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Nagy kárt okozott a jégverés

Jégesőelhárító központ csak papíron

Hollandok
szórakoztatják
a vakációzó
gyermekeket

Múlt héten Kibéden, a napokban Nyárádremetén és Ravában fordulnak
meg holland önkéntesek, akik azokon
a gyerekeken szeretnének segíteni,
akiknek nem futja nyári kirándulásra. A
szerencsésebbek a tulipánok országába is ellátogathatnak.

____________2.
Pál atya
nem engedi el
a gyermekei kezét

Miközben az állam feladatát látja el,
azaz nehéz sorsú, szétesett családokból származó gyerekeket nevel, a bürokrácia, valamint az állami támogatás
megvonása ellehetetleníti a Bakó Béla
Pál, azaz Pál atya, ferences rendi
szerzetes által működtetett Szent Erzsébet Társulás munkáját.

____________5.
Oltási kampányt
szervez az egészségügyi tárca…

Prahova megyében és Moldvában eredményesen működik a
jégkárelhárító rendszer, így a jégverés kockázatát kiküszöbölhetik a gazdák. Marosvásárhelyen viszont nem működik a
régóta tervezett rendszer, holott már évekkel ezelőtt üzembe
kellett volna helyezni. Ez az elképzelések szerint a Legelő utcában, egy korszerű mezőgazdasági központ keretében kapott volna helyet, ott, ahol az egykori gyümölcstermesztő
kísérleti állomás volt (fotó). Itt üzemelt volna a jégesővédelmi
rendszer „agya”, beleértve a radart és a számítógépeket is. A
Mezőgazdasági Minisztérium is támogatta ennek létrehozását, de a kísérleti állomás utolsó igazgatója az akadémia alkalmazottjaként nem egyezett bele a projekt kivitelezésébe.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Ion Rus, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság igazgatója
szerint most újra „felpiszkálták a parazsat”, s bár a kezdeti szakaszban
vannak, elkészült az előtanulmány, s úgy néz ki, hogy megtalálják a finanszírozást is a beruházásra. Ugyanis ez a központ kell lefedje az egész
erdélyi régiót, beleértve Máramarost is.
Több mint 200 hektáron pusztított jégeső
– Nagyon nagy szükség lenne a jégkárelhárító rendszerre, hiszen minden nyáron jelentős károk keletkeznek a megyében. Múlt pénteken délután, estefelé Radnót, Kutyfalva, Maroscsapó, Marosbogát, Csekelaka,
Mikefalva, Somostelke környékén nagy károkat okozott a jégeső. Kiszálltunk a helyszínre, s láttuk a teljesen tönkretett búzatáblákat, a repcéseket, a napraforgó- és répaföldeket. Becslések szerint több mint 200
(Folytatás a 4. oldalon)

A szaktárca vezetője a szülők megértését kérte, azonban elmondta, hogy
akik nem akarják beoltatni gyereküket,
írásbeli nyilatkozatot kell leadniuk a
családorvosnál. „A hátrányos helyzetű
közösségekhez szeretnénk elvinni az
orvosokat, nem akarjuk erőszakkal beoltani a gyerekeket” – tette hozzá Florian Bodog.

____________7.
Megvan a program
és a keret

Elkészült a női kosárlabda Nemzeti
Liga bajnoki programja, döntöttek arról
is, hogy a tavalyi idénytől eltérően
nem lesz középszakasz, és időközben
a Marosvásárhelyi Sirius négyre növelte a csapatot erősítő légiósok számát – többet nem is szándékoznak
leigazolni az új idényre.

____________9.

Fényezik a szemetet

Antalfi Imola

Ezt jelentette ki tegnap Marosvásárhely polgármestere a július elején megjelent pályázati kiírások kapcsán. A szóban
forgó Regio pályázati csomagra amiatt haragszik a városvezető, hogy nem a nagylélegzetű tervekre, beruházásokra összpontosít, hanem szétszórja a pénzeket, „apróságokra” juttat
támogatást. Ez a támogatási rendszer gyakorlatilag nem oldja
meg a régiók nagy problémáit, úgymint terelőutak, vízellátás,
vasúti közlekedés korszerűsítése stb., de minden egyéb kisebb
beruházásra cseppenhet-csurranhat egy kis pénz.
Dorin Florea szerint már rég ez a trend: lakkozzák, fényezik
a szemetet. Az utóbbi években – néhány kivételtől eltekintve –
tényleg csak toldoznak-foldoznak az önkormányzatok, csupán
erre tudnak pénzt szerezni. Hol van a politikusok által az elmúlt
évek során beígért tízezer kilométer sztráda? A volt liberális
egészségügyi miniszter által sokat reklámozott regionális kórházak? És lehetne sorolni…
Az önkormányzatokra vonatkoztatva is nehéz ügy a tervezés.
Sokszor hallottuk polgármesterektől, intézményvezetőktől, hogy
dönteniük kell: egy-két nagy tervet valósítsanak meg, és akkor
ezt ki kell koplalni, vagy aprózzák fel az összegeket, hogy minden kis település „túléljen”. Rövid távon fektessenek be vagy
hosszú távon megtérülő beruházásokba kezdjenek? Aztán
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 48 perckor,
lenyugszik
21 óra 7 perckor.
Az év 201. napja,
hátravan 164 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ILLÉS,
holnap DÁNIEL és DANIELLA napja.
DÁNIEL: férfinév héber eredetű, jelentése: Isten a bírám.
A kereszténység felvétele előtt
a magyarságnak volt egy Dan
személyneve, mely később
összeolvadt a Dániel névvel.

Napos idő
Hőmérséklet:

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. július 19.

1 EUR
1 USD

max. 310C
min. 140C

100 HUF

1 g ARANY

4,5680
3,9617
1,4897

157,9213

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Helyi termelők vására

Július 21-én, pénteken reggel 8 és este 7 óra között a Magyar Termék nagydíjas Petry Látványműhely és Múzeum
udvarán ismét megszervezik a Local Farmers’ Market című
rendezvényt. Aki bringával érkezik a vásárra, egy frissítő limonádét kap. A cég segíteni szeretné a helyi termelőket az
értékesítésben, ugyanakkor a lakosság számára megteremti a lehetőséget, hogy rendszeresen vásárolhasson
egészséges helyi termékeket. A vásár bő felhozatalt kínál
a különböző hagyományos és helyi termékekből, úgymint:
hústermékek, tejtermékek, sajtok, méz, lekvárok, szörpök,
gyümölcslevek, borok, pálinka, zöldség, gyümölcs, teák, fűszerpaprika, olajak, valamint kézműves termékek (házi készítésű kencék, szappanok, táskák, pénztárcák, ékszerek).

Szent Anna-napi búcsú

A Székelybósért Egyesület a Bethlen Gábor Alap támogatásával július 21-23-án Székelybósban Szent Anna-napi
búcsút szervez, melynek célja a régi hagyomány újraélesztése, a faluból elszármazottak számára lehetőséget teremteni a találkozásra, valamint a magyar közösség erősítése.
A búcsún a résztvevőknek alkalmuk lesz betekintést nyerni
a színjátszás, a magyar népzene rejtelmeibe, a lovas bemutató, valamint Kárpát-medencei borok kóstolása sem
marad el. A gyerekeknek külön programok lesznek:
gyöngyfűzés, arcfestés, mesejáték, és a hagyományos
körhintát is ki lehet próbálni. Kézművesmunkák, gyöngyök,
mézek, levendulából készült kellékek, festett tányérok csalogatják a látogatókat a vásárba.

Táborzárás Marosszentgyörgyön

Ugyancsak szombaton, július 22-én 20 órától a plébánia
tanácstermében a MaKiTa tábor zárására kerül sor, melynek keretében a táborban részt vevő 84 gyerek (huszonöt
Kecskemétről, négy Budapestről, kettő Amerikából, öt Nyárádtőről, egy Kolozsvárról, három Marosvásárhelyről,
negyvennégy pedig helybéli) koncertje, tánca és képzőművészeti kiállítása lesz megtekinthető. Vasárnap 10 órától a
templomban tartják a táborzáró szentmisét a gyerekek
közreműködésével. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Támogató a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal,
Maros Megyei Tanács és a Communitas Alapítvány.

Adócsalás fantomcégeken keresztül

A Maros megyei, gazdasági bűncselekményekre szakosodott rendőrség munkatársai harminc házkutatást végeztek
Maros és Kolozs megyében különböző cégek székhelyein,
illetve ezen cégek képviselőinek otthonában – a gyanú
szerint az illető kereskedelmi társaságok, valamint vezetőik
adócsalás útján több mint 250.000 euró kárt okoztak az államnak. Az akcióra július 19-én került sor, és 58 rendőr vett
rajta részt, a bűnvádi eljárást már elindították, 19 személyt
pedig beidéztek kihallgatásra. A nyomozásból kiderült,
hogy 2013 decembere és 2016 augusztusa között egy
Maros megyei kereskedelmi társaság képviselői 14 Maros
és Kolozs megyei céggel létesítettek fiktív kereskedelmi
kapcsolatot, a küldemények értéke meghaladta a
2.750.000 lejt. A marosvásárhelyi cég tulajdonképpen egy
fantomcégekből álló kört hozott létre, amelyeken keresztül
illegális adókedvezményekben részesült.
Hírszerkesztő: Kaáli Nagy Botond
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Szeretetből, önzetlenségből mutatnak példát

Hollandok szórakoztatják a vakációzó gyermekeket

Múlt héten Kibéden, a napokban
Nyárádremetén és Ravában fordulnak meg holland önkéntesek,
akik azokon a gyerekeken szeretnének segíteni, akiknek nem
futja nyári kirándulásra. A szerencsésebbek a tulipánok országába is ellátogathatnak.

Gligor Róbert László

A hét első napjait Nyárádremetén
töltötték a holland vendégek, tevékenységükkel ezúttal a Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskola nyári csendjét
verték fel. Miközben az udvaron gyermekcsoportok játszottak önfeledten,
Kacsó Zsuzsánna Tünde igazgatónő elmondta: tavaly november óta állnak
kapcsolatban a hollandokkal, akik
megkeresték az iskolát azzal az ötlettel, hogy táborozni vinnének Hollandiába olyan gyerekeket, akiknek anyagi
körülményeik nem engednének meg
egy külföldi utazást. Az eredmény: jelenleg négy helyi diák tölt három hetet
Hollandiában. Hogy a többi gyerek is
eltölthessen egy kis kellemes időt, egy
tizenhat önkéntesből álló holland csapat érkezett hétfőn a faluba, akik háromnapos táborba hívták a diákokat.
Egyelőre „próbaidős” tábornak szánták, de mivel a jelek szerint jól sikerült,
már szóbeli ígéret van, hogy jövő
évben egy egész hétre jönnek a nyugatiak.
Hétfőn mintegy száz, kedden már
százötven gyerek népesítette be az iskolaudvart: énekkel, tánccal, mozgással kezdődött a program, majd
korcsoportok szerint más-más színű
mezbe öltöztek a gyerekek, és különböző játékokban vettek részt: már az
első nap tíznél több próbában ügyeskedhettek: labdajátékokban, kötélhúzásban,
zsákban
futásban,
palettázásban, úthengeres, tűzoltós játékban, második nap különböző vizes
játékokkal is bővült a program, míg
szerdán a helyiek gulyást főztek, amit
közösen fogyasztottak el a gyerekek
és vendégeik. Az igazgatótól megtudtuk: 6-11 év közötti községbeli iskolások
vettek
részt
ingyen
a
programokon, és szinte minden gyerek jelen volt, ezt az időt nem otthon
töltötte el az árnyékban a telefon vagy
a számítógép társaságában, hanem iskolatársaival együtt játszott, szórakozott a közösségben. A programok
végén a hollandok egy-egy bibliai történetet is felolvastak, ezzel csendesedett el a napi zsivaj. A tábort a holland

RENDEZVÉNYEK
Dzsessz a várban

Háromnapos tábor, önfeledt játék, szórakozás

szervezők mellett a remetei Bomixt
cég támogatta.
Mindenki szeretettel jött ide
A tömegben játszó gyerekek közül a
8 éves remetei Sófalvi Noé kérdésünkre elmondta: öten vannak testvérek, egyikük – Jancsi – most éppen
Hollandiában kirándul, de mivel egy
családból csak egy gyerek kaphatott
lehetőséget a nyugati útra, ő az itthoni
táborban vesz részt. A programok
közül leginkább az énekeket szereti.
Siklódi Brigitta egyike annak a tíz fiatalnak, akik ebben az iskolában végeztek, és már máshol tanulnak, de
meghívta őket az igazgatónő, hogy tolmácsoljanak társaik és a hollandok között. Ő is örömmel vette egykori
tanítónője meghívását, szívesen foglalkozik a gyerekekkel, és miközben
egyik nyelvről a másikra fordít, ő
maga is sokat tanulhat.
A hollandok a Stichting Roemeense
Kinderhulp (SRK) alapítvány részéről
érkeztek – tudtuk meg Agaath Borgtól.
Tíz éve voltak itt először, s látva az itteni életkörülményeket, úgy érezték,
ők is segíthetnek egy kicsit azon, hogy
a gyerekek jobban érezzék magukat.
Öt éve járnak Kibédre, s mivel Nyárádremetére senki nem jött mindeddig,
most ide is eljöttek. Mivel három hónapig vakáció van, a gyerekekkel kezdeni kell valamit. „Szeretjük a
gyerekeket, játszunk velük, és elmondjuk nekik, hogy Jézus mindannyiunkat
szeret” – foglalta össze programjuk lényegét a holland hölgy, hozzátéve,
hogy alapítványuk nemcsak a gyereke-

E címmel kerül sor július 23-án, vasárnap délután a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által szervezett rendezvényre. Az esemény 18 órakor süteményes,
gyümölcsös asztalok melletti ismerkedéssel indul, a
koncertre 19 órakor kezdődik a várban felállított színpadon, rossz idő esetén pedig a várbeli kiállítóteremben.
Back to Electro Swing című koncertjével fellép Marius
Mihalache dzsessz-cimbalomművész és együttese
(Arabela Nicolau – ének, DJ Karlos, Emil Bizga – kürt).
Marius Mihalache 1974-ben született, elismert cimbalomművész, előadó, zeneszerző, muzsikája számos stílust és műfajt ötvöz. Dalai tartalmaznak klasszikus
zenei, népzenei, cigányzenei és dzsesszelemeket egyaránt, műfaja leginkább etnodzsesszként körülírható.
Több filmzene és számos album szerzője. Koncertjére
a belépés ingyenes!

