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Negyedmilliárd lej az uniótól

Tizenhat hónap alatt öt projektet írt alá a megyei tanács

Székely ruhák
Cipruson

Mozgalmas negyedév végén jár, az elkövetkező hetekben, hónapokban
pedig újabb jeles történések szereplőjévé válik a Maros Művészegyüttes.
Népviseleteinek gazdag tárházát nemsokára a ciprusi közönség is megismerheti, októberben pedig házigazdája lesz az erdélyi magyar hivatásos táncegyüttesek találkozójának.

____________5.
Több mint 160 millió
euró értékben
szerződtek a GastroPan-kiállításon

Több mint 160 millió euró értékben kötöttek szerződéseket a hét végén Marosvásárhelyen tartott GastroPan
pékipari, cukrászati gasztronómiai és
vendéglátóipari szakmai kiállításon.

____________6.
Őseinkről, hőseinkről
a megmaradásért
Élménydús hétvégét töltött Marosvásárhelyen az a 45 harmadikos kisdiák,
akik Erdély minden szegletéből és a
fővárosból érkeztek, hogy a regélésükkel „előcsalogassák a múltat”, elődeink hősi tetteit, küzdelmeit, népünk
lelkét, s meggyőzzenek arról, hogy az
örökség jó kezekben van.

A Kultúrpalota felújításának külső munkálatait tavaly ősszel végezték

2017 januárjától 2018 áprilisáig a
Maros Megyei Tanács öt uniós finanszírozási szerződést írt alá, melyek összértéke 258,9 millió lej. Ezek mellett újabb
pályázatot nyertek, melyről április 16án értesítették a tanácsot. A projektek
aktuális állapotáról és megvalósításáról
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke sajtótájékoztatón számolt be.

Mezey Sarolta

A munkálatok az év második felében kezdődnek
Mint ismeretes, uniós alapokból két fontos
művelődési intézményt újítanak fel Marosvásárhelyen. Az egyik a Horea utcai Természettudományi Múzeum, felújítására 11,3 millió lej
összértékű szerződést írt alá a megyei tanács. A
tervezés és a kivitelezés folyamatban van,
ezekre tavaly kötöttek szerződést. Az elektronikus közbeszerzési rendszerben meghirdették a
projektben szereplő tárgyak, eszközök beszerzését, ugyanakkor szerződést kötöttek a munkafelügyeletet biztosító céggel is.
A másik emblematikus épület, a Kultúrpalota

Fotó: Nagy Tibor (archív)

felújítási munkálatai tulajdonképpen az általános felújítás folytatását jelentik. A jelen felújítási projekt összértéke 6,5 millió lej. A tervezési
és kivitelezési munkálatok folyamatban vannak.
Benyújtották az építkezési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációt a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalhoz, miután ezt
megkapják, véglegesíthetik a műszaki terveket.
Az előkészületek az ütemtervnek megfelelően
haladnak, a tulajdonképpeni munkálatokat az év
második felében kezdhetik el.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________7.
A varjú röptéről
hinni, hogy vaku
villant

Lehet egy meccs kemény, egy eredmény olykor igazságtalan (a vereség
íze sohasem édes), de azzal vezetni
le a felgyülemlett feszültséget, hogy
„idegenek, sipirc!”, szégyent hozó,
döbbenetes megnyilvánulás, nemcsak
az ellenféllel szemben (aki sohasem
ellenség!), hanem a szervezőkre
nézve is.

____________9.

A szürke
játékos árnyalata

Benedek István

Kezd hasonlítani az utóbbi időben az elnök arra a
közéleti játékirányítóra, mely szerepnek a leírása ott
áll az alkotmányos hatásköreiben. Korábban a bértörvény kapcsán lépett fel, a minap pedig a szocdem pártvezérnek az infláció témakörében tett múlt heti
tévényilatkozata margóján mondta, hogy közvetíteni
próbál a kérdésben a kormány és a jegybank között.
Ám ezzel még sokat nem érünk.
Csak idő kérdése volt, hogy a teleormani bajuszkirály mikor kezd nagy hangú boszorkányvadászatba a
pénzromlás miatt, ami a versenyszférában élőket konkrétan zseben vágta, és néhány vékony réteget leszámítva az állam kasszájából keresőknek is több kárt
okozott, mint amekkora hasznot jelentett nekik az eddigi béremelés, nem is szólva azokról, akiknek mínuszban nőtt a bérük. Az ő és pártja logikája szerint
mindenki hibás rajtuk kívül, akkor is, ha gyakorlatilag
már a választások másnapjától mondják különböző
elemzők, hogy nem jó irányba tart a kormány gazdaságpolitikája, aminek nemcsak az infláció megugrását
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 18 perckor,
lenyugszik
20 óra 22 perckor.
Az év 115. napja,
hátravan 250 nap.

Ma MÁRK,
holnap ERVIN napja.
ERVIN: germán eredetű, jelentése: vagy a hadsereg barátja, vagy a vadkanerejű jó
barát.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2018. április 24.

Változó égbolt,
felhőátvonulások

1 EUR

4,6516

100 HUF

1,4877

1 USD

Hőmérséklet:
max. 260C
min. 110C

1 g ARANY

3,8120
162,6060

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

Tüntetés az orvosi egyetemért

Április 26-án, csütörtökön Marosvásárhelyen, a Színház
téren 18 órára várnak tüntetni mindenkit, aki az orvosi
egyetem megmaradásáért szállna síkra. Szervező a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület.

Jogi tanácsadás

Kultúra, szórakozás, művészet a városnapokon

Ünnepre készül Erdőszentgyörgy

A hét végén huszonhetedik alkalommal tartanak városnapokat a Kis-Küküllő-parti kisvárosban, és ezúttal is tartalmas
programot készítettek elő a
szervezők.

Gligor Róbert László

Péntektől vasárnapig a szó szoros
értelmében hangos lesz Erdőszentgyörgy, hiszen a zene, a muzsika, a
tánc, a koncertek, a gyerekkacaj és a
sportolók, motorozók zaja szinte teljes
három napon át betölti majd a települést. A 27. alkalommal megrendezendő
Szent György Napok gazdag programot kínál minden kilátogató helyinek
és ide vetődő vendégnek. A rendezvények helyszíne idén is az „új” városközpont lesz, a Rhédey-kastély, a
Rhédey tér és az Iskola utca, azaz az
iskolaközpont, a városháza és a tűzoltóság által közrezárt rész.
Lesz miből válogatni
Bár a program részét képező, az
óvodások számára szervezett Kis tehetségek vetélkedője körszeti szakasza
már a múlt hét végén lezajlott, az események zöme péntektől várható, amikor iskolai programokkal kezdenek: a
kicsiket Szávai Géza Én ne lennék tehetséges? című előadása várja, majd
Sármási-Bocskai János Kíváncsi
Kálmi és Varázslatos Kis-Küküllő
mente című köteteiből kapnak ízelítőt,
a középiskolásokkal pedig Szávai

Géza író találkozik. Ezzel párhuzamosan a gyerekeket kézműves-tevékenységek is várják, ezt pedig művészeti
pályázatok díjazása követi: az önkormányzat rajzversenyt hirdetett a sárkányölő Szent György hőstettének
megörökítésére, valamint fényképeken
kívánja viszontlátni a város mindennapjait, embereit, épületeit, tereit. A
gyerekeket koncert is várja a helyi Madaras testvérpár, Zsolt és Beáta fellépésével.
Szombaton délelőtt a kastély konferenciatermében előadások zajlanak,
szakemberek mutatják be a leendő
Rhédey-múzeumot és az újjáépítendő
kastélyparkot, előadásokat hallhatunk
Wesselényi Kata és a település kapcsolatáról, beszámolnak a tavaly óta
folyó, a Rhédey családot érintő kutatásokról, de pályázatokról is szó esik.
Terítékre kerül a bözödújfalusi összetartozás temploma építésének kérdése,
és lesz előadás az itt élt székely szombatosok temetőjéről is. Végül író-olvasó találkozót is tartanak, a
nagyközönség Szávai Géza regényírót
ismerheti meg. Szombat délután megnyílik a Civil feszt, ahol a helyi civil
szervezetek népszerűsíthetik tevékenységeiket, de tűzoltó-találkozó, kulturális programok, asztalitenisz-verseny és
quad cross bemutató is színesíti a kínálatot, este pedig az önkormányzat
díjazza azokat a diákokat, akik hazai
és nemzetközi tantárgyversenyeken sikereket értek el.

