bejelentettük, hogy feltöltöttük az elektronikus rendszerre azt a
feladatfüzetet, amelynek alapján a kivitelezési munka el kellene kezdődjön.
Múlt pénteken volt az ötödik alkalom,
amikor különböző megjegyzéseket tett a

hatóság, ezekre válaszoltunk. Legkésőbb
hétfőig kell válaszoljanak az utolsó kérdésekre is, és reméljük, jóváhagyják a
folyamat elindítását, amely alapján a
meghirdetés és a kivitelezés elkezdődhet. A feladatfüzet nagyon rég készen áll,
több mint egy hónapja próbáljuk megszerezni a jóváhagyásokat a hatóságtól,
ez sajnos nem történt meg. Reménykedem, hogy most már véget ér a banális
kérdések sorozata. Háromnaponta kaptunk egy-egy ilyen levelet. Az utolsóra
is válaszoltunk. Hétfőn kell választ kapnunk az utolsó felhívásunkra is, s akkor
a feladatfüzet felkerül a rendszerbe, és
kezdődhet a 45 napos visszaszámlálás a
pályázatok leadásáig. Utána következik
a pályázatok elemzése és a nyertes kihirdetése, majd a munka elkezdése.
Megpróbáljuk minél rövidebbre
„szabni” a procedúrát, de nemcsak tőlünk, hanem a hatóságoktól is függ, amelyek ki kell bocsássák a jóváhagyásokat
– mondta Péter Ferenc tanácselnök.
Közben a repülőtéren folynak az időszerű karbantartási munkálatok, hogy az
épület és a kifutópálya állaga ne romoljon. A kifutópályán is dolgoznak. A repülőtér nincs bezárva, sok sürgősségi
esetben mentőrepülők, privát gépek,
charterjáratok veszik igénybe.

Az ügyészségi vizsgálatok lezártával
lesz nyilvánossá a jelentés
Mivel a megyei tanács egy részletes
jelentés birtokában van, amiben a repülőtér előző évekbeli menedzsmentjét elemezték, arra voltunk kíváncsiak, mikor
kerül nyilvánosságra, hiszen a közvélemény régóta vár rá. Kérdésünkre az
elnök a következőket nyilatkozta:
– A jogi igazgatóság elemezte a jelentést, amely elég vaskos, és több olyan
elem van benne, ahol bűnügyi kihágás
gyanúja merült fel. Öt esetben fordul elő
ez a helyzet. A megyei önkormányzat átnyújtotta ezeket a bíróság melletti
ügyészségnek, kivizsgálásra. Ők hivatottak arra, hogy megállapítsák, létezik-e
bűnügyi kihágás vagy sem. Több esetben
viszont adminisztratív kihágásokra hívták fel a figyelmünket. Úgy tartjuk, hogy
ezeknek a megoldása arra az igazgatótanácsra, menedzserre hárul, akik elkövették. Ezek megoldási stádiumáról havonta
be kell számoljanak. A jelentésről konkrétan a bűnügyi elemek miatt nem lehet
beszélni mindaddig, amíg a bűnügyi
szervek le nem zárják a kivizsgálást.
Amikor a kivizsgálás befejeződik, nyilvános lesz a jelentés minden egyes
eleme – fogalmazott a tanácselnök.

bértörvény jelenti, amely a közszférában
dolgozóknak átlagban 56 százalékkal
emeli a bérét a következő öt évben.
A kormány 2018. január 1-jétől egy
százalékponttal, 18 százalékra akarja
mérsékelni a hozzáadottérték-adót, és
csökkenteni akarja a társadalombiztosítási járulékokat.
Az IMF változatlanul 4,2 százalékos
gazdasági növekedést valószínűsített az
idénre, miközben a kormány 5,2 százalékos GDP-bővüléssel számol.
A statisztikai intézet május közepén
közölte, hogy az első negyedévben a
GDP 5,7 százalékkal bővült a tavalyi
azonos időszakhoz mérten.
Az IMF igazgatótanácsa üdvözölte a
kormánynak a válság után tett intézkedéseit a makrogazdasági egyensúly megteremtése érdekében, ugyanakkor azt
tanácsolta Bukarestnek, ne a belföldi fogyasztást serkentse, hanem a közberuhá-

zásokat ösztönözze az életszínvonal
fenntartható növelése érdekében. Az
IMF szerint az adópolitika enyhítése, a
szerkezeti reformok lelassulása veszélybe sodorják az elmúlt évek eredményeit. A pénzügyminisztérium szintén
csütörtökön kiadott közleményében kiemelte, az IMF szerint Romániát szilárd
gazdasági növekedés, a munkahelyek
számának bővülése és alacsony államadósság jellemzi. Bukarest közölte, hogy
2017-ben a GDP 4,84 százalékát, 39,4
milliárd lejt irányoztak elő beruházásokra, ami 10 milliárd lejjel több, mint
tavaly.
Bukarest szerint az egységes bértörvény nem jelent veszélyt az államháztartásra, mert a bérek fokozatosan fognak
emelkedni, ami lehetővé teszi, hogy az
idén Románia tartani tudja a vállalt 3
százalékos államháztartási hiányt – olvasható a közleményben. (MTI)

képviselői is jelen vannak. Az 1975-ben
alakult G7-csoportnak Franciaország,
Németország, az Egyesült Királyság, az
Egyesült Államok, Japán és Olaszország, továbbá az 1986-ban csatlakozott
Kanada a tagja. A találkozókon szokás
szerint részt vesznek az ENSZ, a Nemzetközi Valutaalap (IMF), a Világbank,
az OECD és az EU képviselői is. Jelenleg Olaszország a csoport soros elnöke:
Taorminába a G7-ek állam- és kormányfőit várják, miután az utóbbi hónapokban többek között már a külügyi,
belügyi, pénzügyi, ipari és kulturális tárcák vezetői is csúcstalálkozókat tartottak
különböző olaszországi helyszíneken.
A mostani találkozón több más állam
politikusai is részt vesznek, például az
afrikai Etiópia, Niger, Nigéria, Kenya és
Tunézia delegációi.
Az állam- és kormányfők csütörtök
délután és este érkeztek meg egymás
után a szicíliai városba. Theresa May
brit kormányfő a manchesteri merénylet
miatt csak pénteken lesz Taorminában.
Az amerikai elnök és delegációjának
szállása a taorminai Grand Hotel Timeo
szálloda egyik szárnya lesz, amelyet az
egyedüli USA-küldöttség teljesen elfoglal. Komoly logisztikai problémát jelentett a szervezők számára, hogy az

amerikai elnök 70 gépjárműből álló konvoja be tudjon hajtani a szicíliai város
szűk utcáira.
„Nem lesz könnyű találkozó” – jelentette ki a házigazda Paolo Gentiloni
olasz miniszterelnök. Az ActionAid
nemkormányzati humanitárius szervezet
hangsúlyozta, hogy a világ vezető államainak nem szabad „elhalasztania a lehetőséget, hogy valóban konkrét és
hasznos döntéseket hozzanak”. A szervezet stratégiát szorgalmazott a migráció
jelenségének és a migránsok befogadásának megoldására, a szegénység és
egyenlőtlenségek megszüntetésére, az
élelmiszerbiztonság és a gazdasági igazságosság megteremtésére, nem feledkezve meg a nők védelméről sem.
A hetek pénteken a város ókori görög
színházában kezdik találkozójukat csoportfotóval, majd a délutáni szekció után
a milánói Scala operaház zenekarának
koncertjén vesznek részt. Este Sergio
Mattarella olasz államfő ad díszvacsorát
a résztvevőknek. Szombaton sajtótájékoztatóval zárul a csúcs.
Kiemelt figyelem kíséri a G7-ek ellen
szombatra meghirdetett tüntetést a Taorminával szomszédos Giardini Naxosban.
(MTI)

Az IMF a túlzott deficit veszélyére figyelmeztette
Romániát

A Nemzetközi Valutaalap (IMF)
szerint Románia államháztartási
hiánya az idén elérheti a bruttó
hazai termék (GDP) 3,7 százalékát, 2022-ig pedig a 6 százalékát,
ha a hatóságok nem módosítanak
a tervezett adócsökkentő és béremelő intézkedéseken.

Az IMF csütörtökön tette közzé Romániára vonatkozó jelentését, amelyet a
nemzetközi pénzintézet a vele együttműködő országok mindegyikéről szokott
készíteni. A jelentést május elején véglegesítette a washingtoni pénzintézet romániai delegációja, és most hagyta jóvá
az IMF igazgatótanácsa. Eszerint 2018ban a román államháztartási hiány GDParányosan elérheti a 3,9 százalékot.
A túlzott deficitre nézve a legnagyobb
kockázatot, az IMF szerint, a szenátus
által a héten megszavazott, de még képviselőházi jóváhagyásra váró, egységes

Erőddé változott
a szicíliai Taormina a G7-csúcstalálkozóra

Rendkívüli biztonsági intézkedésekkel készül a szicíliai Taormina
a világ iparilag fejlett országait
tömörítő G7-csoport ma kezdődő
csúcstalálkozójára. A kétnapos
tanácskozás fő témája a biztonság, a gazdasági fenntarthatóság
és az innováció lesz.

Taormina területére csütörtök reggel
óta még az itt lakók is kizárólag engedéllyel tudnak bejutni akár gépjárművel,
akár gyalog. Hét biztonsági kapun lehet
belépni a városba fémdetektoros ellenőrzést követően. Taorminában néhány
napra még a gyerekek is fényképes belépőkártyát kaptak, amelyet jól láthatóan, a nyakukban lógatva kell viselniük.
A hatóságok összesen 32 ezer belépési engedélyt adtak ki, beleértve a lakosságot, a küldötteket és az újságírókat.
A sziget keleti partján fekvő, valamivel több mint 11 ezer lakosú szicíliai
város valóságos katonai erőddé változott: tízezer olasz rendőr, csendőr és a
fegyveres erők katonái szolgálnak Taormina utcáin. Még a legkisebb utcákban
is fegyvereseket látni – számolt be az
Ansa olasz hírügynökség helyi tudósítója. A városban kialakított hatósági központban a G7-csúcson részt vevő
külföldi országok titkosszolgálatainak

Ország – világ
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Árvízriadó kilenc megyében

Sárga árvízriadót bocsátottak ki a hidrológusok kilenc megyére: Hargita, Kovászna, Brassó, Szeben,
Máramaros, Beszterce-Naszód, Suceava, Neamţ és
Bákó megye érintett. Péntek 10 óráig Máramaros
megyében a Visó és az Iza, Beszterce-Naszód megyében a Nagy-Szamos vízgyűjtőjére érvényes a riasztás. Csütörtök 16 órától szombat 20 óráig az Olt,
a Suceava, a Moldova, a Beszterce és mellékfolyóik
esetében várható a vízszint megemelkedése. Kovászna, Hargita és Suceava megyében a kisebb folyókon is érvényes a riasztás. (Agerpres)

Fegyveres rablás volt
Bukarestben

Egy felfegyverzett férfi pisztollyal fenyegette meg
csütörtökön egy bankfiók pénztárosát Bukarest negyedik kerületében, és azt követelte, hogy adja át a
pénzt, majd elmenekült – tájékoztat a fővárosi rendőrség sajtóosztálya. Az első adatok szerint a férfinél
egy pisztoly volt, amit nem használt. Az elrabolt öszszeg nagyságáról tegnap estig nem voltak információk. (Agerpres)

Berlin kivonhatja katonáit
a török légibázisról

Ha Ankara nem járul hozzá ahhoz, hogy a német törvényhozás, a Bundestag tagjai meglátogathassák a
Dél-Törökországban szolgáló német (Bundeswehr-)
katonákat, Berlin kivonhatja az incirliki légitámaszponton állomásozó alakulatát – közölte Angela Merkel
német
kancellár
Brüsszelben,
a
NATO-tagországok csúcstalálkozójára érkezve csütörtökön. Ankara a Németországban menedékjogot
szerzett török katonák első csoportjáról szóló hírek
hatására ellenlépésként az elmúlt napokban megtiltotta német parlamenti (Bundestag-) képviselőknek,
hogy belépjenek az incirliki légibázisra, ahol az Iszlám Állam terrorszervezet elleni nemzetközi koalíció
műveleteiben részt vevő német katonák állomásoznak. (MTI)

Marad a legmagasabb riasztási
szint Nagy-Britanniában

Theresa May brit miniszterelnök szerint egyelőre érvényben marad a legmagasabb, kritikus fokozatú
terrorellenes készültség Nagy-Britanniában. May a
Downing Streeten csütörtökön elmondott rövid üzenetében részletek nélkül leszögezte: a hétfői manchesteri merénylet ügyében folyó nyomozásban a
rendőrség szerint haladás történt, és jelenleg nyolc
ember van őrizetben. A kormányfő kijelentette
ugyanakkor, hogy a brit belső elhárítás (MI5) kötelékében működő egyesített terrorizmuselemző központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC)
jelenlegi helyzetértékelése alapján a héten elrendelt
kritikus szinten marad a terrorellenes készültség.
May éberségre intette a lakosságot. (MTI)

Újabb intő

(Folytatás az 1. oldalról)
jövőre is folytatódik, ám azt javasolták a kormányzatnak, hogy a fogyasztást bátorító intézkedések helyett –
mint az állami béremelések és adócsökkentések – inkább a beruházások támogatásával ágyazzanak meg a
fenntartható gazdasági növekedésnek. Ebben semmi újdonság nincs, ugyanezt hajtogatták mindig is a józan
elemzők és szakértők, csak az utóbbi évtizedekben nálunk egyetlen kormány sem így járt el. Mert főleg a
szakértelem, de volt, amikor a gazdasági kontextus is
hiányzott ehhez az értelmes országokban követett gazdaságpolitikához. Jobb helyeken tudják, hogy bőségben
fejleszteni kell, amiből akkor is fordul haszon, amikor
nehezebb idők járnak. Nálunk, amikor van egy kis pénz,
azt két kézzel szórják, aztán ha fordul a gazdasági széljárás, az koplalást hoz.
A következő napokban a politikusaink lehet hogy
megint jól kiosztják a csúnya globalista kapitalistákat,
de gyakorlatilag már szinte minden szóba jöhető gazdasági és politikai szereplő figyelmeztette a kormányzatot, hogy nem jó felé halad ezzel a bértörvénnyel.
Eddig nem sokat hatottak a figyelmeztetések, így nem
árt lélekben felkészülni a nehezebb időkre, mert a
számla vastag lehet. Ha már valutaalapról volt szó, a
legutóbbi, tőlük 2009-ben felvett közel 12 milliárd eurós
kölcsön törlesztését a tavaly fejeztük be. Ennek a kamatterhei, amit elkönyvelhetünk a politikum kétbalkezességének áraként is, 700 millió euróra rúgtak. Most
is azok kormányoznak, akik azt a számlát összehozták,
de hozzáértés tekintetében semmi különbség nincs a hatalmi és az ellenzéki oldal között.
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Biró Zsolt írásban kérdezte a tanügyminisztert:

Tovább gyűrűzik a katolikus iskola ügye

Biró Zsolt képviselő, a képviselőház tanügyi bizottságának
tagja
szerdán
bejelentette: írásos kérdéssel
fordult Pavel Năstase tanügyminiszterhez, akitől azt
kérdezte: mit tesz a diszkrimináció megszüntetése és a
törvény által szavatolt jogok
biztosítása érdekében?