Fotó: Gligor Róbert László

ket, iskolásokat segíti, hanem a rászoruló családokat is.
A remetei kapcsolat kialakításában
a Pro Szováta Egyesületnek is része
volt. Érdeklődésünkre Kakucs Gyöngyi elmondta: jelenleg tizenkét gyerek
nevelőanyjaként dolgozik a szovátai
Tinkerbell nevű családi otthonban,
amelyet a hollandok alapítottak 13 éve,
de ő éppen harminc évvel ezelőtt fejezte be tanulmányait a remetei iskolában. Mivel a hollandok iskolai
táborokat szerveznek, megszületett az
ötlet, hogy ide is elhozzák őket, és bevallotta: jóleső érzés visszajönni az
egykori iskolába mint önkéntes segítő.
Másokon is segítenek
A remetei iskola és a SRK alapítvány közötti kapcsolat hosszabb távú
jövőnek nézhet elébe, ugyanis nem
merül ki a háromnapos táborban – tudtuk meg Kacsó Zsuzsannától. Az intézményvezető már felkérést kapott a
hollandoktól, hogy vegye fel a kapcsolatot harminc községbeli rászoruló családdal, ahol beteg gyerek vagy felnőtt,
árván maradt gyermek, illetve egyedül
maradt nyugdíjas van. Miután a hollandok meggyőződnek, hogy valóban
rászorulók a kiválasztott családok, hazájukban olyan családokat keresnek,
amelyek hajlandóak az ittenieknek segíteni. A betegeknek orvosi segédeszközöket hoznának, a gyógyszerek
beszerzésében segítenének, de anyagi
támogatást is juttatnának nekik és a
nyugdíjasoknak, míg az árva gyerekeknek a továbbtanulás feltételeit szeretnék megteremteni.

Reneszánsz koncert és táncház

Július 22-én, szombaton délután 3 órától a marosszentgyörgyi kultúrotthonban folytatódik a MaKiTa nemzetközi
művészeti gyerektábor a csíkszeredai Codex reneszánsz együttes koncertjével. A koncert után a résztvevők és az érdeklődők megismerkedhetnek az erdélyi
főúri táncokkal. Támogatók: Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal, Maros Megyei Tanács és a Communitas
Alapítvány.

Outdoor Leadership

Augusztus 6-a és 9-e között vezetői készségeket fejlesztő expedíciót szervez az Outward Bound Romania
a Görgényi-havasokban. Tizenöt, Maros megyében élő
vagy tanuló/dolgozó, 18-35 év közötti fiatal jelentkezését
várják augusztus elsejéig. A projektet részlegesen a
Maros Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság támogatja,
az egyéni hozzájárulás 170 lej. Jelentkezés és a program részletei: Vajda Kinga, telefonszám: 0769-224.283,
e-mail: kinga@outwardbound.ro.
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Tusványos

Ország – világ

Semjén Zsolt: sarokkövéhez érkezett
a nemzet közjogi egyesítése

Sarokkövéhez érkezett a magyar nemzet 2010-ben
elkezdődött közjogi egyesítése, a napokban adták
be az egymilliomodik állampolgársági kérelmet –
jelentette be Semjén Zsolt magyar miniszterelnökhelyettes szerdán Tusnádfürdőn, a 28. Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos)
megnyitóján.

A Kárpát-medencében 845 ezer magyar kapott kedvezményes honosítással állampolgárságot, és Magyarország további
120 ezer, a világ különböző országaiban diaszpórában élő
ember magyar állampolgárságát ismerte el. Semjén Zsolt hozzátette: a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) novemberi
üléséig az egymilliomodik visszahonosított magyar állampolgár is leteszi az állampolgársági esküt.
Úgy vélte, hogy a nemzetegyesítés megalapozásában – a
Tusványos egyik alapítójaként a megnyitón jelen lévő – Németh Zsoltnak, az Országgyűlés külügyi bizottsága elnökének
vitathatatlan érdemei vannak a státustörvény, a magyarigazolványok bevezetésével.
„Nemzetpolitika tekintetében is egyenesben vagyunk, hiszen ha csak az összegeket nézem, 2010-ben kilencmilliárd
forint volt nemzetpolitikára, most pedig kilencvenmilliárd” –
mondta Semjén Zsolt. Hozzátette: ebbe nem számolja bele
azt, hogy most már a nemzetpolitika nemcsak az identitásmegőrzésre – az oktatásra, a kultúrára –3, hanem a gazdaságra is
kiterjed, amelyre további ugyanilyen nagyságrendű összeg jut.
„Össznemzeti paradigmában” gondolkodik a kormány, például az anyasági támogatást is kiterjeszti minden magyar ál-

lampolgárra, bárhol éljen a világban – magyarázta. A miniszterelnök-helyettes azt is bejelentette, hogy a következő nyári
és téli olimpiát magyar nyelvű közvetítéssel láthatják majd a
közmédiában a Kárpát-medencei magyarok. Elmondta: a magyar nyelvű sportközvetítések határon túli biztosításának feladatát a tavalyi Tusványoson osztotta rá Orbán Viktor
miniszterelnök, és eddig „részsikerekről” tud beszámolni az
„Európai Unió bürokráciájával” folytatott harcban.
Azt a digitális területen illetékes uniós biztosnak írt – a közvetítési jogok piackorlátozó és a nyelvi jogokat sértő jellegét
kifogásoló, az angol ligáról hozott precedensértékű uniós bírósági döntésre hivatkozó – levéllel nem sikerült még elérni,
hogy az unió módosítsa a szabályozást, de Magyarország
ajánlatot tett a szomszédos országoknak, hogy kölcsönösségi
alapon biztosítsák egymás országaiban az anyanyelvi közvetítést.
Egyes országokkal sikerült megállapodni erről, de Románia
nem tartozik közéjük. „Kerül, amibe kerül alapon elindultunk
az összes utódállam tenderén, és megvettük a közvetítési jogokat” – közölte Tusnádfürdőn Semjén Zsolt. Hozzátette, ez
a következő nyári és téli olimpiákra és a magyar válogatott
esetleges labdarúgó-Európa- illetve világbajnoksági szerepléseire vonatkozik.
A Tusványost Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a Kárpát-medence nemzetpolitikai „öszszegző” táborának, Németh Zsolt pedig egyfajta „politikai
nagycsaládi találkozónak” nevezte a hivatalos megnyitón.
(MTI)
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Újraindultak
a nemzetközi vonatok

Tegnap délután újraindulhattak azok a nemzetközi
gyorsvonatok, amelyeket korábban bombafenyegetés miatt állítottak meg a magyar hatóságok – közölte
a Mávinform sajtóügyeletese az MTI-vel. A bombafenyegetés miatt a rendőrség átvizsgálta az összes
nemzetközi vonatot, mert egy ismeretlen férfi telefonon bejelentést tett arról, hogy a magyarországi vasúthálózaton közlekedő nemzetközi vonatokon
bombát helyeztek el. A MÁV online járatinformációs
rendszere szerint a nemzetközi gyorsvonatok 150160 perces késéssel közlekedtek.

Menesztették az adóhivatal
elnökét

Mihai Tudose miniszterelnök kedden felmentette hivatalából Bogdan Stant, az országos Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) elnökét. Hivatalos források
szerint az elnököt amiatt menesztették, mert nem tett
konkrét lépéseket a pénzügyi fegyelem és az adóhivatal újraszervezésével kapcsolatban, és a vámügyeket érintő kérdésekben sem történtek ösztönző
intézkedések. A miniszterelnöki határozat megjelent
a Hivatalos Közlönyben. A kormányfő Mirela Călugăreanut nevezte ki az ANAF államtitkári rangú elnökének. (Agerpres)

Költségvetés-kiigazítás
augusztusban

Legkésőbb augusztusban megtörténik a költségvetés-kiigazítás, jelentette be szerdán Sevil Shhaideh
regionális fejlesztési, közigazgatási és európai alapokért felelős miniszter. Sajtótájékoztatóján Shhaideh kifejtette, a pénzügyminiszter az egyes
minisztériumok kiadásainak elemzése után megteszi
a végleges javaslatot ez ügyben. Hozzátette, az általa vezetett tárca tartja magát a költségvetésben
szereplő összegek felhasználására vonatkozó ütemtervhez. (Agerpres)

Figyelmeztetés
a Horvátországba utazóknak

A külügyminisztérium felhívja a Horvátországba készülők figyelmét, hogy az Adriai-tenger térségében
több helyen ég a növényzet, a tűzoltók nagy erőkkel
próbálják megfékezni a lángokat. A bozóttűz Split,
Solin, Kastela, Srinjine, Sitno Gornje, Sitno Donje és
Zrnovnica települések környékén terjed, elszigetelten
Split-Dalmácia, Zadar és Sibenik-Krin megyék területén is ég a növényzet. Ha a romániai turisták bajba
jutnak, hívják az 112-es sürgősségi számot és kövessék a horvátországi hatóságok utasításait. Jelenleg nyitva áll a forgalom előtt az A1-es Zágráb –
Ploce – Dubrovnik közti autópálya és a D8-as
országút. (Agerpres)

Mégsem alakul meg egyelőre a koszovói parlament

MTI Fotó: Veres Nándor

A koszovói parlament alakuló ülését az előzetes információk szerint tegnap tartották volna, ám a jövő
hét végéig elhalasztották, mert egyelőre nincs olyan
illetékes, aki összehívhatná a törvényhozást, és
Hashim Thaci államfő sem kért fel egyelőre senkit
kormányalakításra.

A koszovói sajtó értesülései szerint az alakuló ülés elhalasztásához egyrészt az vezethetett, hogy nagyon sok képviselő nyári szabadságát tölti, így nem tudna részt venni az
ülésen, más információk szerint viszont ez csak ürügyként
szolgál, a Ramush Haradinaj egykori miniszterelnök és lázadóparancsnok vezette koalíció ugyanis még mindig nem tudta
biztosítani a parlamenti többséget, azaz 61 szavazatot.
A Zeri című pristinai napilap információi szerint az alakuló
ülést várhatóan július 27-én tarthatják meg, amennyiben azonban augusztus 7-ig nem ül össze a törvényhozás, ismét előrehozott választást kell kiírni.
A választási bizottság végleges eredményei alapján a júniusi választást a korábban Hashim Thaci államfő vezette Koszovói Demokrata Párt (PDK), a Szövetség Koszovó Jövőjéért
(AAK) és a Koszovói Kezdeményezés (Nisma) nevű pártok
koalíciója, vagyis az úgynevezett háborús koalíció nyerte meg
a szavazatok 33,74 százalékával, ami 39 mandátumot jelent a
120 fős törvényhozásban.
A második helyen az ultranacionalista Önrendelkezés (Vetevendosje) végzett, amely a voksok 27,49 százalékát szerezte
meg, ez 32 mandátumot jelent. Az Isa Mustafa eddigi minisz-

terelnök vezette Koszovói Demokrata Szövetség (LDK), a
Szövetség az Új Koszovóért (AKR), valamint az Alternatív
Párt koalíciójára leadott 25,53 százaléknyi voks csak a harmadik helyre és 29 mandátumra volt elegendő. A nemzeti kisebbségeknek járó húsz, úgynevezett fenntartott hely közül 10
jár a szerb pártoknak, ebből 9-et a Szerb Lista szerzett meg,
egyet pedig az Önálló Liberális Párt. A maradék tíz mandátum
a török, askáli, goráni, roma és a magát egyiptominak nevező
kisebbség pártjai között oszlik meg.
Önállóan egyik párt vagy koalíció sem tud kormányt alakítani, és az eddigi információk szerint a felek vonakodnak koalícióra lépni egymással, anélkül viszont senkinek sincs meg
a kormányalakításhoz szükséges 61 fős parlamenti többsége,
még akkor sem, ha maguk mellé állítják a kisebbségeket.
A koalícióhoz viszont egyik félnek sem fűlik a foga. Szinte
biztosra vehető, hogy Isa Mustafa nem lép ismét koalícióra
Hashim Thaci koszovói elnök pártjával, a PDK-val, ugyanis
éppen ez a párt okozta kormányának bukását, amikor támogatta az ellene beadott bizalmatlansági indítványt. Az Albin
Kurti vezette Önrendelkezésnek pedig nagyon rossz híre van,
hiszen meglehetősen radikális eszközökkel politizált ellenzékből az utóbbi időszakban, például könnygázgránátokkal akadályozta a törvényhozás munkáját. Ugyanakkor az
Önrendelkezés sem lépne koalícióra a PDK-val, így előfordulhat, hogy Isa Mustafa és Albin Kurti is „a kisebbik rossz”
elve mentén közösen alakít kormányt, kizárva így a kormányzásból a legtöbb szavazatot szerzett tömörülést. (MTI)

Fényezik a szemetet

(Folytatás az 1. oldalról)
a bizonytalan, gyakran változó törvénykezés, a politikai
és gazdasági érdekek általában a gyors, látványos sikerek felé tolták el a döntést.
A Központi régiónak ezúttal juttatott 175 millió lejt
és az új pályázati kiírás mentén szétosztott összegeket
tekintve Marosvásárhelynek nem jut sok: 31,5 millió lejt
pályázhat meg. A városvezetés a tanács előtt várhatóan
augusztusban három-négy tervjavaslatot mutat be az
összegek felhasználását illetően. A Segesvári út meghosszabbításától (a Metro – Sapientia között) továbbra
is elbúcsúzhatunk. Helyette útkorszerűsítést lát megvalósíthatónak a polgármesteri hivatal. A Dózsa György
út szélesíthető, kerékpársáv is kialakítható rajta, a jelenlegi terelőúton pedig egy hidat, a két végállomás
mindenikében pedig autóbuszparkolót építhetnek. Erre
26 millió lejt lehetne megpályázni. A fennmaradó 5 és
fél millió lejből egy bölcsőde épülne az Egyesülés negyedben, egy többfunkciós központ egy iskola helyébe
az Ady negyedben, illetve parkokat újítanának fel. Persze a tanács jóváhagyása nélkül semmi sem kap zöld
utat. Kérdés, hogy a képviselők is azt látják-e prioritásnak, amit a polgármester, vagy sem?
A kiírásra és a beruházásokra visszatérve, természetesen nem vigasztaló, hogy más városok sem kapnak
sokkal többet, esetenként még rosszabbul járnak az elosztással. Az eddigi tapasztalatok alapján lehet, hogy
szemléletváltásra volna szükség. Akár a nagyberuházások tekintetében is. Nem biztos, hogy várni kell az uniós
pénzeket. Lehet, hogy egy vállalkozásbarát politika nyomán „megizmosodó” költségvetésből, hosszú lejáratú
hitelekből is finanszírozhatók nagy tervek. Csak el kell
dönteni, mi a legfontosabb a városnak ahhoz, hogy élhetőbbé váljon.
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Nagy kárt okozott a jégverés