Vasárnap folytatódik a civilek vására, lesz kispályás focitorna és horgászverseny, az RMDSZ-székház
falán emléktáblát avatnak Bodor Péter
tiszteletére, majd az istentisztelet után
kezdetét veszi a Hagyományok és népi
kincsek című folklórfesztivál, amelynek keretében órákon át váltogatják
egymást a néptáncokat, népzenét, népi
hagyományokat bemutató csoportok,
fellép a Cickom és a Folker együttes,
de ekkor ünneplik a Százfonat néptáncegyüttes tízéves jubileumát is.
Erdőszentgyörgy és a magyarországi Baja 15 éves testvérkapcsolatát
is megünneplik a városnapok keretében, ez alkalomból a bajai Rábl Színpad és Zenei Közösség péntek este a
Miért nem marad reggelire? című kétfelvonásos vígjátékot mutatja be,
szombaton pedig fotókiállítással is emlékeznek az elmúlt évekre a felek.
Bulizni is lehet
Nem feledkeztek meg a szervezők a
bulizni vágyókról sem, mindhárom
este koncertek lesznek a nagyszínpadon: péntek este a román közönséget
Anda Adam, a magyart Simó Annamária és zenekara szórakoztatja, majd utcabál következik, szombaton este a
szászrégeni Titán tart 15 éves jubileumi előadást, ezt követően a magyarországi Magna Cum Laude, majd
tűzijáték színezi a hangulatot. Vasárnap este – természetesen a folklórprogramhoz kapcsolódóan – az ugyancsak
anyaországi Hercku Ági és a Banda
koncertezik a színpadon.

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

Go Global

A marosvásárhelyi AIESEC egyetemistaszervezet bemutatja a Go Global rendezvényt, amelyen a személyi fejlődésre, a nők jogaira, az egészségügyre, az informatikára
stb. vonatkozó nemzetközi önkéntességi formákat mutatnak be olyan országokban, mint Törökország, Indonézia,
Egyiptom, Brazília. A bemutató április 26-án, csütörtökön
18 órakor lesz a G Caféban, a Cuza Vodă utca 33. szám
alatt.

Civil szervezetek vására

Május 10–12. között zajlik a Rózsák terén az Együtt a közösségért civil szervezetek vására, melyen azok bemutathatják tevékenységüket. Sor kerül a szokásos civil
menetelésre és a civil krosszra, illetve a virágóra mellett a
III. marosvásárhelyi utcazene-fesztiválra. A részvételi
szándékot április 30-ig az office@divers.org.ro e-mailcímen lehet jelezni, információkat, valamint beiratkozási
nyomtatványt igényelni. A civil szervezetek vására évente
megfelelő keretet szeretne teremteni a különböző tevékenységi körökben működő civil szervezeteknek az együttműködésre, bemutatni a közösségnek szolgáltatási
ajánlatukat vagy más típusú tevékenységeket, alkalmat
biztosítva az önkéntesek bevonására, valamint a személyi
jövedelemadó 2%-ának a megszerzésére.

Ingyenes felkészítők
képességvizsgára

Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az RMDSZ
Maros megyei szervezete ingyenes felkészítőt szervez a
nyolcadikos képességvizsgára román és magyar nyelvből,
valamint matematikából. Jelentkezni lehet a 0760-357470-es telefonszámon vagy a következő e-mail-címen:
novakzoltan.iroda@gmail.com. A felkészítőkre a tanév végéig hétvégeken péntek délután vagy szombaton kerül sor
az RMDSZ Maros megyei szervezetének székházában
(Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, I. emelet),
a jelentkezéseket követő egyeztetések alapján.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

Tavaly is a bajaiakkal ismerkedhettek a szentgyörgyiek, akkor a híres halászlé került kóstolásra

RENDEZVÉNYEK

Boszorkányok nyomában…

Április 27-én este 7 órától a Teleki Téka freskós termében
dr. Tóth G. Péter, a magyarországi és erdélyi boszorkányperek kutatója, több boszorkánysággal kapcsolatos forráskiadvány és szakmunka szerkesztője lesz a meghívott.
A beszélgetés házigazdája Lázok Klára, a Teleki Téka főkönyvtárosa. Hogyan jut el egy közösség addig a pontig,
hogy valamely tagját boszorkánysággal vádolja? Miként
vázolható fel a korszak boszorkányperei alapján a 17–18.
század erdélyi-magyarországi boszorkányainak profilja? A

Fotó: Gligor Róbert László/archív

boszorkányüldözés hivatalos megszüntetése után hogyan
élnek és rombolnak tovább a közösségben az ezzel kapcsolatos babonák? – többek között ezekre a kérdésekre
ad választ a kutató.

Könyvbemutató
Dicsőszentmártonban

Április 27-én, pénteken 17 órakor a dicsőszentmártoni
Magyar Kulturális Központban a Mentor Könyvek Kiadó
bemutatja Káli István A szemfényvesztett és Vári Attila
Szomorú hold című regényét. A szerzőkkel beszélget és a
köteteket méltatja Gálfalvi Ágnes.

Sorsolás a Bernády Házban ma 14 órakor!

A Népújság ma 14 órától tartja a Bernády Házban (Horea utca 6. szám) a Hűséges előfizető
– ÁPRILIS nyeremény (4x100 lej a marosvásárhelyieknek és 2x100 lej a vidékieknek) és
a Hűségtombola díj (100 lej) sorsolását. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

2018. április 25., szerda _________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Nem a jegybank, hanem a kormány
gazdaságpolitikája miatt ugrott meg az infláció

Klaus Johannis államfő szerint az
egymást követő szociáldemokrata (PSD) kormányok „vitatható”
gazdaságpolitikája okolható a
piaci nyugtalanságért, a váratlanul gyorsan emelkedő inflációért,
nem pedig a Román Nemzeti
Bank, ahogy azt a kormánytöbbség el akarja hitetni.

Az elnök hétfőn, kerékpározás közben szakított időt arra, hogy a bukaresti
diadalívnél rá váró újságíróknak egy
rögtönzött sajtóértekezleten beszéljen a
pénzromlásról. Úgy vélekedett: a PSD
nem igazán fogta fel, milyen következményekkel jár a bér- és adópolitikája, de
azt alapvetően hibás megközelítésnek
nevezte, hogy a koalíció vezetői a jegybankot vagy a külföldi cégeket és beruházókat hibáztassák az infláció vagy a
kamatok emelkedéséért.
Johannis bejelentette: közvetíteni pró-

bál a kormány és a jegybank között az
infláció kezelése ügyében, mert a „vádaskodó nyilatkozatok túl messzire
mentek”. Az elnök arra reagált, hogy
Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnöke a jegybank és a jobboldali
ellenzék megnyilvánulásainak „gyanús”
egybeeséséről beszélt. A PSD elnöke
nem először fogalmazott meg burkolt bírálatot a Román Nemzeti Bankkal szemben, amiért az „hagyja elszabadulni” az
inflációt.
Dragnea egy múlt heti tévéinterjúban
leszögezte: semmiképpen sem ért egyet
azzal, hogy az inflációt a béremelések
okozták. Szerinte a pénzromlás egyrészt
az energiaárak növekedésével áll összefüggésben, amiről nem a kormány tehet.
Másfelől az élelmiszerárak emelkedtek,
olyan körülmények között, amikor azok
70 százalékát Románia az EU-ból importálja, és ugyanazok az élelmiszerek

ugyanazoknál a forgalmazóknál más országokban nem drágultak.
„Amikor ezek a külföldi tőkéjű cégek
látták, hogy nő a románok jövedelme,
nőnek a bérek, a nyugdíjak, azt mondták: emeljük meg mi is az árakat” –
mondta a PSD elnöke.
Márciusban 5 százalékra emelkedett
az éves inflációs ráta. Tavaly decemberben 3,3 százalék volt az éves infláció,
azóta folyamatosan emelkedik. A központi bank idén 3,5 százalékos inflációra
számít, 2019-ben pedig 3,1 százalékra.
Az éves inflációs ráta másfél év után,
2017 januárjában került pozitív tartományba. A negatív inflációhoz a kormány többlépcsős héacsökkentése
vezetett. A várakozásokhoz képest gyorsabb ütemű infláció miatt a román jegybank az idén már kétszer emelte az
alapkamatot, amely jelenleg 2,25 százalék. (MTI)