Közös munkamegbeszélésre
hívja május 31-én délután 1
órára, a Keresztelő Szent
János-plébánia épületébe a
Római Katolikus Státus Alapítvány és a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum szülői bizottsága az iskola ügyében érintett intézmények képviselőit, olvasható a Romkat.ro honlapon.

Mit tesz
a diszkrimináció megszüntetése érdekében?

Mózes Edith
A képviselő diszkriminatívnak
nevezte a Maros megyei beiskolázási tervet, amely, mint mondta,
hátrányosan érinti a magyar diákokat, és ezáltal a magyar közösséget
is, hiszen a nyolcadik osztályt magyar tagozaton elvégző diákok
15%-a nem folytathatja a tanulmányait magyar nyelven a beiskolázási terv szerint, míg a román
tagozaton ez az arány 105 százalékos, vagyis több a hely, mint a
diák.
Hangsúlyozta, hogy a Maros
megyei beiskolázási tervnek egyik
kiemelt összetevője a Római Katolikus Teológiai Líceum körül kialakult helyzet, az, hogy nem
engedték elindítani a cikluskezdő
osztályokat. Ezért fordult az oktatási minisztériumhoz, és a katolikus iskola ügye mellett a
beiskolázási terv egészében évek
óta létező anomáliákra is választ
kért Pavel Năstase tárcavezetőtől.
Ugyanakkor bejelentette, hogy a
napokban találkozni fog Ioan Macarie főtanfelügyelővel is.
„Diszkrimináció, hogy Maros
megyében 253 hellyel kevesebbet
hirdettek a magyar tagozaton a
VIII. osztályt végzett tanulók számára, miközben ugyanez a román
tagozat esetében nem áll fenn, sőt,
ott jóval több a meghirdetett helyek
száma, mint a végzősöké! Nekik
150-nel több hely jut, mint a végzősök száma!” Ezért fordult írásos
kérdéssel Pavel Năstase tanügyminiszterhez, akitől azt kérdezte: mit
tesz a diszkrimináció megszüntetése és a törvény által szavatolt
jogok biztosítása érdekében?

Biró korábban is interpellált
a katolikus iskola ügyében
Biró Zsolt képviselő, a Magyar
Polgári Párt elnöke már korábban
is interpellált a parlamentben, arra
hívta fel a figyelmet, hogy egy jogállamban nehezen értelmezhető,
ami Marosvásárhelyen történik.
– Egy jogállamban nehezen értelmezhető az, ami Marosvásárhelyen zajlik, ahol az Országos
Korrupcióellenes
Ügyészség
(DNA) egyenként hallgatja ki a
római katolikus iskolában tanuló
diákok szüleit” – jelentette ki napirend előtti felszólalásában a képviselő a líceum körül kialakult
botrányos helyzet kapcsán. Parlamenti beszédében, felelevenítve a
tanintézet történetét, kiemelte: az
iskola létjogosultsága – amelynek
védelmében tavaly novemberben
tízezrek vonultak utcára – nem kérdőjelezhető meg.
***
Emlékeztetjük
olvasóinkat,
hogy Tamási Zsolt iskolaigazgató
és Ştefan Someşan volt Maros megyei főtanfelügyelő ellen tavaly
november elején indított eljárást a
DNA. A vád szerint annak ellenére
járultak hozzá a Római Katolikus
Teológiai Líceum működéséhez,
hogy tudták: valójában az iskola

Ünnepség a Tükörteremben

A XXI. Marosvásárhelyi Napok
keretében szerda este a Kultúrpalota
Tükörtermében
avatták a város díszpolgárává
Ferencz László nyugalmazott
egyetemi tanárt, valamint
Chiriac Lucian Teodor jogászt. A
kitüntetéseket dr. Dorin Florea polgármester adta át
annak a két személyiségnek,
akik, mint a városvezető
hangsúlyozta, sokat tettek
Marosvásárhelyért.

Antalfi Imola

Hozzátette: nagy felelősség kiválasztani azokat az embereket, akik
e felhígult értékrendű, egyre középszerűbbé váló világban maradandót
alkotnak, segítik a közösséget. Az
1933-ban Facsádon született, elemi
és középiskolai tanulmányait Kolozsváron végző Ferencz László
nyugalmazott egyetemi tanár orvosi
tanulmányait a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen
1958-ban érdemdiplomával fejezte
be. Szakmai, oktatási, tudományos
munkássága jelentős. A kitüntetést
követően Ferencz László professzor
felszólalásában hangsúlyozta, nagy
megtiszteltetést jelent számára Ma-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

nem rendelkezik az ehhez szükséges engedélyekkel. Később a szülőket is kihallgatták az ügyben.
Biró Zsolt szerint természetesen
a vádhatóság dolga az igazság kiderítése, de „megengedhetetlen a
szülők zaklatása csak azért, mert
gyermekeik számára egy egyházi
szellemben működő, és e szellemben nevelő oktatási intézményt választottak”.
Biró Zsolt a 2011-es tanügyi törvénynek az oktatáshoz való jogra
és esélyegyenlőségre vonatkozó
kitétele megszegését rója fel a
Maros megyei tanfelügyelőségnek,
mivel idén magyar tagozaton 1653
diák végzi a nyolcadik osztályt,
ennek ellenére a középiskolai beiskolázási tervben csak 53 kilencedik
osztályt irányoztak elő, ami 28-as
létszámmal számolva 1484 helyet
jelent. Mivel azonban a tanfelügyelőség megtagadta a Római Katolikus Teológiai Líceum három
kilencedik osztályának elindítását,
ez a szám 1400-ra csökkent.
„A diszkrimináció egyértelmű, a
lemorzsolódást említő eddigi válaszok nem megnyugtatóak, mivel a
román tagozat esetében azzal indokolják a túltervezést, hogy a környékbeli megyékből is érkeznek
diákok” – mondta Biró Zsolt.

A Vatikán nagykövete is
Marosvásárhelyre utazik

A megbeszélésre meghívták Lucian Goga prefektust, Nagy Zsigmond alprefektust, Péter Ferenc
megyei tanácselnököt, Dorin Florea
polgármestert, valamint Horaţiu
Lobonţ iskolákért felelős aligazgatót, a városi tanács pártfrakcióinak
képviselőit, illetve Ioan Macarie főtanfelügyelőt és Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettest.
A meghívóban szerepel, hogy a
találkozón részt vesz Miguel Maury
Buendía érsek, a Szentszék romániai
apostoli nunciusa. A szülőkkel való
május eleji megbeszélésén az apostoli nuncius azon túl, hogy ígéretet

A labdarúgó 1. ligás alsóházi rájátszás
13. fordulójának televíziós közvetítési
rendje

Május 26., péntek:
* 20.30 óra: Zsilvásárhelyi Pandurii – Medgyesi Gaz Metan
Május 28., vasárnap:
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS – Marosvásárhelyi ASA
Május 29., hétfő:
* Concordia Chiajna – Botoşani FC
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a DolceSport és
a Look TV/Plus.

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. Az 1. ligás alsóházi rájátszás 13. fordulójában, vasárnap 18 órai kezdettel: Temesvári Poli ACS – Marosvásárhelyi ASA.
A 3. liga V. csoportjának 30. fordulójában: Zilah – Marosvásárhelyi
ASA II, Szászrégeni Avântul – Radnót SK. Mindkét mérkőzés ma 18 órakor kezdődik.
A Maros megyei 4. liga 28. fordulójában: szombaton délelőtt 11 órától:
Szováta – Marosoroszfalu, Kutyfalva – Marosvásárhelyi Atletic, Marosludas – Dános, Erdőszentgyörgy – Nagysármás, Nyárádtő – Nyárádszereda, Ákosfalva – Marosvásárhelyi Juvenes; 17.30 órától:
Marosvásárhelyi Gaz Metan – Marosvásárhelyi MSE (Sziget utcai műfüves pálya).

Újabb két díszpolgára van Marosvásárhelynek

iparral rendelkező
egyetemi város lett.
Büszke
lehetek,
hogy ennek az egyetemnek
lehettem
egyik oktatója, s azt
a tudást és hivatástudatot, amelyet a nagy
elődöktől kaptam,
orvosgenerációknak
adhattam
tovább.
Horváth Endre professzortól tanultam
meg a humanitárius
gyógyítást, Olosz
Egon professzortól a
tanítás mesterségét,
Dr. Ferencz László nyugalmazott egyetemi tanár
Monoki Istvántól a
rosvásárhely díszpolgárának lenni.
pontos, rendszeres munkát, amit or„Több mint 40 éve vagyok ennek a
vosi-oktatói pályám során megpróvárosnak a lakója, gyógyító orvosa
báltam alkalmazni. Betegeimet
és orvosok nevelője, oktatója. És
mindig a legjobb tudásom szerint
nem akármilyen városnak, hisz e
gyógyítottam, hogy visszaadjam
város adott otthont Bolyai Farkasőket szeretteiknek, hogy lehetőleg
nak, kora egyik nagy matematikuminél jobb körülmények között élsának, e városban hozta létre Teleki
jenek és dolgozzanak, vagy élvezSámuel a messzi földön nevezetes
zék a békés, nyugodt öregkort.
könyvtárát, városunk egyik, ha nem
Diákjaimat úgy oktattam, hogy ne
legnagyobb büszkeségét, s Bernády
»mesteremberek«, hanem az orvosi
György teremtette meg a modern
hivatásnak élő orvosok legyenek. S
nagyváros alapjait. 1952-ben kerülkülön öröm számomra, hogy e megtem a városba, s az eltelt fél évszátisztelő cím elnyerésével e munkázad alatt a flekkenszagú kisvárosból

tett arra: közbenjár az ügyben, kilátásba helyezte azt is, hogy amennyiben nem oldódik meg a helyzet,
Marosvásárhelyre is elmegy találkozni az illetékes intézmények képviselőivel. Ez történik meg a szülők
kérésére most, május 31-én – nyilatkozta Holló László, a Státus Alapítvány igazgatótanácsának elnöke.
Ez egy újabb erős jelzés arra,
hogy a nuncius úr az iskola ügyét –
amint azt korábban már ismételten
kifejezésre juttatta – a Vatikán képviselőjeként figyelemmel kíséri,
sőt, most már ezzel a gesztussal
arról is tanúságot tesz, hogy azt katolikus ügyként sajátjának tekinti.
Mind a szülők, mind pedig a Státus
reméli, hogy a meghívott intézmények illetékes elöljárói honorálni
fogják a meghívást, és közösen
megpróbálunk egy újabb erőfeszítést tenni a Római Katolikus Teológiai Líceum, illetve a beiskolázásra
váró gyerekek helyzetének a megoldása érdekében – hangsúlyozta a
Státus képviselője.

mat ismerték el. Életem során mindig a pontosságra törekedtem, s
talán nem időszerűtlen Bolyai Farkas sokat idézett, Márai Sándor által
értelmezett »kehelyfelirata«: »Ha
valami nem éri el a tökéletest, hamuvá esik« – ha nem is alkottam tökéletest, legalább megpróbáltam” –
mondta a kitüntetett belgyógyász
professzor.
Az 1952-ben született Chiriac
Lucian Teodor a Babeş–Bolyai
Egyetemen szerzett jogi diplomát,
ügyészként, majd ügyvédként tevékenykedett, több nemzetközi szak-