(Folytatás az 1. oldalról)
hektárról van szó. Negyvenéves pályafutásom alatt olyan mértékű kárt
nem láttam, mint például Kutyfalván az állomás körül. A cukorrépa,
a szója levelek nélkül maradt, a
napraforgónak csak a szára maradt
meg. Betakarítás előtt a repce semmivé vált. A talajon 10-12 cm vastagon állt a jég, vasárnap reggel
foltokban még ott volt.
A jégkárelhárító központoknak
az lenne a rendeltetése, hogy ezt a
természeti csapást kiküszöbölje.
Abban a pillanatban, amikor a meteorológiai jelentés jégesőveszélyre
utal, olyan beavatkozást lehet végezni, ami kiküszöböli a jégképződést. Általában talajra helyezett
kilövőközpontok, ágyúk ezüstjodidot juttatnak a felsőbb levegőrétegekbe, ezek szétoszlatják a
felhőket, s ezzel kiküszöbölik a jégképződést. A csapadék nem jég,
hanem vízcseppek formájában és
nagyobb felületen esik le. Régen
falun a harangokat húzták meg, hi-

szen a hangnak is hasonló effektusa
van, csak kisebb hatékonyságú.
Prahova megyében és Moldvában
nagyon jó eredménnyel működnek
a jégeső-elhárító rendszerek. Itt
régóta nem jeleztek jégkárokat. Erdélyben nem működik ilyen rendszer, a Bánságban sem, de az ottani
beruházás előrehaladottabb szakaszban van, mint Marosvásárhelyen.
A gyümölcstermesztőkön kívül
a gazdák nem kötöttek biztosítást
– Mi lesz a jégkárt szenvedett
kultúrák gazdáinak kártalanításával?
– A cukorrépa-termesztők szerződéses viszonyban állnak a marosludasi cukorgyárral, s minden
szerződés mellé biztosítást is kötöttek a gazdák. A többi kultúra esetében viszont – a pluszkiadás vagy a
korábbi években tapasztalt jelentéktelen kártalanítás miatt – a gazdák
nem kötöttek biztosítást. Tehát létezik egy bizonytalanság és visszafogottság a biztosítótársaságokkal
szemben. A Szászrégen környéki

gyümölcstermesztő farmerek viszont kötnek biztosítást, hiszen
ebben az övezetben nagy a kockázat. Itt a tavaszi fagyok sok kárt
okoztak tavaly is, idén is. Tavaly a
gyümölcsösök 60 százalékát károsította a fagy, idén éppen virágzáskor,
április 22-én és 24-én, aztán május
10–11-én volt fagy, ami 90 százalékban tönkretette a termést. Ezért
Szászrégenben a 190 hektáros almásban idén nem lesz termés, mint
ahogy cseresznye sem termett.
Visszatérve a jégkárokra, a gazdáknak jelenteniük kell a veszteségeket, hogy a kárfelmérés megtörténjen. A bizottság elvégzi a
munkát, mi összesítjük, elküldjük
a prefektúrára, és tájékoztatjuk a
minisztériumot is. A kárt szenvedett gazdák természetesen reménykednek a kártalanításban, egyesek
lakásokat, ingatlanokat veszíthetnek el, hiszen hiteleket vettek fel, s
ha kiesik a termésből származó jövedelem, nem lesz amiből visszafizessék – fogalmazott az igazgató.

A romániai medveállomány
szabályozásának a szükségességéről vitatkoztak szakemberek és politikusok szerdán
Tusnádfürdőn a Bálványosi
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében szervezett pódiumbeszélgetésen.

vállalta. Borboly Csaba, a Hargita
megyei önkormányzat elnöke ez
utóbbit úgy pontosította, Románia a
csatlakozási szerződésben 5-6 ezres
medveállomány megőrzését vállalta,
és nem az állomány felszaporítását,
és a szerződés is lehetővé teszi az állomány szabályozását. Sárkány
Árpád hozzátette: ezzel a szabályozási lehetőséggel a többi medvepopulációval rendelkező európai állam
is él. Az általa közölt adatok szerint
Svédországban, Finnországban az
állomány közel tíz százalékát lövik
ki évente. Hozzátette: Romániában
az elmúlt évig évente 400-450
egyed kilövésére adott engedélyt a
minisztérium, a Cioloş-kormány
azonban tavaly teljesen betiltotta a
medvék vadászatát.
A beszélgetésből az a kép rajzolódott ki, hogy a korábbi szabályozás sem volt jó, mert minden
vadásztársaság számára általában
egy medve kilövését tették lehetővé. A társaságok pedig abban voltak érdekeltek, hogy ne a sok
esetben kukázó fiatalabb egyedeket,
hanem a domináns hímeket lőjék ki.
Ezek trófeája ugyanis bevételi forrást jelentett a vadászterületek
gondnokainak. Kelemen Márton
környezetvédelmi szakember elmondta: az állomány szabályozása
akkor lehetséges, ha a domináns
hímek helyett a kisebb méretű nőstényeket vadásszák.

Az előadásokból és a felszólalásokból kiderült, a tavalyi tilalomnak
is a következménye, hogy a medvék
immár napi rendszerességgel jelennek
meg a településeken, pusztítják a háziállatokat, és heti rendszerességgel
támadnak emberekre is. Tamás Sándor megjegyezte: ehhez az is hozzájárult,
hogy
az
erdőkben
terepmotorosok, gomba- és erdeigyümölcs-szedők zavarják a medvéket, és az is, hogy a medvék
elvesztették a veszélyérzetüket, nem
ijednek már meg az emberektől.
Szép Róbert, az Országos Környezetvédelmi Őrség főfelügyelőhelyettese elmondta, az is gondot
jelent, hogy nem egyenletes a medvék romániai eloszlása. Míg Székelyföldön túlszaporodott az
állomány, az Erdélyi-szigethegységben alig több mint húsz egyedet
tartanak számon. Elmondta: a
román szaktárca által közvitára bocsátott tervezet a tavalyi tilalom
után 140 veszélyes medve áthelyezését vagy kilövését engedélyezi.
Szinte valamennyi megszólaló bírálta a rendeletet. Sárkány Árpád úgy
fogalmazott: a tervezet „nem vadgazdálkodást, hanem sintérkedést” javasol, és csak a válsághelyzet pillanatnyi
orvoslását tűzte ki célul. Tamás Sándor
úgy vélte: nem megtizedelni kell a
medveállományt, hanem az egyensúlyt kell visszaállítani a természetben. (MTI)

jében szüreteltem a magam kezével. A sárgabarack – hosszú ideig
számomra ez jelentette a nyarat –
hiszen felénk, Erdély közepén, a
havas alatt becses és ritka volt, és
fölöttébb drága, de anya ilyet hozott a főtéri piacról hajnalban a
régi rossz időkben, mikor sztálinnal keltünk és gyorgyudézzsel feküdtünk,
napközben
pedig
szerencsejátékot űztünk egybanis
alapon, vagyis pókerannáztunk,
szóval a barack szétmállott a nyelvünkön, telt volt és zamatos, néhol
benyomódott, már-már barnás foltok is kiütköztek rajta, de ilyen holtában a legfinomabb, és kilóját
már négy lejért megvehetted a szupermarketben. A piacon ugyanezt
az árusok hat-hét pénzért mérték,
ez volt ui. a jutalma annak, ki nem
volt lusta, kiballagott az őstermelőkhöz, akik még korábban kelve a
nagy raktáráruházakból szerezték
be a barackot, azok pedig, akik a
multik rabjaivá lettek, mehettek
késő délután, nekik csak a négyle-

jes olcsó és jóízű barack jutott. Ki
tudja honnan szalajtották? Lehet,
hogy nem is igazi barack, hanem
mű, ál, nejlon-cejlon, amelyen
nincs rajta a volt amerikai elnök
áldása.

A medveállomány szabályozásának
a szükségességéről vitatkoztak Tusnádfürdőn

A vita valamennyi résztvevője
egyetértett abban, hogy szabályozni
kell a romániai medveállomány
egyedszámának az alakulását az
állat és az ember harmonikus
együttélése érdekében. Sárkány
Árpád vadgazdálkodási szakember,
a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács (CIC) alelnöke elmondta, Európában – Oroszország
európai részét leszámítva – körülbelül
17 ezer medvét tartanak számon,
amelyből több mint 6800 Romániában él, a romániai medveállomány 78
százaléka pedig Hargita, Kovászna,
Maros és Brassó megyében található.
A számok azt tükrözik, hogy Európában a medvével való együttélés alapvetően székelyföldi probléma. Tamás
Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat erdészmérnöki végzettségű
elnöke elmondta, Kovászna megyében körülbelül kétszer annyi medve
él, mint amennyi számára a terület
mérete optimális lenne.
A beszélgetés résztvevői hangsúlyozták, a medve védett állat, melynek vadászati tilalmát Románia az
EU-csatlakozási szerződésben is

Nyári dolgok szabad összetételben

Ez a nyár is jól kezdődött. De
tényleg. Gúny egy szemernyi sincs
bennem. Meleg volt a legelejétől.
Eső éppen jókor, jó helyen, jól időzítve. És valahogy a gyümölcsök is
hamarabb jelentek meg. Nem is beszélve a kerti paradicsomok hatalmas kifakadó rózsáiról. Máskor az
efféle csemege augusztusban sláger a piacokon, most már július derekán esküsznek rá a kofák, hogy a
saját kiskertből van, nem a hármas
metróból. Az különben is zűrös
dolog, hallom, vissza sem akarnak
fizetni semmit sem az uniónak a támogatásból. A fő tehát, hogy a paradicsom nyíljon szét, ne a
szerelvény ajtaja mindkét oldalon
egyszerre.
A cseresznyeszezon szinte elviharzott, bár a gazdák chopin-kodtak, hogy a tavaszi fagyok miatt
van ez, az árak égbe szöktek a cseresznyeforgalom szempontjából, de
a meggy nagyszemű lett és zamatos, ilyen meggyet utoljára vagy tíz
éve a bajai református lelkész kert-

Más. Korfun nyaraltunk egyszer.
Felvágás nélkül. Tényleg csak nyaraltunk a rendszerváltást követően,
mert kifogtunk egy jó utazási irodát, ami nem fuccsolt be alattunk,
egy jó sorozatot (=széria régi
hazai műszóval, pl. a tengeren,
Tusnádon ebéd-vacsora szempontjából, gőzölgő egyencsorbával,
amit 1859-ben a dunai fejedelemségek egyesülésekor megfőztek,
azóta csak rátöltenek, mint a
meggypálinkát a történelem előtti
meggyágyára, fehér szószos hús,
vizenyős burgonyaváladékkal stb.
– sajnos nem felejthetős emlékek),
szép volt az idő, ami ott nem vicc,

Regisztrációs kampány indul
a 2018-as magyarországi
választásokra

2018-ban országgyűlési választások lesznek Magyarországon,
ennek eredménye az erdélyi magyarok számára is meghatározó lesz. A
voksoláson azok a magyar állampolgárok vehetnek részt, akik regisztrálnak a választásokra.
Az erdélyi magyarok levélben
szavazhatnak, ez azonban előzetes
regisztrációhoz kötött. „Mivel ez
a voksolási forma szokatlan az erdélyi magyar közösség számára,
az Eurotrans Alapítvány segítséget nyújt a szavazással kapcsolatos tudnivalók ismertetésében. A
jövő év márciusáig tartó országos
regisztrációs kampánynak az a
célja, hogy mindenki, aki élni
szeretne szavazati jogával, az
előírásoknak megfelelően tehesse
ezt meg, és ne ütközzön formai hibába” – fejtette ki Nagy Zoltán Levente, az Eurotrans Alapítvány
elnöke.
A választásokon való érvényes
részvételhez a következő három fel-

tételnek kell teljesülnie: a szavazó
rendelkezzen magyar állampolgársággal; regisztráljon a választásokra, azaz kérje felvételét a
magyarországi választási névjegyzékbe; juttassa vissza a szavazólapot a megadott határidőig.
Amennyiben a szavazó állampolgár személyi adataiban változás történt, erről bejelentést kell tennie. A
bejelentés módjáról információt találhat a www.regisztracio.ro oldalon.
„A magyar állampolgárság megszerzése szavazati joggal is jár.
Ezért arra buzdítjuk azokat az erdélyi magyarokat, akik magyar állampolgársággal is rendelkeznek, hogy
vegyenek részt a 2018-as magyarországi országgyűlési választásokon” – mondta Nagy Zoltán
Levente.
Az Eurotrans Alapítvány egyszerűsített ügyintézéssel a továbbiakban is folytatja honosítási
tevékenységét. Az Eurotrans Alapítvány kiszállásairól az érdeklődők a
facebook.com/eurotransalapitvany
oldalon tájékozódhatnak.
A regisztrációval, a magyar állampolgárság megszerzésével, illetve a voksolással kapcsolatos
tudnivalókról a www.regisztracio.ro
címen tájékozódhatnak az érdeklődők. (RMDSZ-tájékoztató)

Sevil Shhaideh miniszterelnökhelyettes azt nyilatkozta szerdai sajtóértekezletén, hogy várhatóan
szeptember elején nyújtják be a parlamentbe a közigazgatási törvénykönyv tervezetét.
„Az elmúlt tíz évben minden kormány foglalkozott a közigazgatási
törvénykönyvvel. A tervezet 2016
októbere óta van közvitán a minisztérium honlapján. Idén több mint
harminc alkalommal szerveztünk
vitát ennek kapcsán az érintettekkel. Az elhangzottakat beépítettük a
tervezetbe, és 2017 júliusában mi-

nisztériumok közti vitára bocsátottuk. A procedúra lejártával várhatóan szeptember elején nyújtjuk be
a parlamentbe a közigazgatási törvénykönyv tervezetét” – részletezte
Shhaideh.
Arra a kérdésre, hogy a tervezet
tartalmazza-e azt a vitatott cikkelyt,
amely szerint elítélt személy is tagja
lehet a kormánynak, a miniszter azt
mondta: a tervezetben ez benne
van, de a parlamentnek jogában áll
ezt a cikkelyt módosítani, ha a bizottságokban
úgy
döntenek.
(Agerpres)

Az RMDSZ-szel partnerségben tájékoztató jellegű kampányt indít az Eurotrans
Alapítvány a 2018-as magyarországi országgyűlési választásokra. A kampány célja a
szavazáshoz szükséges tudnivalók ismertetése.