A törvények leszűkített értelmezése
nem akadályozhatja a kisebbségi jogok betartását

a tanügyi törvényben garantált, a helyi
önkormányzatokra, illetve egyetemekre
vonatkozó döntési autonómiát szembeállították a kisebbségek nyelvén zajló
oktatást garantáló joggal, amelyet
ugyanaz a tanügyi törvény szabályoz.
Természetesen ezekben a helyzetekben
mindig a kisebbségi oktatás maradt alul,
mivel a törvény betartását ellenőrző intézmények a helyi önkormányzatok és
az egyetemek autonómiáját fontosabbnak tartják az anyanyelvi oktatásnál és a
kisebbségi jogok betartásánál. Itt említette példaként a katolikus líceum és a
MOGYE esetét.
Az RMDSZ-es képviselő kitért arra,
Korodi elmondta, meglátása szerint az
hogy az elmúlt időszakban Romániában ilyen helyzetek arra kötelezik az Európa
többször is előfordult az a helyzet, hogy Tanács intézményeit, hogy végezzenek

mélyreható elemzést, vizsgálják felül az
aktuális rendszereket, majd ezt követően
hozzanak döntést a Tanács határozatait
ratifikáló országok kötelezettségeire vonatkozóan.
Hangsúlyozta, egyértelművé kell
tenni, hogy a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó nemzetközi egyezmények törvénybe ültetendő előírásait és
a kisebbségek jogait garantáló törvényeket nem írhatja felül ezek leszűkített értelmezése és alkalmazása.
A kisebbségi jogok számos tagállam,
így például a román alkotmány által definiált alapjogok közé tartoznak, mégis
legtöbb esetben háttérbe szorulnak, ezen
pedig változtatni kell. (közlemény)

Az ügyészek szerint 2005 és 2014 között több romániai befolyásos személy
egy megállapodás alapján összesen körülbelül húszmillió eurót kapott egy külföldi vállalattól. Cserébe biztosították,
hogy az illető vállalatot bízzák meg a
Bukarest és Konstanca között vezető
vasútvonal felújításával, illetve hogy a
számlákat időben kiegyenlítik és a vállalat megkapja egy másik, szintén általa
kijavított vasútvonal felújítása után elmaradt héahátralékot is.
Amint a vállalat megkapott egy-egy

összeget a román államtól (közvetve a
román állami vasúttársaságtól), százalékot fizetett belőle a gyanúsított személyeknek. Ugyanabban az ügyben
bűnvádi eljárás folyik befolyással való
üzérkedés miatt Cristian Boureanu volt
képviselő, Mircea-Ionuţ Costea volt
pénzügyminisztériumi hivatalnok, Mihaela Mititelu, a román állami vasúttársaság (CN CFR) vezetőségéhez közel
álló személy, valamint Constantin Dascălu szállításügyi államtitkár ellen, vesztegetés elfogadása miatt. (Agerpres)

lalat a büntetőintézkedések eltörlését
kérte Washingtontól. „A Ruszal Oleg
Gyeripaszka részesedése miatt érezte
meg az Egyesült Államok szankcióinak
hatását, de az Egyesült Államok kormánya nem a Ruszaltól vagy leányvállalataitól függő, keményen dolgozó
embereket akarja büntetni” – fogalmazott közleményében az amerikai tárcavezető. Elemzők felhívják a figyelmet
arra: először fordult elő, hogy az amerikai pénzügyminisztérium nemcsak a
szankciók enyhítését jelentette be,
hanem hajlandónak mutatkozik akár a
feloldásukra is, abban az esetben, ha
Oleg Gyeripaszka kivonul a Ruszalból.
A belarusz származású Oleg Gyeripaszka az egyik legbefolyásosabb orosz

oligarcha, akit Washington – más orosz
személyekkel együtt – április 6-án feketelistára tett, azzal az indoklással, hogy
anyagilag támogatta a 2016-os amerikai
választási folyamatba történt orosz beavatkozást. S mivel ő a Ruszal alumíniumipari óriás fő tulajdonosa is, a cég
részvényeinek értéke a felére csökkent.
A Ruszal fontos exportőr volt az amerikai piacon is. Az amerikai szankciók
meghirdetése után egy sor nyugat-európai vállalat kezdett eltávolodni a Ruszaltól, s a The Wall Street Journal elemzése
szerint a globális fémpiacon káosz uralkodott el, a Bloomberg New York-i hírügynökség pedig arról tudósított, hogy
egy német lobbicég alapanyaghiány
miatt európai autógyárak bezárásának
veszélyeire figyelmeztetett. (MTI)

A Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceum és az Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetem
kapcsán
kialakult helyzetet hozta fel példaként Korodi Attila parlamenti
képviselő hétfői felszólalásában
az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének
plenáris
ülésén,
amelyben felhívta a figyelmet
arra, hogy számos tagállamban,
így Romániában is a törvények
szűklátókörű értelmezése és alkalmazása a kisebbségi jogok betartásának rovására megy.

Indulhat az eljárás a volt miniszter ellen

Klaus Johannis államfő kedden elküldte Tudorel Toader igazságügyi
miniszternek
a
volt
pénzügyminiszter, Sebastian Vlădescu elleni büntetőjogi eljárás
elindítására vonatkozó kérést –
közölte az Államelnöki Hivatal.

Az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) főügyésze, Laura
Codruţa Kövesi április 18-án kérte az államfő hozzájárulását a volt pénzügyminiszter, Sebastian Vlădescu elleni
büntetőjogi eljárás megindításához.

Az amerikai pénzügyminisztérium könnyített
a Ruszal elleni szankciókon

Az amerikai pénzügyminisztérium
hétfőn könnyítéseket jelentett be
néhány amerikai cég számára a
Ruszal orosz alumíniumipari óriásvállalattal folytatandó kereskedelemre. A bejelentés után az
alumínium világpiaci ára 10 százalékkal csökkent.

A tárca 14 amerikai jogi személynek
engedélyezte, hogy október 23-ig a korábbi szankciók ellenére is kereskedelmi
tevékenységet folytathasson a Hongkongban bejegyzett orosz Ruszal alumíniumipari céggel és leányvállalataival.
A rendelkezésről kiadott sajtóközlemény – amelyet Steve Mnuchin pénzügyminiszter írt alá – leszögezi, hogy a
szankciók enyhítésére azt követően került sor, hogy a moszkvai székhelyű vál-
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Házkutatások
pénzmosás gyanúja miatt

Házkutatások zajlottak Bukarestben, illetve Ilfov,
Maros és Konstanca megyében kedd reggel egy
adócsalásról és pénzmosásról szóló nyomozás keretében. A tetteket építőanyagokkal történő, Európai
Unión belüli kereskedelem terén követték el, az okozott kár 1,7 millió lej. A rendőrség keddi közleménye
szerint a vizsgálatokból kiderült, hogy 2013-tól 2015
januárjáig egyes bukaresti, illetve Konstanca, Maros
és Bákó megyei székhelyű cégek fiktív beszerzéseket könyveltek el. A papírok tanúsága szerint a javakat és szolgáltatásokat fantom típusú vállalatoktól
szerezték be. A csalást azért követték el, hogy mentesüljenek az adóterhek alól. Tetteikkel mintegy 560
ezer lejes kárt okoztak az államnak, a „mosott” pénz
becsült értéke 1 700 000 lej. (Mediafax)

Lisztet szállító kamion gyúlt ki

Menet közben borult lángba egy lisztet szállító kamion kedd reggel a 13-as országúton, Brassó és
Maros megye határánál, Brassó és Kőhalom között,
Sövénység (Fişer) falu területén. Személyi sérülés
nem történt. A baleset miatt Maros megye irányába
a délelőtti órákban egyetlen sávon haladt a forgalom.
(Mediafax)

Kormányalakítási tárgyalások
Olaszországban

Ha az Öt Csillag Mozgalom (M5S) lezárja a Ligával
való párbeszédet, a Demokrata Párt lehetségesnek
tartja az M5S-szel közös kormánymunkát – jelentette ki a balközép Demokrata Párt (PD) ügyvivője
kedden, az olasz kormányalakításról szóló tárgyalási
folyamatban. Maurizio Martina azután nyilatkozott,
hogy találkozott Roberto Ficóval, a képviselőház elnökével, az M5S politikusával. Roberto Ficót az államfő hétfőn bízta meg, hogy mérje fel az M5S és a
PD közti kormányalakítás lehetőségét. Matteo Salvini, a Liga vezetője úgy reagált, hogy ha az M5S a
PD-vel alakít kormányt, a jobbközép „bevonul” Rómába. (MTI)