Dr. Chiriac Lucian Teodor egyetemi tanár

mai testület tagja, szakmai kiadvány vezetője, kutató, egyetemi oktató, a Miskolci Egyetem rektora
Honoris Causa címmel tüntette ki.
A díszpolgári kitüntetés átvétele
után Chiriac Lucian Teodor köszönetet mondott azoknak, akik megtisztelték azzal, hogy e címre
javasolták, elmondta, szereti Marosvásárhelyt, ahol született, tanult
és szakmáját gyakorolta. Leginkább
arra büszke, hogy részt vett az egyetemi jogi oktatás létrehozásában, hiszen alapítója a Dimitrie Cantemir
Egyetemnek.
A díszpolgári
címek átadásán a
városvezetés mellett részt vett Péter
Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke, Lucian Goga
prefektus,
több
marosvásárhelyi
közgyűlési képviselő, meghívottak.
A Tiberius vonósnégyes előadása
emelte az ünnepi
hangulatot, az est
pezsgőbontással
zárult.
Fotó: Nagy Tibor
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Kitiltanák a fürdőzőket
a Szent Anna-tóból

Szerkesztette: Antalfi Imola

Kitiltanák a fürdőzőket a Szent Anna- nak. Olyan látványosságként szeretnék megtóból a Natura 2000-es környezetvé- őrizni, amelyet látogatnak, de nem veszélyezdelmi terület megóvásában érdekelt tetnek a turisták.
szervezetek.
A fürdőzés kitiltása abban a tervben is sze-

A környezetvédelmi terület népszerűsítésére és megóvására alapított Pro Szent Anna
Egyesület vezetője, Dósa Elek Levente az
MTI-nek elmondta: nem tesznek jót a tó vizének a nyári idényben fürdőző turisták, akik
révén jelentős mennyiségű naptej és testápoló
szer kerül a vízbe. A civil aktivista a tó vizének a szervesanyag-tartalmát is aggasztónak
találta, amely szerinte a turisták ürülékéből
származik. A vulkanikus tó tulajdonképpen a
vulkánkráterbe lehulló esővizet tárolja, sem
forrása, sem lefolyása nincsen, ezért vize csekély mértékben képes az öntisztulásra.
Dósa Elek Levente arra is figyelmeztetett,
hogy a strandoló turisták miatt gyorsult fel a
tó hordalékkal való feltöltődése is. A kráter
erdő borította belső falairól becsurgó esővizet
ugyanis a parton levő gyepes terület szűrte
meg. Ezen a területen azonban a strandidényben kiszárad a fű, és nem tudja már ellátni a
szűrő feladatát.
Dósa Elek Levente elmondta: a Szent
Anna-tó környékének a fejlesztésében a horvátországi Plitvicei-tavakat tekintik mintá-

repel, amelyet a Natura 2000-es környezetvédelmi terület gondnoka, az Ecos Club Kft.
nyújtott be tavaly a környezetvédelmi minisztériumhoz. A társaság vezetője, Kerezsi
László az MTI-nek elmondta: a terv a minisztérium jóváhagyásával válik hatályossá. A
cégvezető ugyanakkor úgy vélte, hogy nincs
ok „vészharangok kongatására”. Szerinte
nem a tiltás, hanem a látogatók nevelése vezethet eredményre. Megjegyezte, hogy 1990ig autót is mostak a tóban, mára már
lényegesen környezettudatosabb a látogatók
zöme.
Úgy vélte ugyanakkor, hogy olyan megoldásokat kell találni, amelyek a környezetvédelmi szempontoknak és a turisták
igényeinek is megfelelnek. Példaként említette, hogy amikor betiltották a tűzgyújtást a
tóparton, egyes turisták az erdőben gyújtottak
tüzet, hogy megsüssék a pecsenyéjüket, ezzel
pedig még jobban veszélyeztették a tó környezetét. Ezért a terület gondnokaiként bölcsebbnek látták engedélyezni, hogy a turisták

Hungarikum lehet a bakator

A debreceni és a bihardiószegi önkormányzat
borászokkal összefogva kezdeményezi a bakator
szőlőfajta és a bakator bor hungarikumként történő elismerését – közölte Bihardiószeg polgármestere kedden Debrecenben, a cívisváros
polgármesterével közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Valamikor nem is számított komoly debreceni gazdának
az, akinek nem volt szőlőskertje Érmelléken. Történelmi
tény, hogy Érmellék, amely évszázadokon át a város szőlőskertje volt, az egyik legjelentősebb fehérboros vidéknek számított. Trianon előtt a várostól mintegy 40
kilométerre lévő érmelléki terület a fehérborok tekintetében Tokaj és Balaton-felvidék után a harmadik legjelentősebb bortermelő terület volt – mutatott rá a polgármester.
Az első Bakator bor- és gasztrofesztiválon Debrecen a
már hungarikum debreceni pároskolbásszal lesz jelen a
helyi Ikon étterem jóvoltából – fűzte hozzá Papp László.
Tóth Ernő, a Bakator bor- és gasztrofesztivál szervezésében is közreműködő debreceni Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. programigazgatója
felidézte, hogy a cívisvárosban első alkalommal 2000-ben
megtartott borkarnevál mára az ország harmadik legnagyobb borfesztiváljává nőtte ki magát.
Az elmúlt években itt mutatták be az első érmelléki bakator borokat a bihardiószegi gazdák. Egyik képviselőjük,
Heit Lóránd borász azt mondta, hogy 100-120 éves szőlőtőkékből sikerült visszahozni a híres bakatort, amit már
például Badacsonyban is termesztenek. (MTI)

Forrás: Heit Család

Mados Attila hozzátette: az a céljuk, hogy borvidékük
újra ismert és elismert legyen, ebben komoly szerepet
szánnak a térség egykori jelképes bora, a bakator újratelepítésére és termesztésére.
E folyamatba illeszkedően május 27-én és 28-án első
alkalommal rendezik meg a Bakator bor- és gasztrofesztivált az érmelléki településen, amely a Kárpát-medencei
bakator borok mustrája is lesz – fűzte hozzá, megjegyezve,
hogy a bakator mellett 13 érmelléki borászat további 37
borát kóstolhatják majd meg az érdeklődők.
Papp László, Debrecen polgármestere emlékeztetett
arra, hogy a cívisváros az idén mintegy egy hektáros szőlőbirtokot vásárol az érmelléki borvidéken, s ezzel jelképesen is hozzájárul az egykor a város szőlőskertjének
tekintett térség fejlesztéséhez.

Szent Anna-tó (Wikipédia)

az általuk kihelyezett fém tűzhelyekben
gyújtsanak tüzet.
Kerezsi László a majdani fürdési tilalom
betartatását is problémásnak látta. Elmondta:
a környezetvédelmi terület gondnokaiként
nem jogosultak arra, hogy a szabályokat
megszegő turistákat igazoltassák vagy megbírságolják.

Forrás: commons.wikimedia.org

A Szent Anna-tó és a szomszédságában
levő Mohos tőzegláp a Lázárfalvi Közbirtokosság tulajdonában levő területen fekszik. A
Pro Szent Anna Egyesület a tulajdonos szempontjait jeleníti meg. A terület gondnokságát
a lázárfalvi Ecos Club Kft. látja el a környezetvédelmi tárcával kötött szerződés alapján.
(MTI)

Múzeumot nyitnak
Kijevben a lebontott
szovjet szobrokból

Múzeumot létesítenek Kijevben a VDNH, vagyis az
ukrán kiállító- és vásárközpont területén, ahol a szovjet idők elbontott szobrait és más emlékműveit mutatják be.

Az ukrán főváros vezetésének reményei szerint a szoborpark
bekerül Kijev tíz leglátogatottabb turisztikai látványosságai közé.
Erről Volodimir Prokopiv főpolgármester-helyettes beszélt hétfőn
azon a sajtótájékoztatón, amelyet az építkezés megkezdésének
alkalmából tartottak. A várakozások szerint a múzeum már ősszel
fogadhatja az első látogatókat.
A tisztségviselő kiemelte, a múzeumnak kijelölt helyszín is
szimbolikus jelentőségű, hiszen a VDNH a szovjet idők egyik jól
ismert jelképe. A mozaikszó jelentése: a népi gazdaság eredményeinek kiállítása.
A szoborpark a Szovjetunió Monumentális Propagandája nevet
kapja. Egy szakértőkből álló testület dönti majd el, hogy a fővárosban, illetve az ország régióiban elbontott köztéri szobrok és
más emlékművek közül melyek kerülnek be a kiállítás darabjai
közé. A tervek szerint a múzeumban kialakítanak egy ismeretterjesztésre és vitafórumok megrendezésére alkalmas területet azoknak, akik érdeklődnek a huszadik századi történelem iránt.
Azt, hogy miért éri meg Kijevnek ez a beruházás, a tisztségviselő kifejtette: először is, a hely egyfajta jelképe lesz annak, hogy
Ukrajna végleg szakított a kommunista múlttal, miként azt – szavai szerint – az összes civilizált európai ország megtette. Másodsorban szerinte ez lesz az ország legjobb ilyen tematikájú
múzeuma, így a főváros újabb turisztikai nevezetességgel fog bővülni.
„Az a feladatunk, hogy ne felejtsük el történelmünk szovjet
lapjait, hanem épp ellenkezőleg, emlékezzünk rájuk. Emlékezzünk arra, aminek soha többé nem szabad megismétlődnie” –
hangsúlyozta a sajtótájékoztatón részt vevő Volodimir Vjatrovics,
az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézetének vezetője.
Az ukrán parlament 2015 áprilisában törvényt fogadott el,
amelyben egyebek mellett betiltotta a kommunista és a náci propagandát, valamint a két totalitárius rendszer jelképeinek használatát. A kommunista emlékművek eltávolításáról 2015.
november végén hozott rendeletet a kulturális minisztérium. Csak
az év végéig a kommunista diktatúra vezéralakjainak csaknem
140 szobrát bontották el Ukrajnában, köztük 40 Lenin-szobrot.
(MTI)
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A természet kalendáriuma (CCLVII.)

Kiss Székely Zoltán

Rododendron csodájával hívogatlak, kedves Olvasóm, május végi sétánkra. Elejére,
segítségemül, Gárdonyi Géza versét szegődtettem:
A nagy világ nagy kéz műve.
Ezt vitatni nem lehet.
Csodák vannak lenn a földön
és a föllegek felett.
Higyje bárki, hogy hitetlen:
az ég fénye a vizekben
és e fényben
fenn s a mélyben
láthatatlan titokképen
ott az erős Ismeretlen.

s mind szívtelen haragban,
gondban, éber félelemben,
támadásban, védelemben
meg-meggyújtott fájdalomban, –
aztán újra por a porban.
S miért van a Földön ember?
És minek születtem én,
ha lenni én nem kívántam,
és nem-lenni félek én. (…)

– sorolja a kérdéseket az Egri csillagok szerzője 1894-ben papírra vetett Töredékében.
Ma, úgy tűnik, visszafejlődik a világ:
egyre gyakrabban a tudomány helyett a hit az
érvényes mottó. Törökországban például törölni kell a tankönyvekből az evolúcióelméletet, néhány keresztény országban a
kreacionistáké a szó.
Istenhívő ember lépdel itt június csillagai
Pedig a 150 éves darwini elmélet ma is éralatt.
vényes. Nem Darwin volt az első, aki kételkedett a kreacionista tanokban. Ő abból
Júniusi csöndes éjen
indult ki, hogy egy populáció egyedei általámegállok az alvó réten,
ban több utódot hoznak létre, mint amennyi
elremegve nézem-nézem
felnő, s részt vállal a következő generáció létazt a sok szép csillagot:
rehozásában. Tehát szelektálni kell. Nem felFenn a sötét messzeségben
tétlenül az adott környezetben a
széletlen nagy szélességben
legalkalmasabb a túlélő, hanem az, aki a legaz mind van, jár és ragyog.
jobban képes szaporodni. Két mozgatórugója
Milliónyi millió föld!
van az evolúciónak: a környezethez való opVéghetetlen tágas ég!
timális alkalmazkodás és a szexuális szelekA valami szülőanyja
ció, ami egy állatot a másik számára
lehet-e a semmiség?
különlegesen vonzóvá tesz.
Antidarwinista és antihaeckelista állásponS Gárdonyitól nem volt idegen Darwin fő tot foglalt el ifj. Entz Géza is, a Kolozsváron
művének, A fajok eredetének olvasása sem: 142 évvel ezelőtt, 1875. május 30-án született
zoológus, 1929-től a tihanyi biológiai kutaKi alkotta a világot?
tóintézet igazgatója. Neki és munkatársainak
Mért alkotta és hogyan?
köszönhető a Balaton életének korszerű hidBenne ez a sok világgömb
robiológiai vizsgálata. Nagyszerű biológus
mért indul? Hová rohan?
volt.
Miért van a Földön élet,
De az evolúcióelmélet nem hit vagy hitets oly tömérdek alakban:
lenség kérdése. Vallásos ember is elfogadlégben, vízben, porban, sárban,
hatja az evolúcióelméletet – vallja Rudolf
egymás mellett és egymásban,
Langthaler filozófus: „A Biblia nem nyújt

Uhufióka született a veszprémi állatkertben
Rododendron május végi csodája

Uhufióka látta meg a napvilágot a
veszprémi állatkertben, az új jövevény a bagolyröpdében látogatható –
tájékoztatta szerdán az MTI-t az állatkert igazgatója.