Ősszel kerülhet a parlament
elé a közigazgatási
törvénykönyv tervezete

a tenger ideálisan fölmelegített-behűtött, mesterszakácsok által sózott, nos éjszakánként harsogó
kabócákkal színesítve. Meg lehetett
szokni, meg lehetett szeretni, hiányolni is lehetett bús téli estéken,
amikor csak az udvarokra kicsapott városi ebek vonyítanak egymásnak alig kódolt választási
hestegeket, amiket még az orosz
heckermaffia sem tud meglékelni.
És, kérem szépen, én hiányolom.
Nem a kabócákat, azokat bizonyára Görögország tetemes tartozásai a IMF-nek egyáltalán nem
érdeklik, változatlan erővel fognak
hangoskodni Hellász végezetéig,
hanem a városi, az ablakom alatti
tücsköket. Régente, ha nem tudtam
aludni, vagy nyitott ablak mellett
éjszakáztam, cirpelésük hallható
volt. Hiányzik a Tücsökzene. Talán
már csak Szabó Lőrinc ciklusában
találnám meg újra? Hiszen, amióta
motoros kaszával terrorizálják a
város lakosságát, főleg azokat, akik
otthon tartózkodnak, azóta eltűntek
a tücskök. Amióta füstös szúnyogirtó vicinálisok battyognak végig

utcáinkon, nincsenek. A szúnyogok
valahogy ellenállóbbak. Igaz, nekik
senki nem szentelt versciklust.
Róluk csak egy tréfás gyermeknóta
szól, aszongya „Házasodik a szúnyog…” vagy ez is a tücsökről
szólna? A fene tudja…
Miként azt is a jó fene tudja,
hogy miféle rendszer szerint javítanak a tanári véglegesítőre, biztos
állásokra vizsgázók dolgozatain,
hogy megint csak 40 százalékos
volt a sikeresen pályázók száma.
Arra gondolni sem merek, hogy az
ő felkészülésekkel, tudásukkal, puskáikkal és ügyszeretetükkel lenne
baj. Hiszen tanárnak manapság a
fiatalok jobb híján meggyőződésből mennek. Ui. meg vannak győződve, hogy amint valami jobb
akad, úgy itt hagyják, mint Plant úr
a nőket, akikhez őszintén szokott
beszélni levél- és hajhullásos ősztogénkor. De ilyen gyönyörű nyárban ki hülye beülni az iskolába?
Legfeljebb a festők-mázolók, akik
még szeptember 15-ére sem végeztek a minimum 10 (egyébként kötelező) osztály és terem kiföstésével.
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

A bürokrácia és az empátiát nélkülöző törvények csapdájában

Pál atya nem engedi el a gyermekei kezét

Miközben az állam feladatát
látja el, azaz nehéz sorsú,
szétesett családokból származó gyerekeket nevel, a bürokrácia, valamint az állami
támogatás megvonása ellehetetleníti a Bakó Béla Pál, azaz
Pál atya, ferences rendi szerzetes által működtetett Szent
Erzsébet Társulás munkáját.
Bár a saját forrásaikból tíz
kiskorút tudnának ellátni, Pál
atya képtelen arra, hogy 28
gyermeke közül bármelyikről
is lemondjon, ezért minden
követ megmozgat annak érdekében, hogy tisztességgel
felnevelje a család nélkül maradt gyerekeket.

Menyhárt Borbála

A ferences lelkület – amid van,
oszd meg a szegényekkel – és a keresztény szeretet élteti a Szent Erzsébet Társulás munkáját. Pál atya
szívügyének és küldetésének tekinti
a nehéz sorsú gyerekek felkarolását,
mint mondta, ő azt a feladatot kapta
a Jóistentől, hogy gyermekkort teremtsen azoknak a kiskorúaknak,
akiknek egyébként ez nem adatott
volna meg. Itt megsimogatják őket,
ha szomorúak, mesét olvasnak
nekik ágyba bújás előtt, és tanulnak
velük, ha éppen gondot okoz a másnapi lecke. A teremben, ahol beszélgetünk, sorakoznak az igényes
meséskönyvek, és öröm hallgatni,
ahogyan Pál atya, akárcsak egy
büszke nagyapa, mesél a gyermekeiről. Nem fér kétség ahhoz, hogy
igazi családra találnak a hozzá került kiskorúak. Az évek során közel
százhúsz gyerek sorsát egyengette.
Bár a közel két évtized során,
amióta a ferences rendi jótevő gyermeknevelésre adta a fejét, számtalanszor kellett szembenézniük
anyagi nehézségekkel, mindig kerültek adakozó kedvű emberek,
akik segítettek továbblépni. Ugyanakkor nagyot nyomott a latban az is,
hogy mindig számíthattak a Maros
Megyei Tanácson keresztül juttatott
állami támogatásra. Ettől viszont
idén elestek, és a bürokrácia, amibe
ütköznek a működéshez szükséges
licenc megszerzése során, ellehetetleníti a tevékenységüket.
Ha volt hely, jó, ha nem,
szorítottak
– A Marosvásárhelyen és Marossárpatakon családi típusú otthonokat működtető Szent Erzsébet

Társulás 1998 decemberében
indult – emlékezik vissza a
kezdetekre Pál atya. – Annak
idején én mint ferences szerzetes azzal a céllal indítottam
el, hogy olyan gyerekeket, fiatalokat fogadjunk be családi
típusú házakba, akiket nem
fogad be senki, akik nem
gyermekhez, nem emberhez
méltó körülmények között nevelkednek. Nem árvaházban
gondolkodtunk, hanem otthonban, ahol igazi családi
légkörben nevelkednek ezek a
gyerekek. Vannak közöttük
árvák, félárvák és szociálisan
árvák, ez utóbbi valójában
egy diplomatikusabb kifejezés, mert zavar, amikor egy
gyerekről azt mondják, hogy
elhagyott. Nem mintha nem
fedné a valóságot, csak bántó
a gyerekre nézve. Sokáig az
otthonok működtetése az
állam támogatásával történt, pontosabban a Maros Megyei Tanács támogatásával.
2000-2001-től
szerződésben álltunk a Maros Megyei Gyermekvédelmi Igazgatósággal. Voltak ugyan kisebb-nagyobb
gondok, de párbeszéddel, megértéssel mindent meg lehetett oldani,
úgy érzem, hogy 18 éven keresztül
nagyon jól együttműködtünk. Hozzánk azok az esetek kerültek, amelyekre máshol nem sikerült
megoldást találni. Telefonáltak a
gyermekvédelemtől, hogy van egy
problémás esetű gyermek, be tudjuk-e fogadni. És mindig igen volt
a válasz. Ha volt hely, jó, ha nem,
akkor szorítottunk. Azt sem tudtuk,
hogy fiú-e vagy lány-e, fehér vagy
fekete, de nem ez számított, hanem
az, hogy van egy gyerek, akinek
most van szüksége a segítségünkre,
akit fel kell karolni, akinek gyermekkort kell biztosítani. Ennek a
küldetésnek igyekeztem maximálisan eleget tenni a munkatársaim,
valamint nagylelkű, adakozó embereknek a támogatásával. Nagyon
sok pozitív tapasztalatom van ezen
a téren, hiszen az évek során nemzetiségtől
függetlenül,
Vatra
Dorneitól Bukarestig jöttek az emberek segíteni, és bár állandó támogatónk nincsen, visszatérő annál
több, és amikor nehéz helyzetben
voltunk, kibillentettek a holtpontról.
Most sajnos ezen a téren is változott
a helyzet, akikre eddig rendszeresen
számíthattunk, tovább már nem tudnak segíteni – jegyezte meg a ferences rendi jótevő.

„Kómában” van a társulás
A jelenleg 24, öt és tizenhat év
közötti, valamint négy nagykorú
gyereket nevelő Pál atyának óriási
fejfájást okoz, hogy kötelezik őket
a működéshez szükséges licenc
megszerzésére. Ennek hiányában
nem folytathatják tovább a tevékenységet, és augusztusban nem pályázhatnak támogatásra a megyei
tanácsnál.
– Olyan helyzetbe kerültünk,
hogy meg kell szereznünk a licencet. Már 2015 óta kérik, viszont nekünk 2017 június közepéig
akkreditálásunk volt. Mivel ez lejárt, előkészítettük az aktákat, és benyújtottuk a licenckérelmet, hogy
tudjunk tovább működni a jelenlegi
felállításban. Több alkalommal
visszautasítottak, mondván, hogy
bizonyos feltételeket nem teljesítettünk, de nem adtak egy listát, hogy
tudjuk, pontosan minek is kell eleget tegyünk. A személy, akit ezzel
megbíztunk, az internetről tájékozódott arról, hogy általában mire
van szükség hasonló helyzetben.
2015-től a tevékenységünk 80 százaléka bürokratikus tevékenység.
Képtelenség, hogy mennyire a papírokra koncentrál az állam, a hivatalnokok, a lényeg pedig háttérbe
szorul, senki nem a gyerekek javát
nézi, hogy van egy otthonuk, hogy
meg van oldva az étkeztetésük, ruháztatásuk, és emellett, ha a szükség úgy hozza, külön tanárt
fogadunk melléjük, különprogramokra járnak: úszni, gyógytornára,
táborokba. Előfordul, hogy egy
évben hétszer mennek táborba.

Amit lehet, megteszünk értük, és elmondhatom, hogy nyolcvan százalékban sikeres felnőttekké válnak,
sokan leérettségiznek, egyesek
egyetemre mennek. Nálunk általában 40-45 gyerek szokott lenni, de
sajnos ez a szám leapadt 28-ra, mert
nincs lehetőségünk többet befogadni, mivel az alkalmazottakat, valamint a közköltséget nem tudnánk
fizetni.
Érthetetlen, hogy az állam válláról levesszük a terhet, ennek ellenére megölnek bennünket ezekkel a
törvényekkel. Azt mondhatjuk,
hogy a Szent Erzsébet Társulás jelenleg az intenzív osztályon, kómában van. Olyan ördögi körbe
kerültünk, amiből nem tudom, hogyan mászunk ki.
A bürokrácia iskolapéldája
Az állam megvonta a támogatást,
amit a megyén keresztül kaptunk,
és amiből az alkalmazottak bérének
egy részét biztosítani tudtuk. Viszont ha a licencet meg akarjuk szerezni, a törvény előírja, hogy az
alkalmazottak számát növelni kell.
Vásárhelyen például egy munkapontnál, az egyik háznál van négy
gyerek, és három alkalmazott kell
legyen. Továbbá utasítást kaptunk,
hogy egy szobában csak két gyerek
lehet. Lehet a szoba hétméteres is,
de ezt akkor is be kell tartani, hiszen
feltétel, hogy a licencet megszerezzük. Továbbá a tűzoltói engedélyek
megszerzése során is megnehezedett a dolgunk, hiszen szigorú feltételeket szabtak. Például 63
füstérzékelőt és további hőérzékelőket kellett felszerelni, ami 7 ezer
euróba került volna. Addig kerestük
a cégeket, amíg találtunk valakit,
aki szinte feléért felszerelte. Bár
még most is adósságunk van emiatt,
eleget tettünk ennek is. Ezenkívül
követelték az épületek tűzálló szigetelését, hiába voltak még az épület átvételétől származó aktáink,
amelyek bizonyították, hogy erre a
típusú faanyagra nem kell tűzálló
szigetelés, úgyis el kellett végezzük
ezt a beruházást is, ami további
3600 lejbe került. És még mindig
nem szereztük meg a tűzoltósági jóváhagyást, mert egy fadarabot,
amin elvégezték a tűzálló szigetelést, el kellett küldjünk Kolozsvárra, hogy rábólintsanak, rendben
van-e, és az ottani illetékesek három
hete nem adnak választ. Ettől függ,
hogy a tűzoltóság pecsétjét megkapjuk-e. A feltételek között van,
ami logikus elvárás, és az ember
ezeknek eleget tesz, ha a bicskája
beletörik is, de vannak érthetetlen
dolgok is. Például Bukarestből utoljára azért dobták vissza az iratcsomót, mert nem volt feltüntetve a
dokumentációban, hogy a sárpataki
munkaponton a házak fala kívülről
milyen színűre van festve. Nem az
számít, hogy olyan feltételek vannak, amelyek a gyerekeknek a kényelmét szolgálják, hogy bent
tisztaság van, vagy van meleg víz,
hanem, hogy történetesen narancssárga-e vagy zöld a ház külseje.
Ezenkívül az épületen átalakításokat kellett végezzünk, mindaz, ami
közel két évtizedig jó volt, most
már nem felel meg – sorolta az útjukba gördített akadályokat Pál
atya.
Kicsúsznak az időből
Mint rámutatott, az utóbbi időben
olyan szociális törvények születtek,
amelyek ellehetetlenítik azok helyzetét, akik ezen a téren tevékenykednek. Miután évekig számíthattak
a megyétől érkező anyagi támogatásra, a megváltozott törvénykezés
nyomán akárcsak számos nemkormányzati szervezetnek, amelyek a
hátrányos helyzetű rétegek megsegítésén munkálkodnak, januártól a
Szent Erzsébet Társulásnak is megszűnt a finanszírozási szerződése a
gyermekvédelmi igazgatósággal.
– Januártól májusig nem kaptunk
támogatást, a húsz alkalmazottunkat négy hónapon át nem tudtuk fizetni. Május elején visszamenőleg
megkaptuk a négyhavi összeget, de
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azóta nem számíthatunk az állami
támogatásra, mert a licitet, amit
meghirdettek, nem nyertük meg.
Felfoghatatlan számomra, hogy egy
gyerek, egy ember eltartását licitálják, amelyik szervezet, alapítvány
kevesebbért vállalja, hogy gondoskodik a gyerekről, annak adják – áll
döbbenten a jelenlegi helyzet előtt
Pál atya.
A megyei önkormányzat augusztusban újabb kiírást hirdet meg, viahhoz,
hogy
erre
szont
pályázhassanak, addig meg kellene
szerezniük a licencet. – Ha a hét végéig meg is kapnánk Kolozsvárról
a rábólintást, hogy megfelelő a tűzálló szigetelés, és ennek birtokában elküldenénk Bukarestbe a licencdossziét, az illetékes állami
szerv jogi osztálya most szabadságra megy, tehát mire megszerezhetnénk a jóváhagyást, október lesz,
és megint elesünk az augusztusi pályázati lehetőségtől, amit a megye
hirdet meg. Sajnos a törvény változott ezen a téren is, licenc hiányában a megye sem fogadhatja el a
pályázatunkat, nem vehetünk részt
a liciten. Valami csoda kell történjen, és ezért imádkozom, mert ha a
licitről lemaradunk, arra kényszerülünk, hogy teljes egészében a saját
forrásainkból éljünk meg – tette
hozzá a gyermekei sorsáért aggódó
atya.
Melyiket a 28-ból?
Az állami támogatás hiányában,
kizárólag a saját forrásaikból tíz
gyereket tudnak eltartani, viszont
jelenleg 28-an nevelkednek náluk.
Legrosszabb esetben tizennyolc
gyerektől meg kellene válniuk, őket
a gyermekvédelmi igazgatóság kellene elhelyezze. Pál atya viszont határozott, minden követ megmozgat
annak érdekében hogy az összes
gyerek tovább nevelkedhessen nála.
Nem csoda, hiszen mindeniket a
magáénak érzi.
– A legnagyobb gondot az
okozza, hogyan válasszam ki, hogy
ki menjen és ki maradjon. Úgy
érzem, nincs jogom ezt megtenni.
Ha egyszer felelősséget vállaltam
ezekért a gyerekekért, akkor felelősséggel vigyem őket tovább, ha
koldulni megyek, akkor is.
Kívülállóként könnyű azt mondani, hogy elviszik a gyereket egy
másik alapítványhoz, amely kedvezőbb áron vállalja az ellátásukat, viszont nem mindegy a gyereknek,
aki már egyszer magára maradt,
aztán hozzánk került, és itt nőtt fel
nálunk, megszokott egy közösséget,
hogy új, számára idegen helyre
kerül, tehát ismét kap egy pofont az
élettől. Nem lehet csak úgy, a ki
ajánl kevesebbet elv alapján cserélgetni a gyerekek életterét, ennek
minden fejlődéslélektani elmélet ellentmond. Én mindent megteszek,
hogy itt maradhasson nálunk az
összes gyerek. Erre kaptam indíttatást, és ennek nem lehet ellenállni,
mint ahogy Szent Pál apostol is
mondja, Krisztus szeretete sürget
minket, ennek nem lehet ellenállni.
Ameddig az Úristen ad kegyelmet
és erőt, hogy 13 műtét után is tudjam végezni ezt a hivatást, hiába
gördítik az utunkba ezeket az akadályokat, megyünk tovább. Ha az
alkalmazottak számát le is kell
csökkentsük, reménykedem, hogy
az Úristen, valamint a jó emberek
segítségével fenn tudunk maradni.
Vannak, akik tényleg akarnak segíteni, és ezt hálával elfogadjuk a túlélés érdekében, de sajnos nem
tudják pótolni a kiesett állami támogatást. Havonta a fizetéseket, adókat, épületfenntartást, mindenféle
költségeket összeszámolva 11 ezer
eurós költségeink vannak. Állataink
vannak, gazdálkodunk, és most
azon gondolkodunk, hogy saját vállalkozást nyissunk, aminek a bevételéből a Szent Erzsébet Társulás
meg tud élni, de sajnos ez nem
egyik napról a másikra történik.
Saját forrásokat kell keressünk,
hogy legalább azok a gyerekek, akiket nevelünk most, itt maradhassanak mind.
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Egy álarc mögötti tudós muzsikája