A béketárgyalások újraindítását
sürgetik Szíriában

A szíriai kormányerők közelmúltbeli katonai győzelmei semmivel nem vittek közelebb a politikai megoldáshoz, éppen ellenkezőleg, ezért inkább a
feszültség enyhítésére lenne szükség, hogy újraindulhassanak a tárgyalások a felek között – közölte
Staffan de Mistura, az ENSZ szíriai különmegbízottja
a kétnapos brüsszeli Szíria-konferencia keddi nyitónapján. A nemzetközi donorkonferencia megnyitását
követő sajtóértekezleten Mistura hangsúlyozta, hogy
a polgárháború lezárása érdekében elsősorban a
szíriai embereket kellene meghallgatni, képviselőiket
fontos lenne mielőbb tárgyalóasztalhoz ültetni. (MTI)

A szürke
játékos árnyalata
(Folytatás az 1. oldalról)

köszönhetjük, hanem egy olyan romló gazdasági
helyzetet is, ami hosszú távon tartós és fájdalmas krízist
okozhat.
És ezen a helyzeten a világon semmit nem javít, ha a
kormány és a jegybank elnöki sugallatra egyeztetni fog
az inflációról. Még az sem, ha esetleg a kormány hamut
szór a fejére, és bocsánatért fog esedezni, bár ennek
elég kicsi az esélye. Másfél év alatt három kormányzati
garnitúrát látva már tiszta, hogy ez a csapat az ostobák
alaptalan, de törhetetlen önbizalmával masírozik feltartott fejjel a szakadék felé, és az lesz a hibás, amiért nem
kotródik el az útjukból. A gond ott van, hogy viszik magukkal az országot is. De az igazi baj az, hogy ha az
elnök akkora kaliberű játékos lenne, mint vigyori elődje,
és hazaküldené a kormányt, a politikai palettán nem látszik olyan csapat, amelyik egyhamar rendet tudna tenni
abban a káoszban, amit a teleormani társulat az adóés bértörvényekben összehozott. Az ellenzék már szinte
futószalagon gyártja az egyik-másik miniszter elleni bizalmatlansági indítványokat, amiket menetrendszerűen
leszavaz a többség, de ennél többet nem látunk tőlük.
Nemsokára a törvényhozási ciklus felénél tartunk, de a
parlamenti pártok nem sok jelét mutatják annak, hogy
tudnák, rossz irányba tartunk, és annak még kevésbé,
hogy ők képesek lennének ki is kerülni az ország szekerével a szakadékot. Márpedig még bő kétévnyi „haladás” ugyanebbe az irányba nagyon sokba kerülhet
hosszabb távon.
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Negyedmilliárd lej az uniótól

(Folytatás az 1. oldalról)
Rövidesen megkezdik két megyei
út felújítását
A napokban szóltunk már két út
felújításáról, amit szintén uniós
alapokból valósítanak meg. Ezek is
az öt projekt közé tartoznak. A
Szentágota és Segesvár közötti
106-os megyei útról és a NyárádtőMikefalva-Dicsőszentmárton közötti 151B és 142-es jelzésű
megyei utak korszerűsítéséről van
szó. Előbbi 36,8 km hosszú, ebből
16 km tartozik Maros megyéhez. A
munkálatok értéke 118,6 millió lej.
Erre Szeben megye hirdetett licitet,
az ajánlatokat május 10-én nyitják
fel.
A második útszakasz felújítására

140,7 millió lejt nyertek el, ennek
hossza 24 kilométer. A tervezési és
kivitelezési munkálatokhoz szükséges dokumentációt múlt héten
küldték el ellenőrzésre a közbeszerzések országos ügynökségéhez. Ha jóváhagyják az iratokat,
következhet a közbeszerzés meghirdetése az elektronikus rendszerben.
Az ötödik projekt az ISO
9001:1015 minőségirányítási rendszer bevezetése a Maros Megyei
Tanácsnál, ennek értéke 600 ezer
lej. A projektben foglalt szolgáltatások közbeszerzése folyamatban
van.
Mondj nemet a korrupcióra!
Múlt hét elején értesítették a me-

gyei önkormányzatot, hogy a közigazgatási kapacitás fejlesztése
operatív program keretében nyertes
pályázatok között van a megyei tanács Mondj nemet a korrupcióra!
című projektje is. Ennek összértéke
400 ezer lej. A projekt célja, hogy
gyakorlatba ültetését követően a
megyei tanács megfeleljen az országos korrupcióellenes stratégiában foglalt elvárásoknak. E
finanszírozási szerződés megkötésével az uniós forrásokból megvalósuló projektek értéke eléri a
259,3 millió lejt.
Péter Ferenc tanácselnök végül
hangsúlyozta, hogy a megyei tanács továbbra is hangsúlyt fektet az
uniós alapok lehívására.

Lemondott a Teleki igazgatója

Április 1-jei hatállyal kilépett a szovátai Teleki Oktatási Központ (TOK) oktatási és kulturális igazgatói tisztségéből Szolláth-Máté
Hunor helytörténész és természetbarát. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége országos elnöksége nevében 14-én, szombaton
Burus-Siklódi Botond elnök nyújtott át neki
díszoklevelet és Ezüstgyopár díjat, így
mondva köszönetet, és elismerve a Teleki
Oktatási és Módszertani Központ működtetésében, programjainak megvalósításában
kifejtett felelősségteljes tevékenységét.

Szolláth-Máté Hunor hét évig látta el a TOK vezetői tisztségét, április közepén viszont hivatalosan
is elköszönt a szövetség tagjaitól. „Nagyon sok
mindent kaptam ettől a munkakörtől, nemcsak a fo-

lyamatos szakmai fejlődés terén, hanem úgy gondolom, hogy sehol máshol nem ismerhettem volna
meg ennyi jó embert, akiknek ezúton is köszönöm
a támogatást, a segítséget. Egy embert ugyanakkor
személy szerint is ki kell emelnem, akinek barátságát, útmutatását külön köszönöm: Lászlófy Pál István” – írta közösségi oldalán a távozó igazgató,
megjegyezve, hogy ez a lépés nem jelent teljes körű
szakítást a szövetséggel és az oktatási központtal,
ugyanis az érdeklődési körébe tartozó programok
vezetésében ezután is részt vállal. Megkeresésünkre Szolláth-Máté Hunor elmondta: most jött el
az ideje a váltásnak, ezentúl magánvállalkozásban
dolgozik majd idegenvezetőként, erdei tanösvények szervezésében, a környezeti oktatás területén.
(gligor)

Erről jut eszembe

Minden izmát megfeszítve, feledve szárnytalanságot, gravitációt, áramvonalasan úszik a levegőben az erőteljes szarvastehén. Testtartása olyan
harmonikus, annyi energiát és dinamikát sugároz, mintha ez lenne az igazi
közege, és nem a poros anyaföld, ahonnan elrugaszkodott. Képe hétfőn
bejárta az internetet, lapunk olvasói is megcsodálhatták. A felvétel Barabási Attila-Csaba újabb fotós remeklése, ismételt bizonyság arra, hogy a
vérbeli fotográfusnak szerencséje is van, de mindig „csőre töltött” készülékkel kell készen lennie a nagy pillanatra. Másképp hogy örökíthette
volna meg a váratlan mozzanatot a Maros partján, amikor a sok száz embertől megriadt vad, földutat, zsákokat átívelve, menekülőre fogta, talán
épp az ég felé? Ösztöne hajtotta és az adrenalin, nem tudhatta, hogy a
sokaság nem csőre töltött puskával veszélyezteti, hanem érte is, a földért,
az egész természetért szorgoskodik. Szép időben, kitűnő hangulatban,
annak örömével, hogy ekképpen is hasznossá teszi magát, és igyekezetében nincs egyedül, hiszen Marosvásárhely amúgy erősen megosztott lakosságában egyre többen ismerik fel, hogy vannak fontos dolgok, amikben
közösen kell előre lépnünk. Jó látni, hogy életképes a rádiósok parttisztító
kezdeményezése, és ennyi hívet képesek szerezni természetvédő ügyüknek.
Mindezt egyébként átfogó tudósításokban tükrözte a média, amely másokkal együtt maga is aktívan bekapcsolódott a követésre méltó akcióba.
Én már nem is részletezem, mi volt, hogyan volt, a fotó azonban annyira
bevésődött a vizuális memóriámba, hogy nem tudok szó nélkül elmenni
mellette. Talán egyik markáns emblémájává is válhatna a takarítás jövendő eseményeinek. Egyik, mondom, hiszen annyi sok más jelképes látvánnyal telítődtünk vasárnap, több is hasonló elismerésben részesülhetne.
A gyerekek nagy lelkesedése és tudatos vagy spontán megnyilatkozásai is
például. A szóban forgó fényképen különben egyéb olyan látványelem is
felfedezhető, amely szimbolikus tartalmakat sugall. A háttérben, túl a Maroson, párába burkoltan emelkedik az égbolt magasába a fényérzékeny
anyagokat gyártó vállalat komor, szocreál épülete. Mintha a feledés ködébe burkolózna, magányosan, némán, félresikerült felkiáltójelként mégis
oly beszédesen, magába sűríti a város múltját, jelenét, jövőjét. Ezen is elgondolkozhatunk. De mindezen túl a leglényegesebb az lehet, hogy minél
tovább őrizzük magunkban a valóra váltott jó szándék elégtételét, amelyet
úgy hiszem, minden jelenlevő megtapasztalt magában, amikor szemeteszsákját töltögetve felfelé sétált, hulladékot keresgélve a Hétfák irányában.
Ha így teszünk, jövőre is biztos megkettőződik a tömeg. Az sem baj, ha
akkor már szemetet sem találunk. Most is kevesebb volt, mint tavaly.
(N.M.K.)