Török László elmondta, hogy az állatkert
uhuszülőpárja évről évre szaporulattal örvendezteti meg az állatkerti dolgozókat és a látogatókat. A tavasszal kikelt, mára mintegy
másfél kilósra cseperedett fióka egészséges,

nevelésében mindkét szülő szerepet vállal.
Török László elmondta azt is, hogy az uhu,
vagy más néven nagy fülesbagoly, a legnagyobb termetű bagolyfajta, Magyarországon
fokozottan védett. Hozzátette: a Magyarországon költő párok száma évről évre kismértékben növekszik, melyhez hozzájárul a faj
sikeres betelepítése az eredeti költőhelyeire.
Ebben részt vállal a veszprémi állatkert is
minden esztendőben. A nagy fülesbagoly éjjeli állat, de megfigyeltek
olyan példányokat is, amelyek nappal jártak zsákmány után. Rendkívül
kifinomult látása és hallása
segíti vadászatában. Táplálékát főként madarak és kisebb emlősök alkotják,
melyeket horgas csőrével
könnyedén elejt. Az Európában és Ázsiában őshonos
uhu kerüli az emberlakta
területeket, nehezen megközelíthető, fákkal borított
vagy sziklás, szakadékokkal szabdalt területeket választ élőhelyéül – mondta
az igazgató. (MTI)
Fotó: Bodnár Boglárka (MTI)

Pipacsos rét június hajnali fényében

tudományos magyarázatot a világ keletkezésére, de sokat ír arról, hogy milyen viszonyban kell élnie az embereknek a világgal és
Istennel”.
A tudomány és a vallás különböző magyarázatokra tart igényt. Mindkettőnek van létjogosultsága.
Hogy miben hisznek az „intelligens tervezés” mozgalom követői, eltérő. Ami egyesíti
őket, hogy elutasítják Darwin teremtéstörténetet megkérdőjelező evolúcióelméletét.
Az Amerikából kiinduló „intelligens tervezés” tan nem más, mint az eredeti kreacionizmodern
változata.
Európában
mus
sokadrangú kérdés, de terjedőben van az
egész világon.
A kreacionisták kétségbe vonják alapvetően a populációban végbemenő változékonyságot. Nem csoda, hiszen Darwin arra a
következtetésre jutott, hogy végül minden
élőlény rokona egymásnak, és közös eredetűek. Ez a teremtés alternatív magyarázata.
Ennek tagadása: katasztrófa.
Azért mondom ezt, mert a jövőbeli technológiai fejlődésre nézve is következményei
vannak. Létrehozhatók például baktériumok,
amelyek olyan anyagokat képesek megemészteni, amiket eddig még semmilyen élőlény nem emésztett meg – ez a
környezetbiológus számára fontos. Ha eltérünk attól az alapelvtől, hogy ezek az élőlények képesek genetikailag megváltozni,
akkor ezt a lehetőséget máris kizártuk.
2017 Arany János éve. Száz évvel ezelőtt,
1917-ben Szily Kálmán fizikus és nyelvész,
1880-tól 1898-ig a Királyi Magyar Természettudományi Társulat elnöke, a Magyar
Nyelvtudományi Társaság közgyűlésén e
szavakkal emlékezett reá:
(…) az egész ország Arany János nagy
szellemének hódol. (…) tétlenül, közömbösen
félre állhatunk-e mi…?
Dupla annyi év elteltével születése óta,
emlékezzünk reá A természet kalendáriumá-

ban is, kései, talán egyetlen természettudományos témájú versével.

Földünk mind hegyesebb szög alatt fordítja keletnek
A pontot, hol az én pusztai kis lakom áll.
Szőke világát már az égen terjeszti előre
A Nap s jelzi mikép fordulok arrafelé.
Majd pirosabb színt vált, megtörvén fénye a földi
Fennlebegő párák ködszerü cseppjeiben;
És, mint nagy gömböt, veti a horizonra csalárdúl
A levegő-réteg vérpirosan hüvelyét.
Ez még nem nap – ihol szemmel nézhetni beléje;
Ám, ha derékszög alatt dől zenithemre a fény:
Égő gáztakarója körét meglátom a Napnak,
Mely a mi Földünknél (szám ide!)-szorta nagyobb;
Hogy kicsinek látszik, nagy távolléte okozza,
Oly keskeny szög alatt éri sugára szemem.
Már körül a gyárak kéményeiből viszi nagy fel
Könnyü korom-terhét a nekifűlt levegő.
Vas sinen a gőzgép nagy terhet vonva közelget,
Mert a súrlódás nem köti meg kerekét.
Mily szép most minden, kezdik kilehelni a fák is
Élenyöket, – s széngázt színi be lombjaikon.
A levegő-réteg, mely Földünket beborítja,
Kékszínű tömegén játszva eget mutogat.
Ah de mi ez? Hőség megritkította köröttem
A levegőt s felszáll, váltja rohanva hideg.
Képződnek szaporán s gyülekeznek vizi parányok
S összeverődve, legitt földre csapódnak alá.
Testem is a hőanyt likacsin már veszteni kezdi,
Adieu természet! Vissza lakomba megyek.

Az 1881-ben papírra vetett Természetrajz
finom költői fricska a XIX. század tudományossága irányába, amelyet e sorokkal engedett nyomtatásra a magyar nyelv
nagymestere:
Gáncsolják a költőket, hogy a természetet
még mindig a régi tudatlan módon írják le,
nem úgy, mint a tudomány haladása kívánná.
Ehol egy kísérlet.
Hajnal pipacsaival köszöntve júniust, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, pünkösd havának 26. napján

Felújítják a prágai csillagászati óra naptárát

Egy évre eltűnt a prágai Óvárosi városháza tornyáról a híres csillagászati óra, az Orloj naptára. Az óra
eredeti színes naptári tábláját csütörtökön délelőtt leszerelték és felújításra műhelybe szállították –
közölte Jan Wolt, a prágai önkormányzat kultúráért felelős képviselője.

„A nagyon rossz állapotban lévő eredeti
naptári táblát a szakértők felújítják. Már
pénteken felkerül az Orlojra a naptári tábla
fából készült másolata, amelyet később speciális fotótapétával helyettesítünk. Az eredeti naptári tábla visszahelyezését 2018
nyarára tervezzük” – mondta Wolf újságíróknak. Prágában április elején vette kezdetét az Óvárosi városháza tornyának
felújítása. A munkálatokat mintegy másfél
évre tervezik, emiatt a tornyot, amely a cseh
főváros egyik legfőbb idegenforgalmi látványossága, június elsejétől az év végéig lezárják a turisták előtt.
„A rekonstrukció első szakasza az Orlojt
nem érinti, az rendesen működni fog. Most
csak a naptár tűnik el. Az Orloj többi része
a jövő év elején lesz felújítva” – közölte
Barbora Hrubá, a Prague City Tourism ide-

genforgalmi iroda szóvivője. Azokban a hónapokban, amikor a csillagászati órát fogják
javítani, a városi illetékesek az Orlojt eltakaró állványra történő videóvetítésekkel
próbálják meg visszaadni a varázslatos hangulatot. Az Óvárosi városháza tornyát legutóbb a múlt század nyolcvanas éveiben
újították fel. A tornyot, amely Prága egyik
leglátogatottabb műemléke, tavaly mintegy
860 ezer ember kereste fel. A torony felső
karzatáról gyönyörű kilátás nyílik az egész
városra, különösen a történelmi központra.
Az óvárosi városháza tornyának külső falán
elhelyezett csillagászati óra, az Orloj első
változata 1410-ben készült, de szerkezetét
azóta többször is tökéletesítették. A pontos
idő mellett a napokat, hónapokat, a Hold és
a Nap fázisait is mutatja a 15. század elején
Kadani Mikulás órásmester és Jan Sindel
csillagász által készített szerkezet. Az órát
később Hanus mester tökéletesítette, akit a
városi tanácsnokok a legenda szerint megvakíttattak, hogy másnak ne tudjon hasonlót
készíteni. Az alkotó bosszúból állítólag leállította a szerkezetet. Az óramű háromnegyede ma is eredeti, csupán kisebb részét
cserélték ki 150 évvel ezelőtt korszerűbb
darabokra. (MTI)
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A pipametszés virágkora

Összeállította: Márton Béla

Kitűnő írást közölt Oláh-Gál Róbert Bolyai-kutató, egyetemi oktató Bolyai Farkas,
Gauss és a pipa címen a Népújság 2017.
május 12-i számában. A két illusztráció ez alkalommal is felkeltette az érdeklődésemet a
domborműves pipák iránt. A tanár úr kellőképpen megvilágította a pipa szerepét a két
jeles tudós szellemi-lelki kapcsolatában. Az
alsó illusztrációról megállapítható, hogy az
ismeretlen mester ezt a pipát tajtékkőből faragta művészi tehetséggel.

Tajtékpipa, 19. század (jpmweb.jpm.hu)

Tekintettel arra, hogy a tajtékpipametszés
kultúrtörténetünk, iparművészetünk fontos
része, ezért indokoltnak tartom a vele kapcsolatos fogalmak értelmezését, kifejtését. Itt
említem meg: már 25 éve múlt, hogy gyűjtöm, tanulmányozom a tajtékpipákról szóló
írásokat, ismertetéseket, könyveket. A megjelölt hely, tér számomra szűkös, ezért kerülöm a példák halmozását.
Tajték, tajtékkő: szürkés vagy sárgásfehér
színű tengeri üledék, szakmai körökben emlegetik szépiolitkő néven is. Ez az ásványi

anyag olyan tengeri állatokból és növényekből alakult, amelyek sok millió évvel ezelőtt
éltek. Vegyi szempontból vizsgálva magas
víztartalmú magnézium-hidroszilikát, vörös
agyagba ágyazva, 10-15 méter mélységben
található. A legjobb minőségű anyag lágy,
képlékeny állapotban fordul elő Törökországban, Anatólia tartományban. A bányászása, párologtatása sok mozzanatból,
műveletből álló folyamat, melyet most nem
részletezhetek.
De hogyan és mikor juthatott a magyar fővárosba az első olyan tajtékkő, amelyből pipa
készülhetett? Erről az alábbi feljegyzés maradt meg: „Andrássy István gróf Rákóczi oldalán harcolt, majd később
császári diplomata lett – Törökországban járt követként. A török szultántól
ajándékként díszes kardot, két rabnőt
és nagyértékű tajtékkövet kapott”. Miután hazatért, a jó hírű pesti ezermesterrel, Kovács Károllyal pipát
készíttetett. Az iparművészeti feljegyzések szerint ez a művészi kisipar a
18. században indult fejlődésnek
Bécsben és Pesten. Az ékszerészek,
órások rendelkeztek azokkal a finom,
kisméretű acélszerszámokkal, amelyekkel a tajtékkő felületét meg lehetett munkálni.
A 18. században és a 19. század első
felében Pesten német ékszerészek voltak
többségben. A fennmaradt pipametszők neve
bizonyítja az erős német szerepet. Német
anyanyelvükön kívül tudtak magyarul is, a
rendelések megbeszélésének nem voltak akadályai.
A domborműves tajtékpipák készítéséhez
művészi képzettségre is szükség volt, ezért
kevés pénzért nem lehetett értékes pipát készíttetni. Csak a vagyonos társadalmi réteg
tudta megfizetni a sok aprólékos munkával,
művészi ízléssel alakított tajtékpipákat.

„A mívesen faragott pipát
nagyra becsülték a férfiak, nemcsak az élvezetet szolgálta, de fokmérője volt a férfiemberek
ízlésének, tekintélyének” – írja Ridovics Anna muzeológus.
Szerencsénkre fennmaradt a
budai és pesti pipametszők neve.
Budai mester volt Josephus Wurtzinger, Franciscus Pauscher; Pesten
működött Georgius Raisch, Franciscus Kronberger, Thomas Trautzl, Johannes Pasperger.
Az Adler család (Óbudán) ötvös,
tajtékmetsző és pipakupakoló volt.
A pipára metszett mesterjegy segíti
a muzeológusokat a korszak, a
város, a metsző biztos megállapításában.
Az 1790-es években készült Carolus Goldberger gyöngyösi mester Tajtékpipa
magyar címeres pipája.
A nemzeti törekvések kifejezői a magyar
címerrel díszített pipák. A 18. században és a
19. század első felében kedvelt ajándéktárgy
volt a pipa. Egyes esetekben a barátságot kívánta erősíteni, máskor jeles egyéniségek
iránti tiszteletet hordozott. Például vármegyei
országgyűlési követek a nevükkel és címerrel
ellátott pipát adták át Kossuth Lajosnak, biztosítván őt elvi támogatásukról.
A metszett pipatörzsön ilyen témákat is találunk: klasszicizáló mitológiai jelenetek,
vallásos témák, allegóriák, emblematikus
motívumok, a dicső múlt, korabeli történelmi
események, vadászjelenetek, betyáralakok,
muzsikusok, táncoló párok. A tajtékpipát
minél gyakrabban szívni kellett, és a használattól, a dohány lassú égésétől nemes pír ült
ki a pipa felületére. A gondosan metszett, kiszívott pipának országos híre kelt. Erről
győznek meg Mikszáth egyes művei.
Szenvedélyes pipagyűjtők számunkra hihetetlenül nagy összegért, vagyontárgyért vásároltak meg egy-egy remekművet.