Szilágyi Mihály

Csupa találós kérdés a világ! Mi a közös
Az operaház fantomjában, a matematikában
és a zenében? A válasz röviden: egy város,
egy név és egy álarc. Egy nyomozónak ennyi
információ már elegendő, hogy elinduljon, és
felderítsen egy eseménysort. Képzeljük el,
hogy ezúttal mi vagyunk a detektívek, akik
felgöngyölítünk egy szép, de néha szomorú
történetet!
Az operaház fantomja című regényt – nem
musicalt! – egy bizonyos Gaston Leroux
nevű szerző írta. Ebben a rendkívül izgalmas,
a párizsi operaházhoz kötődő krimiben egy
álarcos alak küzd, hogy embernek fogadja el
őt a világ. Erről a regényről írt csodálatos zenedrámát Andrew Lloyd Webber. És most,
mint egy detektívnek, keresnünk kell a kapcsolatot a regény és egy másik történet között. Az álarc már biztos pont, már csak a
várost, a nevet és a zenei összefüggést kell
felkutatnunk a matematika világában. Ha szerencsénk van, akkor hamarosan találunk egy
Gaston Maurice Julia nevű matematikust.
Hogy Gaston Maurice Julia az a személye, aki után nyomozunk, még nem tudhatjuk.
Éppen ezért keressünk minél több adatot az
életéről!
Észak-Afrikában, Algériában kell kutatnunk egy Sidi-Bel-Abbes nevű városban. Itt
született egy Gaston Maurice Julia nevű kisfiú 1893-ban. Édesapja gépszerelőként csak
nagyon szerény körülmények között tudta
fenntartani a családot. Valószínű, hogy a kisfiú gyakran hallotta énekelni az édesanyját,
mert amint ötévesen iskolába került, leginkább a zene és a matematika iránt érdeklődött. Théoduline nővér, aki tanította, hamar
fölfedezte a gyerek rendkívüli fogékonyságát, és azt ajánlotta a szülőknek, hogy feltétlenül taníttassák a fiút. Théoduline nővér
meghatározó volt Gaston életében, ő alapozta
meg erkölcsi szemléletét, emberségét. A keresztény iskola tanárai is sokat győzködték a

családot, hogy beláthatatlan nagy kár lenne,
ha veszni hagynák a fiú tehetségét. A szülőket
azzal biztatták, hogy próbáljanak ösztöndíjat
kérni gyermeküknek.
Gaston nagy szerencséjére szülei komolyan vették a tanári figyelmeztetést, és a kilencéves fiúval Oranba költöztek. Az apa
szerelőként hamar munkát talált, mert szükség volt mezőgazdasági gépjavítóra. Az iskolába való belépés nem volt a legegyszerűbb a
gyerek számára. A líceum tanárai vonakodtak
bevenni Gastont az ötödik osztályba, mert
nem tudott németül. A fiúcska hihetetlen
ajánlattal lépett a tanárok elé: azt kérte, hogy
csupán egy hónap haladékot engedjenek neki,
hogy bepótolhassa lemaradását.
A hónap eltelt. A tanárok döbbenettel ismerték fel a fiúban a zsenit, ugyanis négy hét
alatt képes volt felzárkózni. A tanév végére
pedig minden tantárgyból, még németből is ő
volt a legjobb az osztályban. Ezek után már
nem meglepő, hogy kiemelkedően vizsgázott
tudományokból, matematikából, filozófiából
és modern nyelvekből.
Jeles oklevéllel a kezében, ösztöndíjjal Párizsban folytathatta a líceumot. A megszokotthoz képest teljesen idegen világba
csöppent fiú egészségileg meggyengült,
hosszú ideig tífuszos láz gyötörte, kórházban
ápolták. Egy évnél hosszabb ideig kimaradt
az iskolából, de így is nyolc hónap alatt sikerült mindent bepótolnia, és a vizsgán magasan a többiek fölött remekelt.
Talán betegsége idején vagy máskor került
ismét kapcsolatba a zenével. Megtanult hegedülni, és elmélyedt Bach, Schubert és
Schumann muzsikájának a tanulmányozásában. E három zeneóriás lett a kedvence. Bach
matematikailag is szép zenéje lenyűgözte,
Schubert és Schumann ábrándozó, képeket
láttató muzsikája pedig elbűvölte.
1911-ben elkezdte az egyetemet, de éppen
csak befejezte az alapképzést, 1914. augusztus 3-án Németország hadat üzent Franciaországnak. Gastont behívták katonának. A
kiképzés alatt hamarosan tizedesi, majd had-

Igen, persze, hogyne…

Bogdán Emese
– Vigyázz rá, vedd külön! – kérlelt tanítónő kolléganőm az öltözőben a suliúszáson.
– Nála az a helyzet, hogy anyu felmondott, s
a nagytata helyettesíti az egész családot.
Kézen fogva hozza minden reggel az iskolába. Hiába könyörgök neki, hogy a bejáratnál hagyja egyedül, ne lássák a többiek a
bátortalanságát, nem engedi el a kezét, felhozza az osztályig. Mindjárt lépni se fog
tudni magára. Engem ezek kinyírtak, érted?
Hátha neked sikerül egy kis bátorságot önteni
belé a vízben, hátha felenged szegényke –
mondta reménykedve. Az anyja most jött
haza egy holland pasival, és szült itthon egy
kistestvért, de Arniról lemondott, mert a hollandnak csak az övé kell. Nem tetszik neki a
másé, mert bugyuta. Megegyeztek, hogy
anyagilag majd segítik a tatát onnan. Hát ez
a helyzet, ezt kell tudjad róla, mielőtt a vízbe
mentek. – Ne aggódj, megoldjuk – biztattam
–, pár óra, és rendbe jönnek a dolgok, meglátod, majd kilazul a vízben, mondtam határozottan és magabiztosan, mint akinek ez nem
az első esete, és mint aki már megoldott egy
jó párat. Aztán kézen fogva besétáltunk a me-

(illusztráció)

dencékhez. Aprókat lépett, és szorította a kezemet. – Született egy tesóm – mondta útközben, csak úgy, mintha kérdeztem volna
valamit. – Gratulálok, hát akkor nagy az
öröm a családban – feleltem, tudva az előzményeket. – Elvisznek engem is külföldre a
tesómmal – adta tudtomra egy újabb kézszorítással. – Akkor minél hamarabb meg kell tanulnod úszni, mert ott mindennap medencébe
járnak a diákok – mondtam oktatólag, hogy
tápláljam a reményt.
A diákokat külön csoportokban foglalkoztatják a suliúszás keretében, ám a kivételes
esetek egyéni foglalkoztatást igényelnek.
Más módszereket, sok-sok megerősítést, biztatást kíván, a biztonság érzetét kell fejleszteni, gondoltam, s minden héten kitaláltam
valami mesét is melléje. Az eredmény azonban elmaradt. Bemenet mindig erősen kapaszkodott, s a medencében is csak ketten: ő háton
a vízben, a tutajt a hasára szorítva végezte a
feladatot, ollózott a lábával, ahogy tudott (rugdosott összevissza, és rángatózott az arca), én
kint minden tudományomat latba vetve, a felhúzó T-t a nyaka alá helyezve mosolyogtam
le rá, húztam enyhén, dicsértem, noszogattam,
biztattam a medence hosszán, aztán vissza.

nagyi rangot kapott. 1915. január 25-én csapatával a frontra vezényelték.
Az újonc csapat heves bombatámadást kapott. Az alig 22 esztendős Gaston itt bizonyította be emberségét és helytállását. Egy
lövedék eltalálta az arcát, orra leszakadt, arca
szétroncsolódott, elveszítette egyik szemét.
Bajtársai menteni akarták, de ő – mert beszélni nem tudott – egy tábori lapra azt írta,
hogy csak akkor megy hátra, ha vége a támadásnak. A rábízott embereket még sebesülten
sem hagyta magára. Csak miután megkapta a
visszavonulási parancsot, akkor ment hátra,
hogy kezeljék a sebeit. Helytállásáért lovagi
becsületrenddel tüntették ki.
Hosszú időre kórházba került. Két év alatt
27 sikertelen műtét után beletörődött, hogy
torz arccal kell élnie, és bőrmaszkot kell viselnie, hogy mások számára is elviselhetőbbé
tegye ijesztő kinézetét. Lelki vigaszt csak
édesanyjától kapott hegedűje és a matematika
nyújtott számára.
A zene viszont csodát tett Gaston életében!
A kórházban egy fiatal ápolónő felfigyelt a
hegedű hangjára. Talán meglepte a hegedű

zokogása, mert sietett felfedezni,
ki az a kitűnő játékos. Bizonyára
elcsodálkozott, amikor az álarcos
matematikust látta muzsikálni. A
két fiatal döbbenten nézett egymásra. A lány szemében könnyek
harmatoztak. Ekkor tudta meg a
matematikus, hogy miért könynyezik Marianne Chausson, az
ápolója: a muzsikáról édesapja,
Ernest Chausson, a romantikus
zeneszerző jutott eszébe, aki biciklibalesetben halt meg.
A torz arcú matematikus zenéje azt dalolta, hogy Gaston
lelke nem torzult el. Marianne
Chausson, mivel ismerte a zene
nyelvét, megértette a hegedű
énekét, és 1918-ban felesége lett
az álarcos tudósnak. Hat gyerekkel ajándékozták meg egymást.
1917-ben doktorált, 1918-ban
publikálta mesterművét, melyben
a racionális törtfüggvényekkel foglalkozott.
Ezzel elnyerte a Francia Tudományos Akadémia nagydíját is. Később a svéd és olasz akadémiák is tagjukká választották. Összesen 30
könyvet, 45 tudománytörténeti cikket és 157
tudományos dolgozatot írt.
Ha matematikai kutatásait ábrázoljuk,
nyomban eszünkbe jut Lánczos Kornél elmélkedése, miszerint a tudomány is művészet
és a művészet is tudomány. A Julia-féle halmazok ábrázolva akár képzőművészeti alkotások is lehetnek.
A művész-matematikus 1978-ban halt meg
Párizsban.
Nyomkövető tevékenységünk során bizton
állíthatjuk, hogy Gaston Maurice Julia valóban az a személy, akire a találós kérdés utal.
Sőt mi több, a regény főhősének és Gastonnak az életében közös és ellentétes vonásokra
is felfigyelhetünk. Éppen ezért érdemes elolvasni a könyvet és megnézni az erről írt musicalt is!
És ne feledjük: csak az okosak számára jelent szellemi szórakozást a muzsika, a többi
emberről az általa hallgatott zene árulkodik!