Jelentősen nőtt az autógyártás

Az idei első negyedévben
121.678 járművet gyártottak
Romániában, 23 százalékkal
többet, mint az előző év azonos időszakában, mindkét fő
autógyártó, a Ford és a Dacia
is növelte kibocsátását.

2019. május – európai választások

Köszönetet mondtak a volt igazgató munkájáért

A múlt héten több jogszabályt fogadott el az Európai Parlament plénuma, ugyanakkor határozott arról is,
hogy a következő európai választásokat 2019. május 23. és 26. között
tartják meg.

Mózes Edith

Az európai választásokkal kapcsolatosan a
képviselők támogatják a 2019. májusi dátumot. A parlament szerdán megszavazta az
Európai Tanács javaslatát, és jóváhagyta a
jövő évi plenáris ülések időpontját is. A választás dátumára idén januárban az EP elnökét és a frakcióvezetőket magában foglaló
Elnökök Értekezlete tett javaslatot. A dátumot 492 támogató szavazattal, 14 ellenében,
24 tartózkodás mellett fogadták el.
A Parlamenttel történő konzultáció után a
Tanács június vége előtt lezárja a dátum kijelölésének eljárását, hogy a tagállamoknak
elég idejük legyen a választásra felkészülni.
Jobb minőségű bioélelmiszerek
az európai fogyasztóknak
„Az új jogszabály világosabb és stabilabb
szabályokat kínál a fogyasztók és termelők
számára, javul az élelmiszerek minősége és

Fotó: www.facebook.com/ Szolláth-Máté Hunor

megerősíti a bioélelmiszerek piacát” – jelentette ki Martin Hausling (Zöldek, Németország) jelentéstevő. A Parlament által
csütörtökön elfogadott szabályok nyomán
csak magas minőségű bioélelmiszereket lehet
majd piacra dobni az EU-ban. Ennek értelmében szigorú ellenőrzéseket tartanak majd
a termelési lánc minden pontján, új szabályokat alkotnak a szennyezés ellen, illetve minden importárunak meg kell felelnie az uniós
szabványoknak.
A bioélelmiszerek és címkézésük új rendszerével kapcsolatos, az Európai Parlament
és a tagállamok között tavaly júniusban létrejött megállapodást szentesítette csütörtökön
466 szavazattal, 124 ellenében, 50 tartózkodás mellett a Parlament.
A megállapodás fő eredményei: magas minőség, szigorú ellenőrzések – az EP-nek köszönhetően a termelési lánc minden pontját
évente legalább egyszer ellenőrizni kell, az
importárunak mindenben meg kell felelnie az
EU-s szabványoknak, a termelés növelése,
vegyes gazdaságok az átállás támogatására,
ami azt jelenti, hogy lehetséges lesz egyszerre
hagyományos és biotermékeket előállítani, ha
jól elkülönítik a kettőt egymástól.

(Forrás: az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon)

Az autógyártók és -importőrök
egyesületének kedden közzétett
közleménye szerint a Ford Románia
az idei első három hónapban 36 313
járművet gyártott, ami 135 százalékos növekedés az előző év azonos
időszakában gyártott 15 400 járműhöz képest. A Ford Románia craiovai
üzeme
eredményeinek
látványos javulása annak köszönhető, hogy az amerikai vállalat tavaly ősztől elkezdte gyártani az
Ecosport hobbiterepjáró modellt,
ami nagy keresletnek örvend világszerte. A romániai gyár exportja

Ugyanakkor a kistermelőknek lehetőségük
nyílik arra, hogy pénzt és időt kímélve csoportos tanúsítványt szerezzenek. A termelőknek, ha nem akarják elveszíteni a bio
minősítést, új megelőző intézkedések révén
kell gondoskodniuk arról, hogy áruikba ne
kerüljön kémiai növényvédő szer vagy
műtrágya.
A rendelet életbe lépése után négy évvel a
Bizottság megvizsgálja, mennyire hatékony
a szennyezés elleni védelem, és szükség szerint módosít a jogszabályon.
A csütörtökön elfogadott szöveget a Tanácsnak is jóvá kell hagynia, mielőtt 2021.
január elsején életbe lép.
Támogatás a civil szervezeteknek
A képviselők egy állásfoglalásban az európai értékek védelmén dolgozó civil szervezetek támogatására szolgáló eszköz létrehozását
javasolták, valamint azt, hogy a támogatás legyen külön költségvetési tétel a 2020 utáni
büdzsében.
Az állásfoglalás szerint a civil szervezetek
csak nehezen tudják a független és hatékony
működéshez szükséges forrásokat előteremteni, miközben az aktív és jól fejlett civil tár-

140 százalékkal nőtt a vizsgált időszakban.
A francia Renault tulajdonában
levő Dacia gépkocsigyár az év első
három hónapja alatt 85.365 járművet állított elő, 2,5 százalékkal többet, mint a tavalyi első
negyedévben. A romániai autópiac
továbbra is tízéves csúcson van, az
idei első negyedévben 20 százalékkal, 35.993-ra nőtt a Romániában
eladott új járművek száma, amiből
29.531 személygépkocsi volt. Ez
utóbbiak eladása 26 százalékkal
emelkedett a vizsgált időszakban.
Ugyanakkor 120.655 használt
járművet helyeztek forgalomba a
január–márciusi időszakban, ami
5,8 százalékos csökkenés az előző
évhez mérten. Az egyesület arra
számít, hogy az idén is körülbelül
félmillió használt járművet helyeznek forgalomba. (MTI)

sadalom jelenti a legmegfelelőbb védelmet
ezen értékkopással szemben.
A képviselők felszólítják az Európai Uniót,
hogy a hosszú távú uniós költségvetés (MFF)
keretében hozzon létre egy pénzügyi eszközt
az európai értékek, a demokrácia, szabadság,
jogállamiság és alapvető jogok védelmére és
előmozdítására, aminek a neve az európai értékek eszköze lenne. Az új eszköznek a helyi
és nemzeti szinten a fenti értékek védelmén
és előmozdításán dolgozó civil szervezetek
működését kellene célzottan támogatnia.
A képviselők szerint a támogatásoknak
például az állampolgári részvétel növelésére,
illetve az érdekképviseleti és egyéb felügyeleti tevékenységekre kell irányulnia.
Emellett fontos, hogy az alapba friss pénz
kerüljön, vagyis a támogatás kiegészítő jellegű legyen.
A kezdeményezést a képviselők 489 igen
szavazattal, 14 ellenében, 13 tartózkodás
mellett támogatták.
Hasonló célokból a demokrácia és az emberi jogok európai eszközén keresztül az EU
eddig is nyújtott közvetlen támogatást unión
kívüli civil szervezetnek, de az EU-n belül
erre csak nagyon korlátozott lehetőség van,
főleg ami a helyi és nemzeti szinten tevékeny
szervezeteket illeti.
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A Maros Művészegyüttes népviseleti kiállítása

Jean Genet: Cselédek

Székely ruhák Cipruson

Mozgalmas negyedév végén
jár, az elkövetkező hetekben,
hónapokban pedig újabb
jeles történések szereplőjévé
válik a Maros Művészegyüttes. Népviseleteinek gazdag
tárházát nemsokára a ciprusi
közönség is megismerheti,
októberben pedig házigazdája lesz az erdélyi magyar
hivatásos táncegyüttesek találkozójának.