Pinter aukciósház

Példaként említhetjük a nemes Blaskovits Józsefet, aki „történelmi értéke miatt egy bikát
és hat tehenet adott a rokonának válságul” –
írja Ridovics Anna muzeológus.
A 19. század elején számos nemesi kúriában volt pipagyűjtemény. A háborúk idején a
többségük eltűnt, elkallódott. Jó, hogy megmaradt a tápiószelei Blaskovits-gyűjtemény,
amely több nemzedék szorgalmának eredménye, napjainkban is látogatható 200 remek
darabjával, a Magyar Nemzeti Múzeum után
ez a második legnagyobb gyűjtemény.
Azt is érdemes megemlíteni, hogy a 2000
áprilisában Keszthelyen nyitott A magyar
pipa története; A magyar történelem a pipákon című kiállításra dr. Osskó Irnák Németországban élő neves magyar pipagyűjtő 60
magyar vonatkozású remeket kölcsönzött.
Forrásmunkák: 1. Szelestey László: Piparemekek nyomában. In: Pipaszó. Négy világrész pipái. Debrecen. 1994
2. Haider Edit – Ridovics Anna: Pipagyűjtemény a tápiószelei Blaskovich Múzeumban,
Szentendre, 2005.
3. Múzeumi hírlevél, 2000 május.

Német gyermekpénzt lehet igényelni Marosvásárhelyen is

Ma már megszokott jelenség Romániában, hogy az alacsony bérek miatt
valaki feladja itthoni munkáját, vagy
esetleg el sem kezdi, és külföldön próbál szerencsét. Köztudott, hogy több
mint kétmillió román állampolgár dolgozik külföldön, több százezer Németországban.

Igen kecsegtetőek a romániai minimálbér
többszörösét ígérő szezonmunkákról szóló
hirdetések, ezért sokan választják ezt az utat
a jobb élet reményében. Az már más kérdés,
hogy, ha sikerül is kijutni, munkaszerződéssel
alkalmazzák-e eperszedésre az illetőt, vagy
sem. Ez alapfeltétel ugyanis ahhoz, hogy a
későbbiekben a dolgozó visszaigényelhesse
a munkabér utáni adót a német államtól, sőt,
így az ottani családi pótlék is jár a gyerekek
után.
A több millió külföldön dolgozó román állampolgár közül – akik adót fizetnek abban
az országban, ahol szezonmunkásként dolgoznak – csak kevesen tudják, hogy ezt az
adót az év végén teljesen vagy részlegesen
vissza lehet igényelni a külföldi Pénzügynél
leadott adóbevallás által. Például Németországban azok az adófizetők, akik nem adnak
le adóbevallást, a statisztikai felmérések alapján évente átlagosan 900 eurót veszítenek.
Bőven vannak már cégek, amelyek erre
szakosodva vállalják az ezzel kapcsolatos
ügyintézéseket.
Romániában az egyik legnagyobb ilyen
szolgáltatásokat nyújtó cég az UnionTAX,
melynek ügynökei országszinten nyújtanak
szakszerű tanácsadást a németországi családi
pótlék és adóvisszatérítés terén.
Az utóbbi öt évben közel 10.000 kérvényező fordult az UnionTAXhoz.
Így tett Csilla is hazaérkezése után. Ő szintén megjárta már külföldet, háromszor három
hónapig dolgozott Németországban két olyan
cégnél, ahol mezőgazdasági munkát végzett.
Csillának van egy kislánya, aki után a családi
pótlékot igényelte, mert szerinte túl kevés lett
volna az adóvisszatérítés összege ahhoz,
hogy megérje a szolgáltatást igénybe venni.
A német jogszabályok alapján minden ledolgozott hónap után jár a családi pótlék. Így,
mivel egyik kintléte alkalmával néhány nappal tovább dolgozott, mint három hónap, a
negyedik hónap családi pótlékát is megkapta.
Mivel két cégnél dolgozott, kétszer kellett
befizetnie 35 eurót az igénylés ügyeinek intézéséért, de nem bánja, mert 1200 eurót kapott így is a német államtól.
2016-ig csak olyan személyek igényelhet-

tek gyermekpénzt Németországban, akik az
alkalmazást követően adót fizettek a német
államnak, és így a korlátlan adókötelezettség
kategóriájába tartoztak. A 2016-os törvénymódosításokat követően olyan személyek is
jogosultak a német gyermekpénz igénylésére,
akik nem fizettek adót vagy szociális juttatásokat. Esetükben az a különbség, hogy az
első hónapot nem fizeti ki a Német Családügyi Hivatal, mert beutazási hónapnak számítja.
Az adóvisszaigénylést illetően fontos
tudni, hogy aki Németországban legálisan
dolgozott, és az összjövedelme nem haladja
meg a német állam által megszabott határt,
visszaigényelheti a befizetett adóját. Ez azt
jelenti, hogy házastársak esetében a Németországban szerzett jövedelem évi összértéke
nem haladhatja meg a 16000 eurót, egyedülállók esetében pedig a 8000 eurót. A munkabér éves összege hatással van a családi
pótlékra is. Amint említettük, a 2016-os törvénymódosítások előtt voltak olyan cégek,
ahol a dolgozókat olyan adókategóriába sorolták, ami miatt nem igényelhették vissza
adójukat és a családi pótlékot. A 2016. április
27-i törvénymódosításoknak köszönhetően
most már minden egyes német cégnél dolgozó külföldi munkás kérheti azokat.
Ugyanakkor, ha már nem dolgozik az
igénylő az illető cégnél, nem számít, milyen
indokkal bontották fel a szerződést, az adóvisszatérítés akkor is jár neki. Az egyetlen kikötés, hogy munkaszerződéssel dolgozott, és

adót fizetett a német államnak. Azt, hogy
mekkora összegről beszélhetünk, mindig
egyénileg a benyújtott dokumentumok, a ledolgozott periódusok, és egyéb kritériumok
alapján döntik el. Így az sem probléma, ha
csak néhány hét munkáról van szó, mert az
igénylés így is elindítható.
A legtöbb eddig 30.000 euró volt
Németországban az adózás elég bonyolult.
Függ a kérelmező családi állapotától, attól,
hogy hány gyermeke van, illetve a jövedelmétől. Németországban 2017-től az első két
gyermek egyenként 192 euróra jogosult, a
harmadik gyermek 198 euróra és a negyediktől kezdődően a családi pótlék összege 223
euró. Románia-szinten az eddig kifizetett családi pótlék legmagasabb összege közel
30.000 euró volt. A legmagasabb visszaigényelt adó összege 5000 euró körül volt. A
családi pótlékot a gyermek 18 éves koráig veheti igénybe a szülő, illetve 25 éves koráig,
ha továbbtanult, és ezt be is tudja bizonyítani.
A szülőnek nem kell lemondania a saját országában a családi pótlékról, Németországból
ugyanis csak a különbözetet kapja.
Fontos megjegyezni, hogy a németországi
törvények értelmében csak olyan cégek
nyújthatnak be adóbevallásokat magánszemélyek nevében, amelyek erre a német állam
által engedélyezve vannak.
Nagyon fontos a dokumentumok helyes
benyújtása mind a Családi Pénztárhoz, mind
az Adóhivatalhoz, ellenkező esetben a kérelmező teljesen vagy részlegesen elveszítheti a
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neki járó összeget. Abban az esetben, ha a
fent említett intézmények visszautasítanak
egy kérvényt, ez a határozat csak egy bizonyos perióduson belül fellebbezhető, ezután
viszont a kérvényező végérvényesen elveszíti
a neki járó összeget.
Az UnionTAX minden ügyfelének garantálni tudja, hogy minden összeget, amire a
német államtól jogosult, megkap. Az UnionTax szakképzett munkatársai, ügyvédek és
adótanácsadók segítenek az eljárásokban, és
térítésmentesen képviselik ügyfeleit az esetleges bírósági eljárások ideje alatt is. Egy
pluszgarancia arra, hogy minden eljárás sikerrel járjon, az, hogy olyan biztosítással rendelkezik, amely által ügyfelei fedezve
vannak.
Különösen fontos megemlíteni, hogy Németországban egy olyan törvénymódosítás
készül, amely 4 évről 6 hónapra csökkenti
le a gyermekpénzigénylések visszamenőleges alkalmazására vonatkozó periódust.
Ez azt jelenti, hogy minden olyan ügyfél,
aki 2017. december 31-ig nem nyújt be egy
érvényes gyermekpénzkérést, elveszíthet
minden 2017. július 1. előtt ledolgozott időszakot. Ezért javasoljuk minden olyan személynek, aki az utóbbi 4 évben
Németországban dolgozott, hogy minél hamarabb vegye fel a kapcsolatot az UnionTAX munkatársaival vagy ügynökeivel. Az
UnionTAX szakképzett alkalmazottai és
munkatársai közreműködésével kész minden román állampolgárnak segíteni
abban, hogy időben és jogilag helyes formában leadja a gyermekpénz-, illetve adóvisszaigénylési kéréseket, így több ezer
eurót biztosítva ügyfeleinek.
Ami az adó-visszaigénylést illeti, ezt továbbra is 4 évre visszamenőleg lehet igényelni. Ezen a téren nem lesznek
törvénymódosítások.
Marosvásárhelyen 2016-tól
Marosvásárhelyen 2016 novemberében
nyitott irodát az UnionTAX. Azóta mintegy
kétszáz ügyfelünk volt, nemcsak Maros megyéből, hanem az ország minden részéről.
Minden kérésnek sikerült eleget tenni, reklamáció nem érkezett. Ettől a hónaptól kezdve
az Ausztriában dolgozóknak is igénylünk
gyermekpénzt és adót.
Elérhetőség:
Marosvásárhely, Predeal utca 10. szám
Tel: 0773-372571, 0770-220148
honlap: www.impozit-germania.info
www.facebook.com/impozitgermania
(x)

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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10 éve az EU-ban (19.)
2007. január 1-jén lépett be Románia az Európai Unióba. A rejtvénysorozat
fősoraiban
egy
akkoriban erre az eseményre íródott
humoros vers sorai találhatók. A vers
címe, szerzője és annak lakhelye is
a rejtvénysorozatban van elrejtve.
Ezúttal a vers 35. és 36. sora alakul
ki.

2.

DAKAR
Ð t CENTRUMA!

ASZPIK

MÉRŐESZKÖZ

Ê

q

TESTHELYZET

USATAGÁLLAM
LAKÁS
RÉSZE

u

u

BOLGÁR
PÉNZ

u

u

KÖZEL-KELETI PÉNZ

ELÖLRŐL

Ê

CSENDES
IGOR!

u

u

Ê

10-ES ALAPÚ
LOGARITMUS

u

q

BIBLIAI POGÁNY ISTEN
KERTI
NÖVÉNY

u
SKÁLAHANG

u

CSIGAFAJ

AUTÓPÁLYA

u

BEC. ILONA

TUSNÁD
FOLYÓJA

NAGY NÖVÉNY
ÚT, UTCA
(FR.)

ÁLLAT
KICSINYE

FRANCIA
EGYETEM

u

...THURMAN
(SZíN.NŐ)

q

TOI ET...

GEOMETRIAI
SUGÁR J.

u

u

q

KANTÁR
RÉSZE!
INDíTÉK

q

ATOMSÚLY
JELE

q

A TALÁLÓS KÉRDÉS (2.)

Biobazár

Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám
Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

Megfejtések
a május 19-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Elfújta a szél
Skandi: És még sok ilyen munka kell,
Ez mind rád vár, hogy végezd el.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Honoré de Balzac francia
író egyik művének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

u

q

44

38

28

K

2

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 8-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

HISZÉKENY

u

33

14

1

VÍZSZINTES: 1. Nagybányai festő, 150 éve született (Béla). 9. Ablakredőny. 10.
Orosz származású amerikai fizikus (George). 11. Honvéd tábornok 1849-ben, 125 éve
hunyt el (György). 15. Kompkezelő. 17. Írország ír neve. 18. A mangán és az urán
vegyjele. 20. Tömegesen pusztít. 21. Bálátlan! 22. Kameruni focikapus. 24. Táplálékként
használható. 26. Szilaj. 27. Biztatószó. 28. Spanyol város. 30. Magyar szalámigyáros,
125 éve halt meg (Márk). 32. Könyörög. 34. Páratlanul durva! 35. Innivaló. 37. A hélium
vegyjele. 38. Ritka férfinév (márc. 30.). 40. Izomkötő. 41. Csüng. 43. ... Montand, énekes
színész. 45. Politikus volt (József). 48. Egy (angol). 50. Eszik a nyáj. 52. Az aktínium vegyjele. 53. A Nap teszi a bőrünkkel. 55. Német orgonista, 350 éve hunyt el (Johann
Jakob). 56. Erdélyi fejedelem, 350 éve halt meg (Ferenc gróf).
FÜGGŐLEGES: 1. Elán, ritmus. 2. Indul a vonat! 3. Álcaöltözet. 4. Bibliai bárkás. 5.
Kilátásba helyező. 6. Vendég (német). 7. Némán rámáz! 8. Páros hűhó! 11. USA-elnök,
100 éve született (John Fitzgerald). 12. Kifúrták (nép.). 13. Román terepjáró. 14. Fémesen csattan. 16. Kétségbe von. 19. Német énekesnő. 21. Zeneszerző (Johann Sabastian).
23. Rendjel. 25. Női név (febr. 26.). 26. Római 6. 29. Abba az irányba. 30. Lengyel és
ománi autójel. 31. Mérnök, MÁV- és IBUSZ-elnök, 150 éve született (Dénes). 33.
Spanyol férfinév. 36. Mohamed istene. 39. Ruha tartozéka. 40. Régi űrmérték (régiesen).
42. Megoldandó probléma. 44. Üt. 46. Kipling kobrája. 47. Páratlan labor! 49. Soha
(német). 50. Részben felfog! 51. Alá. 54. Sziget La Rochelle mellett.
L.N.J.

uq

JOBB LÁB!