Így ment ez hosszú heteken keresztül, de az
ollózás, a lábtempó csak vergődés maradt, az
arca rángatózott, kezét pedig folyton beleverte a falba, és többször is kikapaszkodott,
mintha ott sem lennék. Hétről hétre szenvedtem vele. – Arnika, bízol-e bennem? – kérdeztem egyszer bemenet. – Igen, persze,
hogyne – felelte gyors egymásutánban, és pislogott. Megálltunk, hogy megerősítsem a válaszát: – Mindig itt vagyok melletted –
guggoltam le melléje. – Látod, mekkora vagyok, amíg engem látsz, semmi baj nem történhet! Megegyeztünk? – Igen, persze,
hogyne – hadarta sűrű pillogtatás közepette.
A vízben azonban maradt minden a régiben.
Hiába tartottam a T-vel a nyakát, nem tudott
háton ollózni, csak vergődött fáradhatatlanul
a medence hosszában, de nem haladt, könyökén már kék folt jelezte a fal nyomát. Módszert váltok, mondtam egy fél év után. – Arni,
ma nem fogunk háton gyakorolni, csak bebújunk a vízbe és bugyborékolunk – mondtam,
s ő rá is állt egyből. Lebújt a víz alá, és tartotta
a levegőt, nagy ámulatomra. Rövid idő alatt
lebegésben is megcsinálta ugyanazt, betette a
fejét is, lement a medence aljára is nagy készségesen. Hasmánt minden ment, mint a karikacsapás. – Végre beindultunk, újságoltam a
tanító néninek, s utána egy darabig csak hason
gyakoroltunk mindent. – Már nem kell fogjál
– tegezett le bizalmasan. Boldog voltam, hogy
kilazult, a kezemet sem szorította bemenet,
már haladtunk is, az úszást utánozva. – Jó
úton vagyunk, megoldódik minden, már
szinte úszik – mondtam dicsőségesen. Mint
aki jól végezte dolgát, és túl van a nehezén,
visszatértem a háti lábtempóhoz, gondolván,
hogy a könnyű hátgyakorlatok most már nem
okozhatnak gondot. – Ma újra háton gyakorolunk, mondtam befelé menet, mire szorított
egyet a kezemen. – Minden jól megy már
hason, akkor forduljunk hátra is, hogy lássuk
egymást – mondtam mosolyogva –, mire még
egyet szorított a kezemen, vékony ujjai rátapadtak a tenyeremre, de én akkor sem vettem
komolyan a jelzést. – Minden rendben? – kérdeztem a medence lépcsőjén. – Igen, persze,
hogyne – hadarta bizonytalanul, és újra pislogott. Azon az órán elszabadult a pokol.
Ugyanúgy kapaszkodott, rugódott, vergődött,
szenvedett, mint a legelején. Én pedig az öszvér kitartásával biztattam felülről, hogy ennek

mennie kell most már, ennyi idő után, miközben a mosolyom vigyorrá merevedett az arcomon. Végigvergődtük az órát. A karját
ritmusosan, kapaszkodásszerűen verdeste
bele a medence falába, pillogtatott, rám se nézett, mintha ott sem lennék. Szédülni kezdtem, és elöntött a düh. Lehajoltam, és egyik
kezemmel kikaptam a vízből. – Arni, miért
csinálod ezt velem? – kiáltottam, magamból
kikelve. – Egy fél éve csak veled foglalkozok, mindent megpróbáltam (kiáltottam inkább magamnak). Ha ennyire félsz a
hátúszástól, ami a legkönnyebb, nem tudlak
vállalni, sírtam el magam tehetetlenségemben. – Ne menj el – rebegte, ne hagyj itt! –
tegezett ismét. – Mikor hasra fordítalak, mindent megcsinálsz ügyesen – engedtem fel egy
kicsit –, mikor hátra, akkor kapálózol, rám se
nézel, csak pillogsz, így van? – Igen, persze,
hogyne – rebegte beleegyezően. Valahogy letelt az óra, de a szédülés miatt alig értem
haza. Másnap a suliban is rosszul voltam. Az
agyamban vadul cikáztak a gondolatok. „Ne
hagyj itt, ne menj el” – csengett vissza a fülembe egyre hangosabban. A tanító néni, a
kolléganőm meglátott az udvaron. – Látod,
neked sem sikerült – mondta keserűen. –
Hiába erősködünk, erről a gyerekről már
akkor lemondott az anyja, mikor még csak a
hátán feküdt a kórházban. – Hol feküdt a
hátán? – kiáltottam vissza, s kirázott a hideg.
– Hát a szülészeten, a pólyában – magyarázta,
mintha bolond lennék. Forogni kezdett velem
az udvar, s hallottam a hátúszást kísérő jajkiáltásait:. „Ne hagyj itt, ne menj el”. – Rosszul
vagy? – kérdezte a kolléganőm. – Igen – feleltem –, elment az erőm, zúg az agyam. –
Estére mentőt kellett hívni. A sürgősségin közölték, hogy pánikrohamot kaptam, és felugrott a vérnyomásom, kiment a kalcium
belőlem. Úgy éreztem, ez már a halál. Három
órát tartottak ott, az állapotom alig változott.
A szívem elszorult, vadul vert, hallottam a fülemben, éreztem az egész testemben. Az ő bátortalan hangja is visszacsengett egyre. – Ne
menjen el – mondtam az orvosnak, mikor átlépett a szomszédos helyiségbe. A szolgálatos
doktorka biztatni akart. – Helyre fog jönni,
ne idegeskedjen, láthatja, hogy itt vagyok
maga mellett, megbízik bennem? – Igen, persze, hogyne – rebegtem én is, erőtlenül pillogtatva, a hátamon fekve.
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Nyári beszélgetős esték
zamatai

jük felvert tojással és megszórjuk reszelt sajttal. Sütőben szép
aranysárgára sütjük. Melegen és hidegen is fogyasztható. Kitűnő vendégváró.
Barackos galette

Nyári vakációs hangulatban mindig jól jön egy-egy
finom falat, ami jobb közérzetre derít. Persze, ha
egy sör vagy egy pohár jégbe hűtött finom bor is
kerül az asztalra, pompás életérzés kerít hatalmába. Következhetnek hát a kerti partik, a késő estébe nyúló beszélgetések. Bár a legkézenfekvőbb a
grillezés, a változatosság kedvéért most eltérünk
ettől, s nyári gyors ételekhez adunk ötleteket, fő
alapanyagként zsenge tököt, házi juhsajtot, csirkemellet és kajszibarackot használva.

Mezey Sarolta
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a felvert tojáshoz adjuk, megsózzuk, borsozzuk. Az olajat a
serpenyőben felforrósítjuk, s beletöltjük a sajtos tojást. Közepes lángon addig sütjük, amíg a teteje is elkészül, nem kevergetjük, hogy az egész egyben maradjon, mint a púpos
rántotta. Paradicsommal vagy bármilyen más salátával
tálaljuk.

Fotó: Mezey Sarolta

Hozzávalók: 30 dkg finomliszt, 8 dkg cukor, 15 dkg hideg
Zöldséges, csirkés tekercs
vaj
felkockázva, 1 tojássárgája, egy csipet só, 3-4 evőkanál
Hozzávalók: egy csirkemell, egy zsenge tök, egy kápiahideg
víz.
paprika, egy fej hagyma, két-három cikk fokhagyma, háromA
töltelékhez:
tetszés szerint, körülbelül 50 dkg barack, 5négy szál petrezselyem, só, bors, 10 dkg juhsajt, 2 tojás, 6
kanál
barackíz,
3-4 kanál cukor.
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darab üzleti réteslap, kevés olaj.
A tészta peremére: 1 tojásfehérje, 3-4 kanál darált dió.
Elkészítés: A lisztet, cukrot, a tojássárgáját és a vajat eldolgozzuk, hozzáadjuk a vizet. Gyorsan kell dolgozni, hogy
a vaj ne olvadjon meg.
A tésztát egy órát hűtőben pihentetjük, majd kör alakúra
kiserítjük, sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük. A tésztát úgy
kenjük meg lekvárral, hogy a peremére ne kerüljön. Aztán
ráhelyezzük a negyedbe vágott sárgabarackokat, s a kör szélét
feltűrjük. Így egy fordított berettre emlékeztető formát kapunk. A tészta feltűrt peremét megkenjük a tojásfehérjével,
megszórjuk darált dióval és kristálycukorral. Közepes erősségű tűzön készre sütjük.
Jó sütés-főzést!

Sajtos rántott tök
A rántott tök az egyik nyári kedvenc, gyakran készítjük,
jobban ízlik ilyenkor, mint bármi más. Mivel házi juhsajt
„bőven terem” az esztenán, a piacon és az üzletekben is kapható, friss és finom, így sajttal készítettem a rántott tököt.
Hozzávalók: egy zsenge tök, 15 dkg házi juhsajt, két tojás,
só, bors, friss csombor, kevés liszt, olaj a sütéshez.
A tököt vékony szeletekre vágjuk, befűszerezzük és állni
hagyjuk. Aztán a tökszeletek egyik felét bemártjuk lisztbe, a
másik felét megkenjük a felvert tojással, s a tökszeleteket –
Elkészítése: A hagymát apróra, a csirkemellet apró koca tojásos felükkel egy vékony sajtszeletet közrefogva – összeragasztjuk (a tojásnak ragasztó szerepe van). Miután a két kákra vagy csíkokra vágjuk, sóval, borssal, fokhagymával fűtökszelet összeállt, a „szendvicset” tojásba forgatjuk, és bő szerezzük, és egy kis olajon megdinszteljük. Nem árt, ha a
forró olajban kisütjük. Paradicsommal tálaljuk.
hagyma kissé karamelles ízt kap. Miután elkészült, hűlni teszszük, majd ugyanebben a serpenyőben megdinszteljük a káJuhsajtos rántotta
piát és a tököt is. Az egészet egy felvert tojással és az apróra
Reggelire, uzsonnára, vacsorára nagyon finom. Hamar el- vágott petrezselyemmel összeforgatjuk.
készül és laktató.
Két rudat készítünk. A réteslapokat hármasával csoportoHozzávalók: 4 tojás (ha lehet, házi), 15 dkg juhsajt, só, sítjuk, a tölteléket kettéosztjuk. A tölteléket egy vonalban hebors, díszítéshez csombor, olaj.
lyezzük a kinyújtott réteslapokra, a széleket behajtva
A sajtot apróra reszeljük, a tojásokat jól felverjük. A sajtot feltekerjük, és sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük. Megken-

Oltási kampányt szervez az egészségügyi
tárca a belügyminisztériummal együtt

A kanyarójárvány megfékezésének érdekében intézkedéscsomagot léptetnek életbe a
belügyminisztériummal közösen – jelentette
be kedden Florian Bodog egészségügyi miniszter.

„Meggyőződésem, hogy közös erőfeszítéseink nyomán jobb eredményeket érhetünk el. Visszafogjuk a
kanyarójárvány terjedését” – nyilatkozta Bodog a Carmen Dan belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón.
A szaktárca vezetője hozzátette, senkit „nem oltanak
be erőszakkal”.
„Határozottan kértük az egészségügyi igazgatóságok
mozgósítását, saját munkatársaik mozgósítását és a

családorvosokkal való együttműködést. (…) Azt kértük
a kollégáinktól, hogy gyors ütemben vigyék végig a
kampányt. Személyesen is követni fogom és terepen is
fogok ellenőrzéseket végezni” – mondta Bodog, majd
hozzátette, hogy kéthetente jelentik majd a hatóságok
az oltások ütemét.
A szaktárca vezetője a szülők megértését kérte,
azonban elmondta, hogy akik nem akarják beoltatni
gyereküket, írásbeli nyilatkozatot kell leadniuk a családorvosnál. „A hátrányos helyzetű közösségekhez szeretnénk elvinni az orvosokat, nem akarjuk erőszakkal
beoltani a gyerekeket” – tette hozzá Florian Bodog.
A beoltatlan gyerekek beazonosítására minden megyében létrehoznak egy munkacsoportot, amely a prefektusból, az egészségügyi igazgatóság
képviselőjéből és a megyei tanács képviselőjéből fog állni. A járványnak kitett közösségeket egy héten belül
azonosítanák a hatóságok a tervek szerint.
Carmen Dan belügyminiszter elmondta, hogy támogatják az egészségügyi minisztérium kampányát, és azt
kérte, hogy azokon a településeken,
ahol nincs családorvosi ellátás, az önkormányzatok szervezzék meg az oltási kampányt.
Jelenleg 8.017 kanyarós megbetegedést jegyeznek országszerte, 370 esettel többet, mint július 3-9. között,
tájékoztatott az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
Eddig 31 személy hunyt el kanyarós
megbetegedés miatt. (Agerpres)

Minden második gyerek veszélynek
van kitéve az interneten

A Microsoft Magyarország az MTIhez
eljuttatott
közleményében kiemelte: az elmúlt években a számítógép, az
okostelefon vagy a
tablet a nyári vakáció
elengedhetetlen kellékévé vált. A gyerekek
ilyenkor a megszokottnál jóval többet
használják ezeket az
eszközöket, mint iskolaidőben.
A Microsoft reprezentatív nemzetközi kutatása szerint csak az elmúlt évben a világon a tizenéves
internethasználók 62 százaléka
szembesült valamilyen veszéllyel
az online térben. A felmérés azonosította az öt leggyakoribb veszélyforrást is. A „feketelista” első
helyén a kéretlen internetes kapcsolatfelvétel szerepel, a megkérdezettek 43 százaléka szembesült már
ilyen helyzettel. A második legtöbbször előforduló veszély a rosszindulatú, „gonosz bánásmód”, ezt követi
a trollkodás, a kéretlen szexuális
tartamú üzenet, majd az online zaklatás zárja a sort.
A felmérés szerint a megkérdezettek 70 százalékát érte már valamilyen
negatív
hatás
az
interneten. Ennek „legaggasz-

tóbb” következményének azt tartják, hogy a bizalomvesztés miatt
az online és az offline térben sérültek a családi és baráti kapcsolatok. A világhálón leselkedő
veszélyek ezenfelül idegrendszeri
hatásokkal járhatnak – emelték ki,
példaként említve az alvászavart,
a stresszt, az iskolai teljesítmény
romlását, valamint az intimszféra
komoly sérülését.
A cég közleményében felidézte,
hogy a Microsoft Magyarország az
elmúlt tanévben több mint ezer diáknak tartott oktatást a biztonságos
internethasználatról, ahol önkéntes
szakembereik és a programjukban
részt vevő egyetemi hallgatók beszélgettek általános és középiskolás
tanulókkal a felmerülő veszélyekről
és arról, hogyan védekezhetnek ellenük – emelték ki.
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Sógor csaba: Bukarestben és Brüsszelben is
szót emelünk a nőkkel szembeni erőszak ellen