Nagy Székely Ildikó

Minderről hétfő délelőtt a kövesdombi székhelyen tartott sajtótájékoztatón esett szó, amelyen
rendhagyó módon a társulat mindkét tagozata részt vett.
Az intézmény vezetősége és ciprusi vendége mellett a magyar és
román tagozat népviseletben pompázó táncosai várták a média képviselőit a színpadra, ahol Barabási
Attila igazgató eddigi 2018-as tevékenységeiket foglalta össze. Az
intézményvezető elsőként arra
hívta fel a figyelmet, hogy a művészegyüttes az egyetlen, két társulattal
működő
hivatásos
néptáncegyüttes Romániában.
A magyar társulat számára már
január 3-án elkezdődött a munka, a
Hagyományok Háza meghívására
ugyanis akkor utaztak Budapestre,
hogy a Magyar Állami Népi
Együttessel közösen nyissák meg
az idei kulturális évadot.
– Legszebb táncainkat vittük el

a magyar fővárosba, műsorunk
után Áder János államelnök is gratulált. Ez számunkra óriási elismerés – mondta Barabási Attila. A
művészegyüttes vezetője a centenáriumi alkalmakon nagyvárosokban fellépő román társulat
sikereiről is szólt. A továbbiakban
az idei szűkebb költségvetésről is
szó esett. Az, hogy kevesebb pénzből gazdálkodhatnak, arra készteti
a művészegyüttest, hogy magyarországi és uniós támogatásokra pályázzon – mondta Barabási Attila,
aki szerint sajnálatos, hogy a hazai
pályázatokkal lehívható pénzalapokhoz nincs hozzáférésük.
– Jó lenne, ha vezetőink, politikusaink megértenék, hogy a népi
kultúra támogatása, a hagyományok őrzése nagyon fontos egy
régió életében, fejlődésében – tette
hozzá az igazgató. Barabási Attila
arra is kitért, hogy havonta több
ezer ember fordul meg, és több
száz gyermek tanul táncolni a kövesdombi székhelyen, amely Maegyik
fontos
rosvásárhely
kulturális központjává vált.
Az elkövetkezőkben az együttes
hagyományos határon túli turnéjáról is szó esett. Rendhagyó módon
három különböző előadást vittek el
Magyarországra, a produkciókat
kilenc napon át láthatta a népi kincseket értékelő publikum.
A továbbiakban az idei év egyik
legkiemelkedőbb mozzanatáról, az
erdélyi magyar hivatásos táncegyüttesek találkozójáról esett szó,

amelynek házigazdája a Maros
Művészegyüttes lesz. A jeles alkalomra tervezett rendezvénysorozatnak a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház ad majd otthont, a programban a néptáncműsorok mellett
népviseleti és fotókiállítás is szerepel.
A Maros Művészegyüttes tulajdonában lévő, szebbnél szebb népviseletekből több mint hatvan népi
ruhát az elkövetkezőkben a ciprusi
Larnacában zajló fesztiválon állítanak ki. Ez lesz a művészegyüttes
eddigi legnagyobb népviseleti kiállítása. A sajtótájékoztatón jelen volt
Rea Madella Joannidou, a fesztivált szervező Ciprusi Kulturális
Örökség Alapítvány elnök asszonya, aki elragadtatva beszélt a térségünkben tapasztalt gazdag
hagyományvilágról, a viseletek
szépségéről és arról a lelkesedésről, ahogy a legfiatalabbak is őrzik,
ápolják ezeket a kincseket.
– Itt mindenki szeret táncolni –
állapította meg az elnök asszony,
majd azt is kiemelte, hogy bár a
fesztiválra meghívott ország népviseleteit rendszerint a rendezvénysorozat öt napja alatt szokták
kiállítani, a Maros Művészegyüttes
ruhái másfél hónapon át megtekinthetők lesznek Cipruson.
A sajtótájékoztató utolsó perceiben tánc közben is megmutatkoztak a gyönyörű viseletek, a
színpadon ülők egy kalotaszegi és
egy román táncot láthattak karnyújtási közelségből.
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Premier a Spectrum Színházban

Új bemutatóval jelentkezik a
hét végén a marosvásárhelyi
Spectrum Színház társulata. A
Rózsák tere 13. szám alatti
magánszínház ezúttal Jean
Genet huszadik századi francia író Cselédek című művét
viszi a közönség elé Nagy
Péter fordításában és Török
Viola rendezésében.

Kaáli Nagy Botond

Amint azt az előadás Török Viola
által megfogalmazott ismertetőjében olvashatjuk, „Claire és Solange
testvérpár, szolgálók. Úrnőjük Madame, a hatalom, a felsőbbrendűség
megtestesítője, akit mindketten szeretve gyűlölnek, azaz gyűlölve szeretnek. A testvérek érzelmeiket
Madame jelenlétében udvarias alázat mögé rejtik.
Claire és Solange olykor magukra maradnak, és e parányi, zárt
világban nem marad más számukra,
csak a játék. A hőn óhajtott és irigyelt Madame szerepét játsszák felváltva, amikor a Madame nincs
otthon. Egy titkos szertartás, egy kis
rituális tréfa, amelyben eltűnik minden határ való és valótlan, igazság
és látszat között. Játék közben megalázzák egymást a cseléd szerepében, felnagyítva a Madame erényeit
és hibáit.
A játék tulajdonképpen az ember
legelementárisabb önkifejezési formája – már a gyerekkortól kezdve –,
melyen keresztül az ember megfogalmazza a legfontosabb érzéseit
önmagával és a világgal szemben.
A játék azonban az álmoknak,
vágyaknak is a kifejezési formája.
A vágyott világ illúziója azonban

függőséget válthat ki, a való világban helyét nem találó ember számára a valóság rémálommá
sötétedik. Ennek a felismerése haragot, majd gyilkos gondolatokat
eredményez önmagunk és az elérhetetlen ideák iránt.
A mai virtuális világban élő, elérhetetlen álmokat kergető embernek tart tükröt az előadás, a valóság
felismerésére és önmagunk helye
megtalálásának nehézségeire vagy
lehetetlen voltára figyelmeztet. A
zene mint az érzelmeknek legősibb
kifejezési formája fontos szerepet
játszik az előadásban, az álmok, vágyak érzékeltetésében, önmagunk
keresésének és elvesztésének ábrázolásában”.
A Cselédeket rajta kell kapni,
meg kell őket lepni saját magányukban, vagy ha úgy tetszik, abban a
magányban, amelyet minden egyes
ember érez. Akár természetellenesnek tűnik mindez, akár nem, ezek a
cselédek szörnyetegek, mint mi, ha
erről vagy arról álmodozunk – írta
művéről a szerző, Jean Genet.
A marosvásárhelyi előadásban a
Madame szerepében P. Béres Ildikó, Solange színre vivőjeként
Márton Emőke-Katinka, míg Claire
alakítójaként Ambrus Laura lép fel.
A produkció zenéjéért Kelemen
László felel, látványtervező Takács
Tímea, hang- és fénytechnikus
Incze Róbert. Az előadás létrejöttét
a magyar kormány, a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen
Gábor Alap támogatta.
A bemutatóra április 27-én, pénteken este 7 órakor kerül sor a
Spectrum Színház székhelyén, az
előadást 28-án, szombaton este 7
órakor megismétlik.

Emlékezés
az örmény genocídiumra

N. E. hangját nem könnyű elfelejteni. Önmagán nevető az a hang, kislányosan könynyed, még akkor is, amikor villámokról,
égrengésről, az emberi élet hihetetlen mélységeiről beszél.
A szűk garzonban a központi hely a nagy,
fehér lepedős ágynak jutott. A fal mellett parányi tévé, alig egy lépésnyire tőle kényelmes fotel. Az ötvenes évei derekához érkezett
nő jó ideje nem üldögélhetett benne. Kopogtatásomra irodai székével gurul az ajtóhoz,
beenged, aztán ráfordítja a kulcsot a zárra.
Kérdőn néz rám, majd mesélni kezd.
– Egy éve fordult meg a fejemben, hogy
az újságban kérjek segítséget, hogy kiszabadulhassak innen. Húsz éve élek ebben a szociális lakásban, és kezdetben nem is volt
semmi gond, mostanában azonban olyan
lakók költöztek ide, akiknek az otthonában
állandóan áll a bál, egymást érik a cirkuszok, az ordítozás, a verekedés. Miattuk
nincs sem éjjelem, sem nappalom. Arra gondoltam, feladom a függetlenségem, ha kerülne egy olyan jó szándékú család, amely
befogadna. Csak egy kis szobát szerettem
volna, ahol nyugalomban lehetek. Ez volt az
A terv. De aztán bonyolódtak a dolgok.
A fotel mellé állított lábprotézist már ér-