13

55

u

u

DERÉKSZÖG
J.

u

uq

című pályázat nyertesei:
GÁLICZ MÁRIA, Marosvásárhely,
Pandúrok sétány 21/10. sz.
MOLDOVÁN BORBÁLA, Marosvásárhely,
Liviu Rebreanu u. 1/7. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
MEGYEN, MEGYEN, MEG SE ÁLL, HANYATT FEKSZIK, FEL SEM ÁLL. FOLYÓ.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.
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Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

VÍZSZINTES: 1. Planéta, bolygó – Istenháza. 7. Orvosi csont – Ludolf-féle szám. 8.
Irat – Török főúr volt. 9. Luxemburgi, zambiai és portugál gépkocsijelzés – Az ittrium,
trícium és foszfor vegyjele. 11. Borókapálinka – Azonos betűk. 12. Lant – Partner. 14.
Helyhatározó rag – Kínai hosszmérték. 15. Haránt, srégen – Befőtt. 18. Uradalom, major
– Gabonanövény-féle. 19. Erkölcstan – Papírra vető. 22. Rövid darab! – Az ezüst vegyjele.
23. Szalonnát főz – Vadon, rengeteg. 25. Kenyérsütő mester – Páratlan verem! 27. Panasztétel – Menyasszony. 28. Kolostorvezető szerzetes – Tagol, elapróz. 30. Megelégel –
Szikladarab. 31. Izzadsággátló – Irányelv, regula.
FÜGGŐLEGES: 1. Házat készít – Írószerszám. 2. Pengetős hangszer – Táplálkozik.
3. Kettőzve, egyik nagyszülő – Csendes pap! 4. Régi magyar súlymérték – Elektrokardiográfia. 5. Támadás, offenzíva – Művészeti irányzat. 6. Okít – Fiókban keresgél. 10.
Szakavatott, képzett – Füves puszta. 13. Sebészkés – Hazai sós tó. 16. Kísérlet, teszt –
Agancs. 17. Fonnyad, lankad – Megfontolt, részletekre kitérő. 20. Manó – Teljes, maradéktalan. 21. Mondatelem – Mélyedés, kátyú. 24. Biliárdütő – Portékát kínál. 26. Glazúr,
bevonat – Alakzat része! 29. Társadalombiztosítás, rövidítve – Állóvíz.
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2017. május 26., péntek _______________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY __________________________________________ NÉPÚJSÁG
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Minőségi gránit
síremlékek
kedvezménnyel
a TransGránittól.
Elérhetőség:
0746-263-433
Cím: Nyárádtő,
Fő út 446/B.
ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás ház Somosdon, 13 kmre Vásárhelytől. Ára: 20.000 euró. Tel.
0758-270-079. (1403)
SÜRGŐSEN vásárolok tömbházlakást Marosvásárhelyen. Azonnali fizetési lehetőség. Tel. 0755-309-832.
(1400-I)
ELADÓ ház Mikházán. Tel. 0753404-621. (1397-I)
ELADÓ családi ház Holtmaroson, a
központban: 3 szoba, konyha, fürdő,
garázs, melléképületek, 17 ár terület,
alkudható áron. Tel. 0742-304-245,
0365/800-454. (1262)

ELADÓ központban kertes családi ház: 2
szoba-összkomfort, udvar, pince, az
Unirea
líceummal
szemben.
Tel.
0265/232-605. (1267)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz MEDENCEKARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET, SZERELŐT, FESTŐT,
FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROSTÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

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

ÁPOLÓNŐT ALKALMAZUNK a búzásbesenyői IDŐSOTTHONBA. Feladatkör: az otthonban lakók teljes körű gondozása, az
ápolásukat követő jelentések kitöltése és nyilvántartása. Munkaprogram: 12/24. Követelmények: szorgosság, igényesség, felelősségvállalás, csapatszellem, barátságos, kliensközpontú és optimista jellem.
Amit ajánlunk: szakképzés, előnyös bérezés, ebéd az otthonban, szállítás oda-vissza Marosvásárhelyről és Radnótról. Részletek a 0745481-364-es telefonszámon és az info@valeaizvoarelor.com
e-mail-címen. (sz.)
NÉMETORSZÁGBA IDŐSGONDOZÓKAT keres OTTHONI
IDŐSGONDOZÁSRA megbízható német cég. Feltétel az alapszintű
németnyelv-tudás. Biztosítunk ingyenes németnyelv-tanfolyamot,
amelyet havonta indítunk Marosvásárhelyen, Régenben és kérésre más
városban is. A szállást és az étkezést a német család, a szállítást és előnyös fizetést a cég biztosítja. Tel. 0748-122-242. (18884)
AUTÓVEZETŐT alkalmazunk B, C, E kategóriával, képességvizsgával (atestat). Tel. 0265/316-643, 0744-692-871. (18898)

A Tudor lakótelepi RED-CORNER BÁRBA BÁROSNŐT alkalmazok. Tel. 0740-284-468. (18895-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (18894-I)

BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Családok előnyben. Fizetés: 2000-2500 lej. Tel. 0745-696055. (18894-I)

AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0744-692-871, 0265/316-643.
(18900)

CUKORDÍSZEK gyártására FIATAL LÁNYOKAT alkalmazunk.
Tel. 0745-520-408. (1100-I)

PÁLYAKEZDŐKNEK SZÓLÓ KÜLFÖLDI ÁLLÁSLEHETŐSÉG! Most párban is jelentkezhettek 4 csillagos NÉMETORSZÁGI
SZÁLLODÁK TAKARÍTÁSÁRA. Ingyenes betanítást, kiutaztatást
és szállást biztosítunk. További információkért érdeklődj a 0740-223377-es telefonszámon. (sz.-I)
FÉMBILINCS ÖSSZESZERELÉSÉVEL FOGLALKOZÓ MAGÁNCÉG 25-55 év közötti személyeket alkalmaz 8 órás délelőtti
munkaprogrammal Marosvásárhelyre, Szabadi út 147. szám alatt levő
műhelyébe. Érdeklődni a 0745-599-501, 0760-257-349-es telefonszámon 8-17 óra között. Az önéletrajzokat az erivan_ro@hotmail.com email-címre küldjék. (18879)
A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT és CSOMAGOLÓT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (1109)

KREATÍV VAGY? Tele jó kis tanítási, oktatási ötletekkel? Imádod a
gyerekeket? Rendelkezel hajtási jogosítvánnyal és magabiztosan, jól
vezetsz? Akkor jelentkezz haladéktalanul nálunk, SZEMÉLYES ASZSZISZTENSKÉNT, Marosvásárhelyre, két kiskorú gyerek tanítására
és felvigyázására. Ebben segítségedre lesz a munkakönyves alkalmazás, cégautó és előnyös bérezés is, de cserébe komolyságot, megbízhatóságot, rugalmas munkaprogramot kérünk. Fényképes
önéletrajzoddal várunk Marosvásárhelyen, a Dózsa György u. 67. sz.
alatt. (18956-I)
A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült kedvesével; Németországban
Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban
kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a
családjával van; Cristian Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az
amerikai George sikeres vállalkozás tulajdonosa.
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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NEMZEDÉKEK TALÁLKOZÓJA – PETROZSÉNY
Szeretettel hívjuk Petrozsényba 2017. augusztus 5-ére, a II.
nemzedékek találkozójára mindazokat a tanerőket, diákokat, akik
Petrozsényban a magyar oktatás részesei voltak az utóbbi (előző)
években, évtizedekben.
A meghívók mielőbbi kézbesítése érdekében jelentkezni lehet az alábbi
e-mail-címen: makkaicinke@yahoo.com
Tel. 00-40-354-802-883, 00-40-743-144-563. Jelentkezni június 15-ig
lehet.
Barra Árpádné (1275)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe
pedig MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 85. szám
alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)

VENDÉGLŐ Marosvásárhely főterén SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel.
0723-003-110. (18971-I)

ELADÓ 3 szobás, kétteraszos, 75
m2-es, földszinti, felújított tömbházlakás a Braşovului utcában – 66.000
euró. Tel. 0722-202-371. (948-I)
JÁNOSHÁZA központjában sürgősen ELADÓ felújítandó, 2 szobás,
komfortos lakás központra néző ablakokkal, garázzsal, 300 m2 konyhakerttel, a Balatontól és az osztrák
határtól 45 km-re. Ára: 10.000 euró.
Tel. 0740–933-705. (HN-I)
ELADÓ hétvégi ház Vármezőn. Tel.
0744-454-508. (1326)

SÜRGŐSEN eladó ház Galambodon. Tel.
0265/261-023. (970)

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSERT. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0737-227-169. (18960)

ELADÓ magánház kerttel a Radnóti
(Iernutului) utcában. Érdeklődni 9-18
óra között a 0744-336-950-es telefonszámon. (855-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmaz. Tel. 0753-025603. (59890)

ELADÓ
előnyös
áron
ház
Székelycsókában, a 36. szám alatt, 18
km-re a várostól: 3 szoba, pince,
mellékhelyiségek 30 ár területtel,
gyümölcsössel. Tel. 0365/431-785, 0770467-404. (801)

TAPASZTALT KAMIONSOFŐRT alkalmazunk UNIÓS MUNKÁRA. Jó kereseti lehetőség! Tel. 0771-359-885. (18967)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT és MÉSZÁROST. Tel. 0744644-026. (18968)

FELVESZÜNK B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT és
RAKODÓMUNKÁST árukihordásra a megye területén, Marosvásárhelyről és környékéről. Tel. 0752-214-442. (18961-I)

HA SZERETSZ FŐZNI, és azt jókedvűen is csinálod, jelentkezz, légy
a csapatunk tagja! Kezdő fizetés 1500 lej. Jelentkezni önéletrajzzal a
Rózsák tere 13. sz. alatt. Tel. 0733-775-880. (18962-I)

AUSZTRIAI MUNKALEHETŐSÉG NŐKNEK! Autóalkatrészeket
gyártó cég betanított munkára alkalmaz női munkaerőt. Alapfokú németnyelv-tudás szükségeltetik. Kereseti lehetőség: 1300-1600 euró. Érdeklődni a 0758-436-165-ös telefonszámon. (1276-I)

RAKODÓMUNKÁST alkalmazunk 45 éves korig. Tel. 0728-169805. (1301-I)

KÜRTŐSKALÁCSOS CÉG alkalmaz MEGBÍZHATÓ SZEMÉLYZETET a Promenada Mallhoz. Tel. 0741-230-320. (1327)

ELADÓ MUNKATÁRSAT keresünk a marosvásárhelyi GUTENBERG KÖNYVESBOLTBA. Elvárások: jó kommunikációs készség,
kulturált megjelenés és viselkedés, irodalmi tájékozottság, megbízhatóság. Előnyt jelent, de nem feltétel: kereskedelmi végzettség, könyvesbolti és/vagy kereskedelmi gyakorlat. Amit kínálunk: jó légkörű,
stabil, kulturált munkahely, megbízható munkaadói háttér. A fényképes
önéletrajzokat az info@gutenberg-art.ro e-mail-címre várjuk. (sz.)
VILLANYSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0745-616-600. (18972-I)

BÁROSNŐT alkalmazunk. Tel. 0740-034-622, 7.30-22 óra között.
(18973)

A LECO IMPEX KFT. ÜZLETI ELADÓT alkalmaz. Tel. 0722-667783. (18974)

TERMOPÁN, REDŐNYÖK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNYÖK
szerelése és javítása. www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl Tel. 0744-504536. (59902-I)

BÁRBA SZEMÉLYZETET alkalmazunk. Tel. 0771-652-673, 0771652-682. (1365-I)

Szereted a disznóvágásokat? Mindig is szerettél hússal dolgozni? A
jobbágyfalvi LANKA húsfeldolgozó bővítené csapatát termelésben
dolgozó helyi MUNKAERŐVEL. Olyan munkatársakat keresnek, akik
szeretnek dolgozni és fontos nekik, hogy itthon legyenek a családjuk
mellett, egy stabil munkahelyen. Jelentkezni önéletrajzzal az
otkasrl@yahoo.com e-mail-címen. Tel. 0747-824-879. (18977)

EXKAVÁLÁS, FÖLDMUNKA, CSATORNÁZÁS, GÉPEK KÖLCSÖNZÉSE. Tel. 0743-311-505. (1367)

ALKALMAZOK SOFŐRT AUTÓMENTÉSRE, C, E kategóriával
rendelkezőt. Havi bér: 2000 lej. Tel. 0744-511-664. (1343)

A TOP-SHOP ORSZÁGOS KERESKEDELMI CÉG TELEFONOS ELADÓ munkakörbe munkatársakat alkalmaz. Magyar nyelvű
munkavégzés, magas kereseti lehetőség. Tel. 0722-667-783. (18981)

KFT. alkalmaz tapasztalt és kezdő fiatal ÁCSOKAT, KŐMŰVESEKET, GÉPÉSZT buldoexkavátorra. Tel. 0744-798-270. (18982-I)

ÉTTEREMBE BÁROST, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT és
PINCÉRT alkalmazunk előnyös bérezéssel. Tel. 0746-251-010, 0743087-373, 0733-910-351. (18983)