A nők elleni erőszak gyakori jelenség az Európai Unión belül, ezért is rendkívül fontos,
hogy az EU és tagállamai gyakorlatba ültessék
az Isztambuli Egyezményt – állapítja meg egy
európai parlamenti jelentéstervezet, amely további intézkedéseket sürget annak érdekében,
hogy az erőszak női áldozatai merjék bejelenteni, amin átestek, ismerjék meg jogaikat és lehetőségeiket, illetve ne féljenek segítséget
kérni.
A jelentéstervezet, amelyet július 11-én délután tárgyalt és elfogadott az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi
Bizottsága (LIBE), Sógor Csaba RMDSZ-es
európai parlamenti képviselő kiegészítéseit és
módosításait is tartalmazza.
Sógor Csaba módosító javaslatainak és kiegészítéseinek eredményeképpen a jelentéstervezet kitér arra is, hogy a nemi egyenlőségi
index szerint még egyetlen uniós országban
sem valósult meg teljes mértékben a férfiak és
nők közötti egyenlőség, illetve rámutat arra,
hogy a nőkkel szembeni erőszak gyakran ezekből az egyenlőtlenségekből fakad. Ezek a társadalmi jelenségek pedig egyértelműen

akadályozzák az áldozatok munkahelyhez jutását, ami negatívan hat a nők pénzügyi függetlenségére is. „Ahhoz, hogy a nőkkel
szembeni erőszak leküzdését célzó intézkedések hatékonyabbak legyenek, azt kértük, hogy
a nemi alapú gazdasági egyenlőtlenségek kezelésére és a nők gazdasági önállóságának előmozdítására irányuló fellépéseket is
támogassák a tagállamok és az EU” – magyarázza Sógor Csaba.
Sógor Csaba szerint nagyon fontos, hogy az
RMDSZ Nőszervezetének köszönhetően napirenden van Romániában és a romániai magyarság körében is a nők elleni erőszak témája,
amely éveken át tabu volt. „Európában minden
harmadik nőt ért már fizikai vagy szexuális
erőszak, húsz nőből pedig egyet megerőszakoltak. Az adatok lesújtóak, a közös feladatunk
pedig az, hogy helyi szinten bátorítsuk a hölgyeket: merjenek segítséget kérni. Ezzel egyidejűleg pedig mind a romániai, mind az
Európai Parlamentben igyekszünk az erőszak
áldozatául esett nők védelmét szolgáló jogszabályokat kidolgozni és kieszközölni azok tagállami szintű érvényesülését” – nyilatkozta az
erdélyi EP-képviselő.
A jelentéstervezet, amely
előreláthatólag szeptemberben kerül az Európai Parlament
plénuma
elé,
hangsúlyosan foglalkozik az
Isztambuli Egyezmény ratifikálásának
fontosságával,
és a benne foglaltak mihamarabbi végrehajtására kéri a
tagállamokat. „Az egyezményhez való csatlakozás
révén az unió hatékonyabb
globális szereplővé válhat a
nők jogainak érvényesülése
terén” – összegez az RMDSZes képviselő.
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Európából, de más kontinensekről is, mint
Ázsia vagy Észak-Amerika, annak érdekében, hogy közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot a romániai piaci szereplőkkel és
hogy megismerjék a piacon levő megoldásokat.
A 2017-ben Nagyszebenben megszervezett kiállítást követően a tizedik GastroPan
visszatér Marosvásárhelyre, ahol eddig a
legtöbb GastroPan kiállítást szervezték. A
marosvásárhelyi kiállítási központ új vezetősége felújította, modernizálta a helyet,
így a kiállítás szervezői ez alkalommal
négy olyan kiállítási csarnokkal várják a
résztvevőket, amely méltó ahhoz, hogy otthont adjon egy ilyen kaliberű kiállításnak.
A szervezők ismét megtesznek mindent,
hogy a kiállítás ismét felülmúlja a pékipar,
cukrászipar és vendéglátóipar szakembereinek minden elvárását a számos érdekes,
dinamikus és változatos programnak, kiállított megoldásnak, terméknek és technológiának köszönhetően.
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2018. április
19–22. között
újra megszervezik a GastroPan
nemzetközi sütőipari, cukrászati, gasztronómiai és vendéglátóipari
megoldásokat
és technológiákat bemutató
szakmai kiállítást. A tizedik
GastroPan kiállításra Marosvásárhelyen kerül
sor, ahol az ipar
világszintű beszállítói találkoznak a szakma képviselőivel. A kiállítók érdekes programokkal,
innovatív technológiákkal és termékekkel
várják a látogatókat négynapos kiállításra.
Ismét sor kerül a GastroPan-versenyekre,
megválasztják az Év Kenyerét és az Év
Tortáját.
Immár hagyomány, hogy a sütőipari,
cukrászati, gasztronómiai és vendéglátóipari újdonságokat a GastroPan kiállításon
dobják piacra, a szakmai jellegű esemény
ugyanis az a hely, ahol az ipar meghatározó
trendjei körvonalazódnak, ahol a gyártók
és szakemberek bemutatják a legújabb
technológiákat, és ahol az ipar üzemeltetői
személyesen találkozhatnak gépek és felszerelések, alapanyagok, eszközök, csomagolási megoldások, szoftverek és más
technológiák legfontosabb viszonteladóival, beszállítóival, gyártóival.
Évente több mint 21.000 szakember látogat el a GastroPan kiállításra, nemcsak
Románia egész területéről, hanem egész
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Európa-liga-előzetes: ki jut tovább?

Idegenben aratott háromgólos sikerének köszönhetően a Videoton már a következő körben érezheti
magát a labdarúgó-Európa-liga selejtezőjében, míg a
Ferencváros rendkívül nehéz helyzetben van a csütörtöki visszavágó előtt. A román Astra kétgólos előny
birtokában utazott Azerbajdzsánba.
A székesfehérváriak múlt héten 3-0-ra győztek az
észt Nömme Kalju vendégeként, így a romániai idő
szerint 22 órakor kezdődő felcsúti második felvonás
(TV: Duna World) formalitásnak tűnik a selejtező második fordulójában, ennek ellenére a magyar bajnoki
ezüstérmes nyerni szeretne. „Célunk az, hogy kettős
győzelemmel jussunk tovább” – jelentette ki a klub
honlapján Géresi Krisztián, aki szerint egyelőre nem
foglalkoznak a következő lehetséges ellenféllel, a francia Girondins Bordeaux együttesével.
A Ferencváros egészen más helyzetben van, 4-2-es
hazai vereség után utazik a dán Midtjylland otthonába,
azaz a továbbjutás kiharcolásához legalább három gólt
kellene szereznie a 20 órakor kezdődő összecsapáson

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény

A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében
nyilvános árverésen értékesítik a következő adósok javait:
MOLDOVAN LEON, CNP 1550317261494, Petele 436. szám, Maros megye,
végrehajtói dossziészám: 506/2007
Az eladásra szánt javak:
– vízszintes szalagfűrész, második árverés, kikiáltási ár 641 lej
– háromfázisú körfűrész, kikiáltási ár 2.850 lej
A javak árverése 2017. augusztus 9-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz. A kikiáltási ár az
ingóság felértékelési árának a 75%-a (második árverés), az ár nem tartalmazza a
héát.
UDILA MIHAI MARIUS, CNP 1751108261463, Szászrégen, Bălcescu 2.szám,
Maros megye, végrehajtói dossziészám: 861/2007/11164
Az eladásra szánt javak:
– pézsmabunda, kikiáltási ár 936 lej, rókabunda, 500 lej, mosómedvebunda, 324
lej, asztrahánbunda, 1.248 lej, pézsmabunda, 312 lej, kecskebunda, 218 lej,
nutriabunda, 188 lej, nercbunda, 188 lej, nyestkutyabunda, 188 lej, nyúlbunda,
218 lej, fókabunda, 156 lej, nyúlbunda, 218 lej, fókabunda, 156 lej, nyúlbunda,
218 lej, fekete pézsmabunda, 312 lej, nutriabunda, 374 lej, asztrahánbunda,
1.748 lej, irhabunda, 156 lej, rókabunda, 250 lej, borjúbunda, 156 lej.
A javak árverése 2017. augusztus 9-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz. A kikiáltási ár az
ingóság felértékelési árának a 75%-a (második árverés), az ár nem tartalmazza a
héát.
BERECZKI EMERIC, CNP 1400102261458, Szászrégen, Verzei utca 27. szám,
Maros megye, végrehajtói dossziészám: 33595
Az eladásra szánt javak:
– C2–C3 622 négyzetméteres műhely, kikiáltási ár 116.250 lej
– C4-C7 277 négyzetméteres műhely, 46.500 lej
A javak árverése 2017. augusztus 9-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz. A kikiáltási ár az
ingóság felértékelési árának a 75%-a (második árverés), az ár nem tartalmazza a
héát.
CAZAN MANUELA, CNP 2800506046210, Déda, 215. szám, Maros megye,
végrehajtói dossziészám: 218/Deda/11867
Az eladásra szánt ingóság:
– Renault Megan Scenic, 3.868 lej
Az árverés 2017. augusztus 9-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz. A kikiáltási ár az
ingóság felértékelési ára, 100% (első árverés), az ár nem tartalmazza a héát.
MORARIU ILIE MARIN, CNP 1620110261457, Szászrégen, Pandúrok utca 25,
Maros megye, végrehajtói dossziészám: 992857/2013
Az eladásra szánt ingóság:
– Mercedes Benz teherautó, 8.000 lej
Az árverés 2017. augusztus 9-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi
Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti székhelyén lesz. A kikiáltási ár az
ingóság felértékelési árának 50%-a (ötödik árverés), az ár nem tartalmazza a
héát.
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 nyelvû 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 időpontja: 2017. július 20.
Zogorean Florin hivatalvezető

Bálint Zsombor
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(TV: Duna World). Ez különösen nagy bravúr lenne
egy olyan csapat ellen, amely két éve főtáblára jutott
az Európa-ligában, sőt a csoportból is továbblépett, a
legjobb 32 között végül a Liverpool állította meg. A
Magyar Kupa-győztes zöld-fehérek vezetőedzője, a
német Thomas Doll a szinte reménytelen helyzet ellenére azt ígérte, hogy amíg esély van a párharc megnyerésére, addig küzdeni fognak. A párharc
továbbjutója a lengyel Arka Gdynia csapatával találkozik a selejtező harmadik fordulójában.
Bár az Astra az első mérkőzésen 3-1-re nyert az
azeri Zirë ellen, a giurgiuiak vezetőedzője szerint
egyelőre nem dőlhetnek hátra. „Ellenfelünk egészen
más arcát mutatja hazai környezetben, mint idegenben:
lényegesen agresszívebb, határozottabb, nagyobb nyomást gyakorol a vendégcsapatra” – nyilatkozta Eduard
Iordănescu. A visszavágó mérkőzés ma 20 órakor
kezdődik (TV: DigiSport 1). A párharc nyertese az
ukrán Olekszandrijával játszhat majd a 3. selejtezőkörben.

Megvan a program és a keret

Elkészült a női kosárlabda Nemzeti Liga bajnoki programja, döntöttek arról is, hogy a tavalyi
idénytől eltérően nem lesz középszakasz, és időközben a Marosvásárhelyi Sirius négyre növelte a
csapatot erősítő légiósok számát –
többet nem is szándékoznak leigazolni az új idényre.
Kezdjük talán az utóbbival. Korábban két 1-2-es pozíción játszó
külföldivel egyezett meg a klub,
Angel Robinson és Anđela Radović
személyében, a héten azonban a palánk alatti pozíciókra is sikerült két
játékossal megállapodnia a Siriusnak. A dél-afrikai búr közösségből
származó, de amerikai állampolgársággal is rendelkező Sune Swart kifejezetten ötös pozíción játszik, míg
Alyssa Lawrence 4-5-ös posztokon
szerepel, ő a New York állambeli
Westchesterből származik.
Sune Swart a dél-afrikai Fokvárosban született 1995. május 12-én,
az amerikai egyetemi bajnokságban, a Bucknell Bisons színeiben
játszott. Az idén végzősként az
egyetemi bajnokság minden mérkőzésén pályára lépett, 11,6 pontos átlagot,
mérkőzésenkénti
6,1
lepattanót és 2,5 gólpasszt produkált, és beválasztották a Patriot League (az a liga, amelyben az
együttese szerepelt) legjobb csapatába. Swart 191 cm magas, és a marosvásárhelyi Siriushoz köti a
következő idényben első profi megállapodása.
Alyssa Lawrence a Massachusets
állambeli Ursuline főiskola együt-