Házi őrizet

Fotó: Nagy Tibor

kezésemkor észrevettem. Vártam, hogy rá terelődjön a szó.
– Nem sokkal a rendszerváltás után külföldre mentem. Túl voltam egy sikertelen házasságon, új életre vágytam. Egy közlekedési
baleset azonban keresztülhúzta a számításaimat.
Mindkét lábam amputálni
kellett térdtől lefelé. Kiváló orvosok mentettek
meg, és „raktak össze”
testileg, lelkileg. Leszázalékoltak, de olyan
lábprotézist kaptam, amellyel továbbra is
aktívan élhettem. Mivel a protézis használata nagy erőfeszítést igényel, és így gyengül
a szív, rendszeresen jártam tornázni, hogy
megfelelő kondícióban legyek. Kint maradhattam volna, de hazahúzott a szívem. Úgy
gondolom, nem a balesettel, hanem a visszaérkezésemmel tört ketté az életem.
– Akkor kapta ezt a lakást?
– Igen. Éltem tovább a megszokott életem,
időnként külföldre utaztam a régi orvosaimhoz felülvizsgálatra, kezelésre. A protézist
bizonyos időközönként ki kell cserélni, erre
is mindig sort kerítettem. A legutóbbi cserét,

Április 28-án de. 11 órakor a Deus Providebit Tanulmányi Ház Szent
Mihály termében Nemzetiségek a Monarchia hanyatlása idején címmel
tart előadást Berekméri Róbert levéltáros. Ezt követően Puskás Attila bemutatja az Együttélési modellek a Kárpát-medencében című tanulmánykötetet a szerzők – Garda Dezső, Pál-Antal Sándor, Spielmann Mihály és
Kálmán Attila –, ill. a kötet szerkesztője – Turgyán Tamás –, örmény nemzetiségi szószóló jelenlétében. 18 órakor Gál Hunor gyergyószentmiklósi
plébános örmény katolikus szentmisét mutat be a Keresztelő Szent Jánostemplomban a genocídium áldozatainak emlékére és az erdélyi nemzetiségek békés együttélésének szándékára. Az 1915-ös örmény genocídium
a népek együttélésének kudarca. 2018-ban a Marosvásárhelyi Örmény–
Magyar Kulturális Egyesület az erdélyi nemzetiségek együttélésének gondolatát helyezi megemlékezése középpontjába. A szervezők kérése: a
szentmisére mindenki vigyen egy-egy szál virágot.

amelyre egyébként már évek óta szükség lett
volna, idén tavaszra jegyeztettem elő. Kölcsönt vettem fel, hogy fizetni tudjam a költségeket, de december végén térdre estem a
padlócsempén, és súlyosan megsérült a
lábam. Azóta nem
használhatom a régi
protézist sem, így
térdtől lefele megszűntem
létezni.
Mivel az elmúlt 26 év
alatt egy napot sem betegeskedtem, nem voltam felkészülve erre a helyzetre. Éppen ezért
kerekes székem sincs. Teljesen helyhez vagyok kötve, és még nehezebben viselem az
itteni körülményeket. Úgy érzem magam,
mintha bűncselekményt követtem volna el,
és házi őrizetbe tettek volna.
– Egyáltalán nincs segítsége?
– Régebb egy szomszéd család segített, de
ők már elköltöztek. Mostani segítőimet, akik
szükség esetén bevásárolnak nekem, elmaradt számlák miatt a kilakoltatás fenyegeti.
Pedig igazán jólelkű emberek.
– Nem próbált alapítványokhoz fordulni?
– Nagyon nehezemre esik segítséget kérni,

olyankor mindig leblokkolok. Nemrég mégis
erőt vettem magamon, és felhívtam egy jótékonysági szervezetet. Mivel ebben az állapotomban nem tudok vonattal vagy autóval
utazni, külföldre pedig több ezer lejért visz
ki a mentő, ehhez, illetve a protézis felhelyezését megelőző kezeléshez, gyógyításhoz szerettem volna támogatást kérni. Ámulva
hallgattam, ahogy a hívásomra válaszoló
úriember kioktat. Nem akarta megérteni,
hogy nekem odaát megvannak az orvosaim,
akikben megbízom, és azt javasolta, mondjak le a külföldi beavatkozásról, végeztessem
el itthon, mert itt legalább vannak jogaim.
Úgyhogy most üldögélek naphosszat a székemben, nézem a mennyezetet, és keresem a
jogaimat. És ha meg is találnám őket, egy
itteni magánklinikán több száz lejbe kerülne
a napi kezelés és ellátás.
Beszélgetésünk végén N. E. fiatalabb éveit
is felidézte. Akkoriban is többször megrengett körülötte a világ, édesanyját 18, apját
24 évesen vesztette el, aztán jött a válás. Rokonságával felszínes a kapcsolata, tőlük nem
várhat segítséget. Hirtelen felindultságában
fordult hozzánk. Úgy érezte, nincs veszítenivalója, és talán eljut a hangja valakihez, aki
nehéz helyzetéből kiutat mutat.
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Több mint 160 millió euró értékben
szerződtek a GastroPan-kiállításon

Több mint 160 millió euró értékben kötöttek szerződéseket a hét végén Marosvásárhelyen tartott GastroPan pékipari, cukrászati
gasztronómiai és vendéglátóipari szakmai kiállításon –
közölte vasárnap a kiállítás
igazgatójára hivatkozva az
Agerpres hírügynökség.

Szerkesztette: Benedek István

A kiskereskedelmi ágazatot
erősítené az EB

Az Európai Bizottság számos
ajánlást tett közzé a tagállamok számára a nyitottabb, integráltabb
és
versenyképesebb
kiskereskedelmi
ágazat létrehozásának támogatására – közölte az uniós
bizottság csütörtökön.

Az uniós bizottság ajánlásai szerint a tagállamoknak meg kell
könnyíteniük a kiskereskedelmi
egységek létrehozását, amely a kiskereskedők számára a piacra jutás
szempontjából alapvető fontosságú,
egyúttal a termelékenységet és az
innovációt is elősegíti.
A bizottság véleménye szerint az
üzletek napi működését érintő korlátozások enyhítésére kell törekedni. Mint írták, a cél az egyenlő
versenyfeltételek biztosítása a kiskereskedelemben, valamint tisztességes és hatékony ellátási láncok

megvalósítása. Az útmutató gyakorlati javaslatokat fogalmaz meg a
közigazgatási szervek számára is
ahhoz, hogyan tudnak segítséget
nyújtani a kiskereskedőknek, hogy
megfeleljenek a technikai megoldásoknak.
A kiskereskedelmi ágazat az
uniós gazdaság egyik legnagyobb
ágazata, csaknem minden tizedik
ember a több mint 3,6 millió kiskereskedelmi vállalat valamelyikénél
dolgozik. A felsorolt javaslatok lehetővé teszik az európai kiskereskedők számára, hogy megerősítsék
globális jelenlétüket, és segítséget
nyújtanak számos, kiskereskedelmi
tevékenységet folytató kkv-nak a
technológiai változások beépítésére
irányuló törekvéseikben. Mindez
elő fogja segíti a munkahelyteremtést és fellendíti a gazdasági növekedést is – tették hozzá. (MTI)

Világgazdasági kockázatokra
figyelmeztet az IMF

A növekedés rövid távú kedvező kilátásai ellenére a világgazdaság hosszú távon
komoly kockázatokkal néz
szembe a kereskedelmi feszültségek és az országok súlyos adósságterhei miatt –
hangsúlyozta a Nemzetközi
Valutaalap (IMF) tanácsadó
bizottsága helyi idő szerint
szombaton kiadott, a szervezet tavaszi ülésszakát lezáró
közleményében.