Magyarország területén változó munkahelyre ÉPÍTŐIPARI CÉGHEZ keresünk ÉJJELIŐRT telephely-, illetve gépőrzésre. Bejelentett
állás, 530 Ft (1,70 euró) órabér, plusz szállás és Magyarországon belüli
utazás biztosítva. Hétköznaponként 13-14 órás éjszakai műszak, hétvégén, ünnepnap 24 órás műszakok. Vagyonvédelmi képesítés nem feltétel. Józan életű, 50 év feletti, dolgozni akaró, akár nyugdíjas
személyek jelentkezését várjuk. Jogosítvánnyal vagy saját személygépkocsival rendelkezők előnyben. További információk a 0757-033-854es telefonszámon kaphatók. (sz.-I)

ELADÓ ház telekkel Deményházán.
Tel. 0745-616-157. (837-I)
TELEKELT NYARALÓ (19,50 ár) eladó
Makfalván,
gyümölcsös
bekerített
területen. Régi tárgyak eladók rézből, régi
pénzek, papír és érmék, múlt századbeli
könyvek. Bővebb felvilágosítás a
következő telefonszámokon: 0746-951613, 0746-458-169. (1156)

ÉLETJÁRADÉKKAL lakást vásárolok.
Tel. 0749-154-647. (284)

KIADÓ hosszú távra, előnyös áron 3
szobás
lakás
igényesnek
a
Kövesdombon
(házaspárnak
vagy
cégnek csendes tevékenységre). Tel.
0740-196-315. (802)
KIADÓ kétszobás, kövesdombi lakás
egyetemista lányoknak. Tel. 0771318-273. (1351-I)
KIADÓ 2 szobás lakás.
0365/438-984. (1386-I)

ELADÓ Backamadarason 40 ár beltelek 774 m2, masszív (tégla) gazdasági épülettel, központi zónában,
aszfaltút mellett, villany-, gázlehetőséggel. Vállalkozóknak többféle tevékenységre alkalmas. Utcafront: 29 m
beépíthető üres rész. Tel. 0775-352793. (1056-I)
ELADÓK: ötsoros kapagép, kukoricafejtő
gép, elektromos kályha, faragott csillár,
régi cserép bontásból, új rongyszőnyeg,
színes tévé. Tel. 0265/588-131. (935)

ELADÓK: tárcsás kaszák, 450 literes
vegyszerező,
kombinátor,
váltóeke,
gabonaőrlő malom, kockakőprés. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (1225)

ELADÓ házi bor, Dacia-gumi és
-alkatrészek,
perzsaszőnyeg.
Tel.
0365/448-371. (1288)

ELADÓ falétra, kutyaól, üvegtáblák,
képrámák, szalagfűrész, rámás fűrészek,
köszörűkövek, konyhaasztal, székek. Tel.
0742-424-045. (1312)
ELADÓ garázs a Galenus mellett.
Tel. 0745-616-157. (837-I)
ELADÓK húsdisznók és egy koca vágási
lehetőséggel. Tel. 0732-586-648. (1140)
HOSSZÚ HAJAT vásárolok (minimum 45 cm). Tel. 0753-417-117.
(1158-I)
ELADÓ zöld színű pléhhordó. Ára: 35
lej. Tel. 0740-396-670. (1341-I)

ELADÓ új asztal és székek. Tel. 0743565-313. (1354)

ELADÓ női székely ruha. Tel. 0265/219300. (1358)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563062. (981)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-439-281. (1246)
KEMÉNY gyertyánfa eladó. Tel.
0740-530-278. (1280)
KEMÉNY tűzifa eladó – 130 lej. Tel.
0740-919-662. (1281)

Tel.

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1349)

KIADÓ egy szoba idős, független
nőnek. Tel. 0770-513-071. (-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(1318-I)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
VEZÉRIGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő állások
betöltésére: NEVELŐ – 2 állás a szászrégeni és petelei családi típusú
házakhoz; NEVELŐ – 2 állás; ÉJJELI FELVIGYÁZÓ – 1 állás a
marosszentkirályi és marosszentannai családi típusú házakhoz; ÁPOLÓ
– 2 állás a neuropszichiátriai fogyatékkal élő gyermekek segesvári
komplexumába; GONDOZÓ/NEVELŐ – 1 állás és ÉJJELI
FELVIGYÁZÓ –
1 állás (NEVELŐSZÜLŐK/HÁZASPÁR) az
erdőszentgyörgyi családi típusú házhoz; GONDOZÓ/NEVELŐ – 1 állás
és ÉJJELI FELVIGYÁZÓ – 1 állás (NEVELŐSZÜLŐK/HÁZASPÁR) a
marosszentkirályi/marosszentannai családi típusú házakhoz.
Sajátos követelmények:
NEVELŐ: érettségi diplomával igazolt középfokú végzettség.
ÁPOLÓ: általános iskolai végzettség.
ÉJJELI FELVIGYÁZÓ: általános iskolai végzettség.
NEVELŐ/GONDOZÓ ÉS ÉJJELI FELVIGYÁZÓ (NEVELŐSZÜLŐK/
HÁZASPÁR):
– a házaspár rendelkezzen legalább középiskolai végzettséggel (a
nevelő), illetve általános iskolai végzettséggel (a gondozó, éjszakai
felvigyázó)
– legyen tapasztalatuk a gyermekek gondozása, nevelése terén, szülői
adottságok szükségesek
– vállalják, hogy állandó jelleggel a családi típusú házban laknak
– ne szenvedjenek krónikus, ragályos betegségekben, vagy más olyan
betegségben, amely kihatással lenne munkavégzésükre
– értsék meg és fogadják el a gyermekek egyéni szükségleteit,
egészségi állapottól, nemtől, nemzeti
és vallási hovatartozástól
függetlenül
– nem fogadjuk el azok jelentkezését, akiket megfosztottak szülői jogaik
gyakorlásától, vagy gyermekeik valamiféle támogatást élveznek,
védelemre szorulnak
Az írásbeli vizsga 2017. június 21-én 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat június 13-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(1318-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(1318-I)
ELADÓ vaskapu, új fürdőszobai kagyló.
Tel. 0723-386-549. (mp.)

ELADÓ sőberágy, kazettás Ileana
varrógép, 5 darab fügefa bő termésben,
hegesztőkészülék,
villanymotor
pumpával, egy 3 vedres korsó, egy
egyvedres korsó, négykerekű kicsi
szekér, kétkerekű kicsi szekér, két nagy
gabonásláda új deszkából (szét kell
szedni, egyik lecsukható), elektromos
vízpumpa, 2 pár új bőrcsizma (43-as, 44es
méret).
Tel.
0265/348-346,
0747-405-980, Kis Rozália. (1385)
VÁSÁROLOK régi (kb. 10-20 éves),
de jó állapotban levő légkondis személygépkocsit. Tel. 0723-033-625.
(1389-I)
VESZEK autókat, vasnak is. Tel. 0741504-671. (1399)
ELADÓ ház Lőrincfalván. Tel. 0746895-558. (1415-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Nagy Zoltán névre
szóló könyvtári belépőmet. Semmisnek
nyilvánítom. (1394)

TÁRSKERESÉS

IDŐS, NYUGDÍJAS férfi társat keres.
Keresek egy 65-70 év közötti nőt, aki
szeretne boldogabb lenni, mint valaha. Tel. 0770-513-071. (-I)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán és
eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (1314)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (717-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(635)
OLCSÓ üdülést kínálunk Hajdúszoboszlón, 7 éjszaka (8 nap): június 1jéig 400 lej/fő; június 1-jétől
szeptember 1-jéig 450 lej/fő, félpanziós ellátással, házias ízekkel. Tel. 0036-52-271-848, 00-36-30-455-7227.
Szabó Antalné, Hajdúszoboszló,
Damjanich utca 100. szám. (831)
SÍRKERETEK,
kripták
készítését
vállaljuk garanciával. Tel. 0753-924-431.
(1103)
KERESEK valakit, aki géppel levágná a
szőlőskertemben a füvet. Tel. 0365/881922. (1220)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (621)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel.
0740-527-205. (1099)
INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűségmérés.
Előjegyzés
telefonon:
0740-158-526,
0265/311-771.
(1024-I)
KÖNYVELÉST VÁLLALOK. Mérleget aláírok. Tel. 0756-760-667.
(18824-I)
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HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (771)
PARKETTCSISZOLÁST vállalok. Tel.
0747-346-252. (1273-I)
ÁLLATTARTÓ TECHNOLÓGIÁK
szereléséhez ügyes kezű munkatársakat keresünk. Az angol nyelv ismerete előnyt jelent. Tel. 0735-386-949.
(1299)
ALKALMAZOK munkást ajtó, ablak,
redőny és szalagfüggöny szerelésére. Kezdőket is betanítunk. A hajtási
előnyt
jelent.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl
Tel. 0744-504-536. (59902-I)
A pedagógiai líceum 18 éves diáklánya
gyermekfelügyeletet vagy bármilyen más
munkát vállal a nyári időszakra. Tel. 0763088-570. (1372)

A pedagógiai líceum tizenegyedik
osztályos diáklánya a nyári szünidőre
gyermekgondozást vállal, vagy bármilyen
más munkalehetőség érdekli. Tel. 0741309-387. (1371)
GONDOZÓNŐT keresek fennjáró,
idős néni mellé napi négy órára, beleértve a hétvégét is. Fizetés: 450
lej/hó. Tel. 0745-362-032. (1393-I)

KIADÓ kereskedelmi helyiség központi
zónában. Tel. 0745-824-161. (1401)

MEGEMLÉKEZÉS

Az
55
éves
érettségi
találkozónk alkalmával kegyelettel emlékezünk elhunyt
OSZTÁLYFŐNÖKÜNKRE,
TANÁRAINKRA és OSZTÁLYTÁRSAINKRA.
Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk
csendes! A szászrégeni 1-es
és 2-es középiskola 1962-ben
végzett véndiákjai. (1390-I)

A Bolyai Farkas Líceum 1977ben végzett évfolyamának
diákjai a 40 éves találkozójuk
alkalmával kegyelettel emlékeznek elhunyt TANÁRAIKRA
és OSZTÁLYTÁRSAIKRA. A
szervezők. (1350-I)

Az 55 éves érettségi találkozó
alkalmával kegyelettel emlékezünk
néhai
osztályfőnökeinkre, BÁLINT ÁKOS és
TÖRÖK FERENC tanár urakra,
valamint elhunyt TANÁRAINKRA és OSZTÁLYTÁRSAINKRA. Szép emlékük szívünkben
örökké élni fog! A Bolyai
Farkas Középiskola 1962-ben
végzett XI. B osztályának
öregdiákjai. (1285-I)

Fájó

szívvel

emlékezünk

id.

NYIRI

ALBERTRE

május 27-én a magyarrégeni
halálának

10.

évfordulóján.

Szívünk összeszorul, ha rád
gondolunk, csak a szép emlék
marad,

melyet

gondosan

áldott,

nyugalma

csendes!

ápolunk.

Emléke

legyen

Emlékeznek szerettei. (1322-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel
tudatjuk,
hogy
a
legdrágább
férj,
a
nagyon
szeretett
édesapa,
példás
nagytata, jó testvér, após, rokon,
szomszéd, a ditrói születésű
LUKÁCS ANDRÁS
(Bandi)
a bútorgyár volt mestere
életének 80. évében május 23-án
méltósággal viselt szenvedés
után elhunyt. Temetése május 26án, pénteken 15 órakor lesz a
református temetőben, katolikus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Búcsúzik felesége, Anci, lánya, Melinda, fia, Attila, menye, Adél,
unokái: Vivien, Anna, Adélka. (1379-I)

Az idő elmúlik, szállnak az évek, de
a mi szívünkben megmarad
szerető emléked.
Fájó szívvel emlékezünk május 29én a marosvásárhelyi DÁN
halálának
4.
LAJOSRA
évfordulóján. Nyugodj békében!
Emlékét őrzi felesége, lánya, veje,
fia, menye és unokái: Blanka,
Johanna és Edina. (1013)
Szomorú

szívvel

emlékezem

május 27-ére, amikor szeretett
férjem,

HANUSZ

JENŐ

szíve

utolsót dobbant, de négy hosszú
év után is szívemben mindig élni
fog.

Feleséged, Piroska. (1194-I)

A múltat felidézni nagyon fáj,
valakik
hiányoznak,
nincsenek közöttünk már. Örök
az arcotok, nem száll el a
szavatok, minden mosolyotok
a
lelkünkben
marad.
Kegyelettel
és
mély
fájdalommal emlékezünk a
drága édesapára, testvérre és
rokonra, SINKA ERNŐRE
(Öcsi)
halálának
8.
évfordulóján.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk a drága édes-

anyára,

nagymamára

rokonra,

SINKA

halálának

4.

és

ANCIRA

évfordulóján.

Akik ismerték és szerették

őket,

gondoljanak

rájuk

szeretettel. Emlékük legyen

áldott, nyugalmuk csendes!
Emlékük

örökké

élni

szívünkben.

fog

Gyászoló

szeretteik. (1317)

Hozzád már csak a temetőbe

mehetünk,

néma

virágot

sírodra

csak

a

tehetünk.

Jóságos szíved pihen a föld
alatt,

minden

érted

hulló

könnycsepp nyugtassa álmodat. Elmentél tőlünk, mint a

lenyugvó nap, de szívünkben

élsz és örökre megmaradsz.
Szívünk

mély

emlékezünk

fájdalmával

május

27-én

NAGY MARGITRA halálának 2.