tesének volt a tagja. 186 cm magas,
az előző bajnoki idényben mérkőzésenként 10 pontos átlagot, 1 lepattanót és 1,5 gólpasszt produkált,
és ugyancsak első profi szerződésével érkezik Marosvásárhelyre. A
két játékossal a légiós kerete már
megvan a csapatnak, mind a négyen valamikor augusztus 20-a tájékán csatlakoznak a belföldiekhez,
akikkel már korábban megkezdődnek az edzések. Utóbbiak esetében
még előfordulhatnak változások.
Így például Lovász Izabella, akiről
úgy tűnt, marad a Siriusnál, talán
mégsem hosszabbít szerződést. A
csapat ugyanakkor két további belföldi játékossal folytat tárgyalásokat.
A sportági szövetség időközben
elkészítette a bajnokság sorsolását
12 résztvevővel, közöttük a Gyulafehérvári CSU-val. Ez azért problémás, mert Gyulafehérvár az előző
idényben visszalépett a Nemzeti
Bajnokságból, és az 1. ligában az
eredetileg fiókcsapatként beiratkozott együttessel vett részt. Ezzel a
másodosztályú pontvadászat 4. helyén végzett, és azok után jelezte a
legjobbak közötti indulási szándékát, miután az előtte végző csapatok nem kívántak élni az feljutás
jogával. Csakhogy a szabályok szerint fiókcsapatnak nincs feljutási
joga! Másrészt a szövetségnek (és
az egész bajnokságnak) az az érdeke, hogy ne kelljen ismét csonka
mezőnnyel játszani, ezért hajlandóak szemet hunyni e kis szépséghiba fölött. A gond az, hogy még
így is előfordulhat, hogy – a tavalyhoz hasonlóan – az októberi kezdésig lesz olyan csapat, amely

meggondolja magát, és nem indul,
akkor pedig ismét arra kényszerülhetnek a szervezők, hogy újrasorsolják a bajnokságot!
A jelenlegi állás szerint a női kosárlabdázók bajnoki idénye október
4-én rajtol, amikor a Marosvásárhelyi Sirius éppen a Gyulafehérvári
CSU-t fogadja. A Sirius mérkőzéseinek további sorrendje: SCM Temesvár (idegen), BCT Alexandria
(otthon), Jászvásári Poli (i), Municipal Târgovişte (o), Galaci Phoenix (i), Brassói Olimpia (o), Aradi
ICIM (i), Sepsi SIC (i), Szatmárnémeti CSM (o), Kolozsvári U (i). További időpontokat egyelőre nem
közöltek.
Ami a rendezést illeti, az alapszakasz után a legjobb nyolc a rájátszásban folytatja, a 9-12.
helyezettek a kiesés ellen küzdenek. A jelenlegi elképzelés szerint
minden helyosztót lejátszanak, beleértve az 5-8., illetve 11-12. helyekért is, ez azonban még
változhat.
Sorsoltak a Románia-kupában is.
Noha a klubok ellene foglaltak állást, marad a nyolcasdöntő, előtte
egyetlen selejtező kört játszanak. A
bajnok Sepsi SIC ellenfél nélkül jut
tovább, sorsolással Târgovişte is.
Amennyiben azonban lesz olyan
csapat, amelyet befogadnak a
Közép-európai Kupa mezőnyébe,
helyet cserél Târgoviştéval. A Sirius
ellenfele a CSBT Alexandria lesz, a
mérkőzéseket szeptember 27-én
(Alexandria) és szeptember 30-án
(Marosvásárhely) játsszák. Az öt
párharc győztese mellett a legjobb
eredményt elérő (szerencsés) vesztes is bejut a nyolcasdöntőbe.

A Népújság hirdetési
irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI JELENBE.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ Marosszentgyörgyön egy ház
manzárdlehetőséggel. Tel. 0365/731259. (2504)
ELADÓ 2 szobás, bútorozott tömbházlakás Kolozsváron, a Mărăşti negyedben. Tel. 0744-605-060. (2485-I)
KERESEK Marosvásárhely környékén
kiadó üres lakást (2 szoba, konyha,
udvar). ELADÓ új, lábbal hajtós Monica
varrógép. Tel. 0721-672-838. (2510)
ELADÓ egyszoba-összkomfortos,
udvaros lakás a Törvényszék környékén kocsibeállóval – 50.000 euró, alkudható. Tel. 0746-708-204. (2516-I)
ELADÓ tiszta szilvapálinka, 30 lej litere.
Tel. 0775-549-136. (2506)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (2291)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (2291)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(2481)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0749-837290. (2147)
GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0752-578568. (2517)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-278920. (2517)

VASTAG tűzifa eladó. Tel. 0753-590792. (2517)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (2343)
VÁLLALUNK bármilyen munkálatot:
tetőjavítást, csatornakészítést, cserépforgatást, Lindab lemezből tetőfedést,
festést, vakolást, szigetelést. Nyugdíjasoknak
20%
kedvezmény.
Tel.
0740-651-354. (2341)
15% KEDVEZMÉNNYEL VÁLLALOK: tetőkészítést, bármilyen javítást, ácsmunkát, bádogosmunkát,
cserépforgatást, beltéri javítást. Tel.
0747-871-270, István. (2376-I)
VÁLLALOK 15% kedvezménnyel:
tetőkészítést, ácsmunkát, bármilyen
javítást, bádogosmunkát, tetőfestést.
Tel. 0758-639-258. (2379-I)
VÁLLALUNK bármilyen munkálatot:
ácsmunkát, tetőjavítást, csatornakészítést, cserépforgatást, Lindab lemezből
tetőfedést, festést, vakolást, szigetelést.
Nyugdíjasoknak 20% kedvezmény. Tel.
0737-351-963. (2342)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (2389)

MEGEMLÉKEZÉS

Lassan megyek, halkan lépek, s
egyszer csak odaérek. Megérkezem arra a helyre, ahova a legjobb édesanya van eltemetve.
Szememben könnyek, csak állok,
mert bánatomra vigaszt nem találok. A hideg sírkövet kezemmel
megsimogatom, ez az, mit tehetek, hisz ő nem szól már, hiába
akarom. Hűvös szellő simogatja
arcom, ilyenkor tudom, ő van ott,
hogy megvigasztaljon. A virágot
a sírjánál leteszem, és elmondom, hogy ugyanúgy szeretem.
Bár már nem mesél, nem
mondja, hogy szeret, csak a szél
fúj, és a könnyem pereg. Aztán
lassan búcsút veszek, édesanyám,
mindig
szeretlek!
Szívünkben szeretettel emlékezünk a szentgericei BENKE
PIROSKÁRA halálának 4. évfordulóján. Emlékét őrzi három
lánya, Marika, Bözsike, Bori, valamint vejei.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok.”
Nyugodj békében, drága Kicsimama! Unokáid: Magdi, Enikő,
Laci, Zsuzsi, Robi és dédunokád,
Petra. (2432-I)

Az évek múlnak, de akit szeretünk, arra könnyes szemmel emlékezünk. Így emlékezünk id.
GÁL LÁSZLÓRA halálának 8. évfordulóján. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzik szerettei. (2370-I)

Szomorú szívvel és mély lelki
fájdalommal emlékezünk id.
KELEMEN GYÖRGY ny. agrármérnökre halálának 10. évfordulóján. Iránta érzett tiszteletünk és
szeretetünk az örök életben is
velünk lesz. A Jóisten nyugtassa
békében a lelkét! Áldott legyen
az emléke! Szerettei: húga, Teréz
és családja. (2480)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

Az ALKONY TEMETKEZÉSI KFT. a legalacsonyabb árakon
biztosít TELJES TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁST. Júliustól
INGYENES A SZÁLLÍTÁS a megye egész területén. Megköszönve bizalmukat, nonstop rendelkezésükre állunk. Tel. 0745-606269, 0745-606-215. (sz.-I)
HEGESZTŐT ALKALMAZUNK. Tel. 0744-511-215. (2436-I)

KERTÉPÍTÉSHEZ, KERTKARBANTARTÁSHOZ MUNKATÁRSAKAT keresek. Tel. 0744-645-520. (2457-I)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet,
komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány
(a futároknak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro email-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon,
4062-es mellék. (60051)

ELADÓ-SZÁMLÁZÓ MUNKATÁRSAT keresünk azonnali kezdéssel VÁSÁRHELYI ÜZLETÜNKBE. Érdeklődni a 0265/307221-es telefonszámon vagy a secretariat@deltatherm.ro
e-mail-címen. (19087)

SZERVIZTECHNIKUST alkalmazunk KAZÁNOK JAVÍTÁSÁRA. Hosszú távú munkalehetőség, béren kívüli juttatások. Pályakezdők jelentkezését is várjuk – betanítjuk! Ne hagyja ki!
Érdeklődni a 0265/307-221-es telefonszámon vagy a
secretariat@deltatherm.ro e-mail-címen. (19087)

MUNKATÁRSAKAT keresünk MAGYARORSZÁGRA azonnali
kezdéssel. Jelentkezéshez hívni a 0757-827-291 telefonszámot.
(19156-I)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmazna. Telefon:
0753-025-603. (19120-I)
ALKALMAZUNK LAKATOST, HEGESZTŐT. Tel. 0766-519187. (19155)

ÉPÍTKEZÉSBE keresnek SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0740-664749. (19164-I)

Mint a fénylő napsugár, beragyogtad
életem egét, s mint a villám, úgy mentél el egy szomorú estén. Könnyes
szemem hiába keres, már többé nem
talál, de szívemben örökre itt maradsz.
Összetört szívvel emlékezünk július
20-ára, amikor drága gyermekünk,
MÁTÉ BOTOND egy éve itt hagyott
minket. Nyugodjál csendesen, drága
Botikám! Bánatos szüleid.
*
A bánat, a fájdalom örökre megmarad, velünk lesz szép emléked, az idő bárhogy is halad.
Kegyelettel emlékezünk drága unokánkra, BOTIKÁRA július
20-án, halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Bánatos nagyszülei: Biró mama, Biró tata
és Kicsi mama (Rózsika). (2478)
Mély fájdalommal tudatom, hogy

drága jó, szeretett férjem, a nyomáti
születésű

KOVÁCS JÓZSEF

marosvásárhelyi lakos

86. évében hirtelen elhunyt. Drága ha-

lottunk temetése július 21-én 13 óra-

kor lesz unitárius szertartás szerint a

Pax ravatalozójából (a katolikus teme-

tővel szemben). Földi maradványait a

nyomáti sírkertbe helyezzük örök nyugalomra. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (2507-I)

ELHALÁLOZÁS
Vigasztalhatatlanul, de a majdani
találkozás reményében búcsúzom imádott édesanyámtól, a
marosvásárhelyi születésű
özvegy KOVÁCSNÉ
MARTON GIZELLÁTÓL
és tudatom mindazokkal, akik ismerték, szerették napfényes, joviális, segítő, hálás lényét, hogy
76. életévében, 2017. július 15én reggel 9 óra 10 perckor Budapesten,
szerettei
körében,
méltósággal, ahogyan élt, visszaadta angyali lelkét a Teremtőnek.
Jézus Krisztus kísérjen Téged az
örök világosság Mennyei Birodalmába, ahol nincs távolság,
nincsenek határok, nincs hezitálás az itthon és az otthon között,
csak közelség, egység és örök
szeretetközösség az egylényegűekkel! Drága Anya, köszönöm,
hogy elszakadtságomban is mindig velem, velünk és mellettünk
voltál, mert én soha nem tudtam
betelni Veled. Isten áldja a lelkedet, fogadjon be Téged az Örök
Fény!
Édesanyám Örök nyugalomra
helyezésére szombaton, július
22-én 13 órakor kerül sor a marosszentgyörgyi (új kórház mögötti) temetőben, református
szertartás szerint.
Nagyon szeretlek, szeretünk:
Ildikó, Szilárd, budapesti és otthoni szeretteid.(2453-I)
Szívünkben mély fájdalommal
tudatjuk, hogy a drága édesanya,
anyós, testvér, nagynéni, rokon,
jó barát és szomszéd,
özv. KOVÁCS FERENCZNÉ
szül. MARTON GIZELLA
76 éves korában Budapesten
örök nyugalomra tért. Utolsó
földi útjára szombaton, július 22én 13 órakor kísérjük a marosszentgyörgyi (új kórház mögötti)
sírkertbe.
„Ha elfogyatkozik is testem és
szívem: szívemnek kősziklája és
az én örökségem te vagy, oh,
Isten, mindörökké!”
(Zsolt. 73:26)
Gyászoló szerettei. (23495-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, férj, testvér, nagyapa, rokon, szomszéd,
GYENGE JÁNOS
életének 59. évében türelemmel
viselt szenvedés után elhunyt.
Temetése július 20-án du. 3 órakor lesz a marosszentgyörgyi új
temetőben (a kórház mögött).
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (2458-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama
DICU ANNA
hosszú, súlyos szenvedés után
életének 80. évében elhunyt. Temetése július 21-én 13 órakor
lesz a maroszentgyörgyi temetőben (a kórház mögött). Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család: Anna és id.
István, unokák: Annamari és István, dédunokák: Ivor, Stefánia,
Petra, Anna és Zsófi. (–I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
kollégánknak,
Agyagási
Bélának és családjának az
ÉDESANYA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A Metalul
Szövetkezet munkaközössége.
(19165)
A marosvásárhelyi Ügyes Kezek Alapítvány munkaközössége: oktató-nevelői, fiatalok és
szülők, osztozva a gyászban,
mélységes részvétüket fejezik
ki
Graur
Laurának
és
családjának ÉDESAPJA elhalálozása alkalmából. Jézus
biztatásával: „Aki hisz énbennem, ha meghal is, él”
kívánunk vigasztalódást. Jézus
szeretete őrizze a gyászoló
családot! (2528-I)
Ezúton fejezzük ki őszinte
részvétünket a gyászoló családnak a szeretett GÁLFI SÁNDOR
elhunyta
alkalmából.
Az
Asztalos család Kanadából. (v-I)
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Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály
Bevételező és végrehajtóiroda
545300 Szászrégen, Petru Maior utca 33. szám
tel: 0265/512-591, 0265/512-592

Közlemény
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A 207/2015-ös közpénzügyi törvény 250. cikkelyének (2.) bekezdése értelmében nyilvános árverésen értékesítik az
eladósodott CHAMPION AP KFT. – CUI 1236370, Szászrégen, Pandúrok utca 23. szám, Maros megye, végrehajtói
dossziészám: C 25 – javait:
Az árverés 2017. augusztus 10-én 11 órától a Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály Petru Maior utca 33. szám alatti
székhelyén lesz a C 25 számú végrehajtási dosszié alapján.
A CHAMPION AP KFT. eladásra szánt ingatlana:
– 3.603 négyzetméteres kültelek – szántóföld – telekkönyvszáma 50338/Szászrégen, kikiáltási ár 47.488 lej.
A kikiáltási ár az ingatlan felértékelési árának a 100%-a (első árverés), héa nélkül. Az ingatlan nincs megterhelve.
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 nyelvû 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 időpontja: 2017. július 20.
Zogorean Florin hivatalvezető
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