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

csendes!

Judit,

szeretett

unokája,

Férje, János, lányai: Emese és

Hunor, veje, Zoli. (1502-I)

Fájó

május

szívvel
25-én

feleségre,

a

emlékezünk

a

szeretett

drága

jó

dédmamára

és

édesanyára, anyósra, nagymamára,
rokonra,

NEMES

ILONÁRA

szül. Erdei halálának első
évfordulóján.

Emlékét

őrzi

gyászoló férje, leánya, fia,
veje,

menye,

dédunokái.
áldott,
(1330)

unokái

Emléke

nyugalma

és

legyen

csendes!
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Minden
elmúlik,
minden
elvész, csak egy él örökké: az
emlékezés.
Fájó
szívvel
emlékezünk
május 26-án a szeretett férjre,
édesapára, nagytatára, LUKÁCS
SÁNDORRA
halálának
4.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége, Ibi, fia, Isti
és családja. (1359-I)

„Elment tőlünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben
él és örökké ott marad.”
(Reményik Sándor)
Szomorú és megtört szívvel
emlékezünk 2017. május 27én
BOÉR
ISTVÁNRA
halálának nyolcadik évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel.
Mert a jók örökké élnek, mint a
csillagok.
Drága
lelked
pihenjen
békében! Szerettei. (1364-I)

Soha
el
nem
múló
fájdalommal emlékezünk a
szeretett férjre, édesapára,
apósra, rokonra, a göcsi
születésű KOVÁCS SÁNDORRA
halálának
első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (1377-I)

Soha el nem múló szeretettel
és
örök
fájdalommal
a
szívemben
emlékezem
testvéremre, SÜTŐ ANNÁRA,
aki április 26-án egy éve
távozott közülünk. Emléke
legyen áldott és nyugalma
csendes! Bánatos testvére,
Erzsi. (1378)

Megpihent a dolgos, jó anyai
szív, áldás és hála övezi e sírt.
Szerető feleség voltál, drága
édesanya, nagymama, bánatos
családodnak
most
őrangyala.
Örök szeretettel a szívünkben
emlékezünk
május
26-án
GYÉRESI MÁRIÁRA szül.
Kádár halálának harmadik
évfordulóján.
Nyugodj
békében a Jóisten oltalma
alatt! Szerettei. (1384)

Tudjuk, hogy nem jöhet,
mégis egyre várjuk, enyhíti
hiányát, ha álmainkban látjuk.
Az ész megérti, de a szív soha,
hogy egyszer majd mi is
elmegyünk, ahol ő van, oda.
Az élet múlik, de akit
szeretünk, arra életünk végéig
könnyes
szemmel
emlékezünk.
Szívünk
örök
fájdalmával
emlékezünk
SZÖLLÖSI GYÖRGYRE halálának
7.
évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, Anikó
és leánya, Blanka. (1387)

Álmodtunk egy öregkort,
gyönyörűt és szépet, de a
kegyetlen
halál
mindent
összetépett. Ez a nap az
emlékezés
napja,
érted
imádkozunk halkan, zokogva.
Úgy mentél el tőlünk, hogy
búcsút nem mondtál, oly
hirtelen jött a kegyetlen halál.
„Búcsúztam volna, de erőm
nem hagyta, csak a szívem
súgta halkan: isten veletek.”
Elhagytad a házat, amit úgy
szerettél, itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél.
A búcsú nélküli elválás fájó
emlékével emlékezünk 2014.
május 28-ára, a drága férjre,
édesapára,
nagytatára,
KUCSVÁN
GÉZÁRA,
aki
három éve nincs közöttünk.
Emlékét
megőrizzük
szívünkben. Felesége, négy
gyermeke és a tíz unoka.
(1392-I)

„Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember, változzék bár porladó
rögökké, az élőkben tovább él
mindörökké.”
(Csepeli Szabó Béla)
Szomorú szívvel emlékezünk
május
26-án
CSÁSZÁR
KÁROLYRA halálának első
évfordulóján. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá
kegyelettel! Emléke szívünkben mindig megmarad, hiánya
pótolhatatlan.
Szerettei.
(1396-I)

Mély fájdalommal és könnyes
szemmel emlékezünk május
26-án CSÁSZÁR KÁROLYRA
halálának első évfordulóján.
Emlékét
örökké
őrizzük:
szerető
nővére,
Margit,
sógora,
Imre
Magyarországról. (1396-I)

Virágot viszünk egy néma
sírra, de ezzel őt már nem
hozhatjuk vissza. Tudjuk,
hogy nem jössz, de olyan jó
várni, hazudni a szívnek, hogy
ne tudjon fájni. Míg köztünk
voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem
feledünk.
Szomorú szívvel emlékezünk
a
jobbágyfalvi
BALUS
ADÉLRA
szül.
Kocsis
halálának 5. évfordulóján és
férjére, BALUS JÓZSEFRE
halálának 17. évfordulóján.
Emlékük
legyen
áldott,
pihenésük csendes! Bánatos
szülei és testvérei: Emőke,
Zsiga, Rita és azok családja.
(1395-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal, szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagytata, testvér, após,
rokon és jó barát, a deményházi
születésű
JÁNOSI ÁRPÁD
marosvásárhelyi lakos 64 éves
korában hosszú betegség után
hirtelen elhunyt. Drága halottunk
temetése május 27-én 15 órától
lesz a Jeddi úti temetőben, katolikus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1414-I)
Mély fájdalommal búcsúzom
drága testvéremtől,
JÁNOSI ÁRPÁDTÓL.
Nyugodj békében!
Rózsi és Matyika. (1414-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagyapa, rokon és jó szomszéd,
FODOR ATTILA
volt testnevelő tanár
életének 71. évében május 25-én
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága szerettünket május 27-én,
szombaton 13 órakor kísérjük
utolsó útjára a marosvásárhelyi
református temetőben, római katolikus szertartás szerint. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1411-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély együttérzésünket fejezzük
ki
kollégánknak,
Kolozsvári Károlynak szeretett felesége, ÁGNES elhunyta
alkalmából. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
A Romániai Méhészegyesület
Maros
megyei
kirendeltségének közössége. (sz.-I)
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Számlázó munkatársat alkalmazunk.

Feladatok:
– bejövő és kimenő számlák kezelése
– napi rendelések, szállítások számontartása
– számlák ellenőrzése, rendszerezése

Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.
Elvárások: számítógép-kezelési ismeretek, precíz munkavégzés.
Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen.
A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca
4. szám –, a Dan Group Trans Kft.
cégfelszámolója, újabb
nyilvános árverésen eladja
a Segesvár, Új utca 13/C/9. szám
alatti székhelyű, csődbe jutott cég
következő javait:
– 9 földparcella Szászszentlászló
kültelkén, egyben, kikiáltási ár 55.620
lej, valamint külön tételenként az
alábbiakat:
– Krone SPD 27 félpótkocsi, kikiáltási
ár 18.900 lej
– Dell Intel Pentium 3 számítógép, 18
lej
– Dell Intel Pentium 4 számítógép, 39
lej
– Philips képernyő, 15,6 lej
– Bizo képernyő, 15,6 lej
– HP Photosmart nyomtató, 18,9 lej
– Lexmark nyomtató, 13,8 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverés június 2-án 12 órától lesz
a
felszámoló
székhelyén
–
Marosvásárhely, G-ral
Avramescu
utca 4. szám –,
és hetente
péntekenként megismétlik ugyanabban az időpontban, a javak
értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azon jogi
és/vagy
magánszemélyek,
akik/amelyek 24 órával az árverés
előtt
garanciaként
kifizetik
a
megvásárolandó
javak
kikiáltási
árának 10%-át, a részvételi díjat és
megvásárolják a feladatfüzetet.
A garanciát a Dan Group Trans Kft.nek (RO15730844) a marosvásárhelyi
CEC-nél
nyitott
RO82CECEMS0301RON0425387es bankszámlaszámára kell átutalni.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700as, a 0265/261-019-es és a
0745-146-096-os telefonszámon.
A Mureş Insolvency SPRL, a dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti székhelyű Bicapa Rt. cégfelszámolója,
nyilvános árverésen
értékesíti a csődbe ment cég következő ingatlanjait:
1. A dicsőszentmártoni Felszabadulás (Dezrobirii) utca 4. szám alatti garzontömbházhoz tartozó 398 négyzetméter terület.
Kikiáltási ár: 3.283,50 euró.
2. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 6276 négyzetméter beltelek (az étkezde körül). Kikiáltási ár: 51.777
euró.
3. A dicsőszentmártoni Felszabadulás utca 3. szám alatti élelmiszerraktár és a hozzá tartozó 349 négyzetméter terület. Kikiáltási
ár: 8.387,50 euró.
4. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti 9178 négyzetméter beltelek (volt 1-es számú építőtelep). Kikiáltási ár:
40.379,16 euró.
5. A dicsőszentmártoni Tavasz utca 7. szám alatti 4058 négyzetméter beltelek (volt üvegházak). Kikiáltási ár 10.046,66 euró.
6. Gazdasági épületek: három istálló, két raktár, kas; 115,9 négyzetméteres lakás – munkásszállás és a hozzá tartozó 5554
négyzetméter terület Dicsőszentmárton, Kis utca 5. szám alatt. Kikiáltási ár 35.893,92 euró.
7. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 144. szám alatti vendégház négy hálószobával, nappalival, protokollteremmel,
konyhával, fürdőszobával, illemhellyel, előtérrel, a hozzá tartozó 292 négyzetméter területtel. Kikiáltási ár: 9.887 euró.
8. A dicsőszentmártoni Június 1. utca 17. szám alatti 4835 négyzetméteres beltelek (volt tervezőműhely). Kikiáltási ár: 23.046,83
euró.
9. A dicsőszentmártoni Avram Iancu utca 158. szám alatti légvédelmi óvóhely a hozzá tartozó 561 négyzetméter területtel.
Kikiáltási ár 18.928,25 euró.
Az árverés 2017. június 2-án 13 órakor lesz a cégfelszámoló Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén,
és péntekenként, ugyanazon helyszínen és időpontban megismétlik, az ingatlanok értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet és
garanciaként kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző napon 14 óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as, a 0265/261-019-es és a 0745-146-096-os telefonszámon.

Sucursala Mures

A CFR Önsegélyző Pénztára

– Marosvásárhely, Horea utca 3. szám –
sürgősen megoldhatja anyagi gondjait helyben
nyújtott hitel folyósításával, előnyös feltételekkel.
A hiteltípusok a következők:
• kezessel nyújtott kölcsönök
• kezes nélküli kölcsönök és pluszösszegek
• speciális kölcsönök fiatal házasoknak,
újszülöttet nevelő családoknak és egyetemistáknak
• társaságitőke-betétek előnyös kamatokkal
Érdeklődni a 0265/233-699-es telefonszámon lehet.

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda
Közlemény

545300 Szászrégen,
Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591,
0265/512-592

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében
nyilvános árverésen értékesítik a következő eladósodott személyek javait:
CRISTEA IOAN, CNP 1790521261461, Szászrégen, Rodnei u. 14-es tömbház,
29-es ajtó, Maros megye, végrehajtói dossziészám: 3000/2008
Az árverés 2017. június 15-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz a 3000/2008 számú végrehajtási
dosszié alapján.
CRISTEA IOAN eladásra szánt ingósága:
– Opel Astra F CC, kikiáltási ár 750 lej.
A kikiáltási ár az ingóság felértékelési árának az 50%-a (harmadik árverés), héa
nélkül.
LIRCA DUMITRU, CNP 1481011261453, Ratosnya 96. szám, Maros megye
Az árverés 2017. június 15-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz az 1481011261453/2014 számú
végrehajtási dosszié alapján.
– U650 traktor, harmadik árverés, kikiáltási ár 4650 lej
CAZAN AUREL, CNP 1741130261461 és CAZAN MANUELA, CNP
2800506046210, Déda 215. szám, Maros megye
Az árverés 2017. június 15-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz a 215/Déda és 215/Déda/6633.
számú végrehajtási dosszié alapján
Az eladásra szánt ingatlan:
– 300 négyzetméteres beltelek Dédabisztrán, Maros megye, telekkönyvszáma
50429, kataszterszáma 456, közös ingatlan
A kikiáltási ár az ingóság felértékelési árának az 50%-a (ötödik árverés), 2221 lej
héa nélkül.
MORARIU ILIE MARIN, CNP 1620110261457, Szászrégen, Pandúrok utca 25.,
Maros megye, végrehajtói dosszié száma 992857/2013
Az árverés 2017. június 15-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz a 992857/2013. számú
végrehajtási dosszié alapján.
Az eladásra szánt ingóság:
– Mercedes Benz kamion, kikiáltási ár 8000 lej
A kikiáltási ár az ingóság felértékelési árának az 50%-a (harmadik árverés), héa
nélkül.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy
értesítsék erről a végrehajtót az árverés napja előtt.
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen
és időben, és legkésőbb egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a
következő iratokat: vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj
kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba az IBAN
RO13TREZ4775067XXX004060 számlára kell átutalni, adószám 4322637; az
ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a
személyazonossági igazolvány másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy
az ajánlattevő nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen.
Bővebb felvilágosítás a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztályon, a Petru Maior
utca 33. szám alatt vagy a 0265/512-592-es telefonszámon. Jelen hirdetés
kifüggesztésének idõpontja: 2017. május 26.
Zogorean Florin hivatalvezetõ