A washingtoni székhelyű szervezet előrejelzése szerint a globális
gazdaság idén és jövőre is 3,9 százalékkal növekedhet, ami a legmagasabb arány lenne 2011 óta. A
befektetések és a kereskedelem bővülése rövid távon erősebb, szélesebb
körű
növekedést
eredményeztek, de aggodalomra
adnak okot az egyre jelentősebb
adósságállományok és a fokozódó
protekcionizmus – állapította meg
a Nemzetközi Monetáris és Pénzügyi Bizottság (IMFC), az IMF vezetését
kulcsfontosságú
tanácsokkal ellátó testület.
Az erősödő pénzügyi sebezhetőség, a fokozódó kereskedelmi és
geopolitikai feszültségek és a
magas globális adósságállomány
veszélyezteti a világgazdaság kilátásait. A gazdagabb országok népességének elöregedése és a
termelékenység lassú növekedése
miatt pedig még inkább sürgető,
hogy megragadják a jelenlegi prosperitás adta lehetőségeket, hogy
elősegítsék a fellendülés fenntartását lehetővé tevő reformokat –
emelte ki az IMFC. A kereskedelmi
feszültségek senki számára nem
előnyösek – fogalmazott Lesetja
Kganyago, a bizottság elnöke, a
Dél-afrikai Köztársaság központi

bankjának vezetője az Egyesült Államok és Kína közötti nézeteltérésekre utalva.
Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszter az IMFC előtt amellett érvelt, hogy a Nemzetközi
Valutaalapnak meg kellene haladnia hagyományos szerepét mint a
nehézségekkel küzdő országoknak
átmeneti pénzügyi segítséget nyújtó
szervezet, és szorosabb ellenőrzés
alá kellene vonnia a jelentős kereskedelmi többlettel rendelkező országokat. Mnuchin szerint továbbá
a Világbanknak nem a gyorsan fejlődő országokat kellene inkább támogatnia, hanem olyan szegényebb
országokat, amelyek önerőből nem
képesek finanszírozni fejlesztési
célkitűzéseiket.
Az IMFC ülését többen arra is
kihasználták, hogy bírálják Donald
Trump amerikai elnök protekcionista kereskedelmi politikáját. Az
egyoldalú kereskedelmi korlátozások csak ártanak a globális gazdaságnak – hangsúlyozta Már
Gudmundsson, az izlandi központi
bank elnöke. A Nemzetközi Valutaalap vasárnap bejelentette, hogy új
szabálykeretet fogadott el annak érdekében, hogy módszeresebben
tudja felmérni a korrupció mértékét
és jellegét a 189 tagállamban. Az új
rendelkezések július 1-jével lépnek
életbe.
Az IMF-nek nincs jogosultsága
vizsgálódni korrupciós ügyekben,
de lehetősége van némi nyomást
gyakorolni pénzügyi segélyprogramjain keresztül. Ukrajna esetében
például nemcsak reformok bevezetésétől tette függővé a kiegészítő
pénzügyi támogatás folyósítását,
hanem a kelet-európai országot átható korrupció elleni valódi fellépést is feltételül szabta. (MTI)

Váradi-Erdős Ildikó elmondta:
az előzetes számítások szerint a
vasárnap zárult kiállítás négy napja
alatt 40 millió euró értékben írtak
alá rövid távú és 120 millió euró
értékben hosszú távú szerződése-

ket. A pékipari, cukrászati gasztronómiai és vendéglátóipari szakterület legjelentősebb délkeleteurópai vásárán huszonöt ország
több mint 150 kiállítója rendezett
be standot.
A tizedik alkalommal megrendezett GastroPan-kiállítás 7800
négyzetméteres területének több
mint felét a gépek és felszerelések
beszállítói foglalták el. A kiállítás
alkalmával szakmai versenyeket is
tartottak. A kiállítást a Boro Info
Group szervezi, mely sikeresen ültette át Romániába a szakterület
magyarországi modelljét. Váradi

János, a kiállítás szakmai hátterét
biztosító PanGastRo Egyesület elnöke korábban a Magyar Pékszövetség igazgatója volt.
Váradi János korábban az MTInek elmondta, 2001-ben költözött
Magyarországról Székelyudvarhelyre, ahol elkezdte kiadni a romániai pék- és cukrászszakma
szakfolyóiratát (Brutarul si cofetarul), amelyet a Moldovai Köztársaságban is terjesztenek. E
kiadvány és egy másik gasztronómiai szakfolyóiratuk hirdetői kérték fel a kiállítás megszervezésére.
(MTI)
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Érték és minőség

Székelyföldi vállalkozóknak szerveztek
tájékoztatót

Április 23-án a Magyar Nemzeti Kereskedőház Marosvásárhelyi Regionális Irodájának, valamint Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának és a Maros megyei
RMDSZ meghívásának eleget
téve tartotta bemutató előadását Bálint Ágnes, az Érték
és Minőség Nagydíj pályázat
zsűrielnöke. A székelyföldi
vállalkozóknak szervezett tájékoztatón a szervezők nevében Bessenyei Sarolta, a
marosvásárhelyi MNKH iroda
vezetője köszöntötte a részvevőket. Jelen volt: Farkas
Balázs konzul Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében, Kozma
Mónika, a Maros megyei
RMDSZ ügyvezető alelnöke,
és előadást tartott a díjazotti
tapasztalatairól Varga Pál
Petri Zsolt, a Petry cég
ügyvezető igazgatója.

„Az Érték és Minőség Nagydíj
új védjegy a kiváló minőségű áruk
és szolgáltatások színterén, amely
az 1998-ban bevezetett és 20 éven
át meghirdetett Magyar Termék
Nagydíj tanúsító védjegy tradícióira épülve képviseli a kimagasló
minőséget, és amelyre idén 47 főkategóriában lehet pályázni az
egész Kárpát-medencéből. A meghirdetett 47 pályázati főcsoport
érinti többek között a vendéglátást,
az építő-, a bútor-, a mezőgazdasági és élelmiszeripart, a szabadidős és kulturális tevékenységeket,
rendezvényeket, az oktatást, az orvostechnikai és kozmetikai szegmenset, vagy akár a ruházati és

sporttermékek gyártását is. De lehetőséget kapnak helyi közösségek
is tevékenységeik megmérettetésére. Az 1. Érték és Minőség Nagydíj pályázat kitüntetéseit, a
tanúsított »minőség jelképét« –
melyre május 25-ig lehet pályázni
–, az Alkotók Ünnepén, a Magyar
Parlament felsőházi termében
adják át szeptember 11-én” – ismertette Bálint Ágnes, a marosvásárhelyi Köpeczi-házban tartott
eseményen.
„Magyarország kormányának
nemzetpolitikája nagy hangsúlyt
fektet a külhoni magyarság gazdasági jólétére is, így ezen védjegypályázaton
való
részvétel
biztosítása egyenlő esélyt teremt
Magyarország határain belül és
kívül működő gazdasági szervezetek számára, hogy bizonyítsák termékeik vagy szolgáltatásaik magas
színvonalát” – hangsúlyozta
Farkas Balázs konzul.
„Az RMDSZ számára kiemelten
fontos a romániai magyar közösség
szülőföldön való boldogulása és
gazdasági megerősítése, ezért támogatóként azt a célt tűzte ki, hogy
segíti az Érték és Minőség Nagydíj
pályázat kiííróit és lebonyolítóit
abban, hogy minél több erdélyi
vállalkozó megismerhesse ezt a lehetőséget és éljen a pályázat adta
előnyökkel” – tájékoztatott Kozma
Mónika ügyvezető alelnök.
„A Petry cég már díjnyertes termékei egyértelműen keresettebbek
lettek, és ez a fajta minősítés és díj
nagyban megerősített bennünket
abban, hogy jól végezzük a munkánkat, és hogy megéri ragaszkodni a kimagasló minőséghez, új

termékekkel kísérletezni a piacon.
Számunkra egyértelmű, hogy idén
is pályázunk, hiszen vannak új ötleteink, és úgy érezzük, a vásárlóink számára is fontos ez a védjegy,
erősíti a bizalmat a termékeink
iránt” – nyilatkozta Varga Pál Petri
Zsolt, a Petry cég ügyvezető igazgatója.
Az Érték és Minőség Nagydíj
pályázatot 2018-ban első alkalommal írta ki és valósította meg a
DIAMOND Szervezőiroda Bt. (a
védjegyalapítók megbízásából a
pályázat szervezési és lebonyolítási
teendőit koordináló és végző szervezet), a Hajnal Húskombinát Kft.,
a KÖMI Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek Zrt., a
Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft., valamint az erdélyi, mezőcsávási székhelyű SSM &
SIU Kft.
A pályázati rendszer kiemelt támogatója a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni támogatója a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség. A pályázathoz és a Kiírók
Tanácsa munkájához szakmai segítséget nyújt a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala.
Az Érték és Minőség Nagydíj
pályázat nemzetközi megjelenésének legfontosabb része a Magyarország
határain
túli
együttműködés. A kiírók törekednek arra, hogy a Kárpát-medencében
legaktívabban
működő
vállalkozások bekapcsolódjanak a
pályázati rendszer munkájába.
(közlemény)
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Tizedik születésnapját ünnepelte az országos regemondó vetélkedő

Őseinkről, hőseinkről a megmaradásért

Élménydús hétvégét töltött
Marosvásárhelyen az a 45
harmadikos kisdiák, akik Erdély minden szegletéből és a
fővárosból érkeztek, hogy a
regélésükkel „előcsalogassák
a múltat”, elődeink hősi tetteit, küzdelmeit, népünk lelkét, s meggyőzzenek arról,
hogy az örökség jó kezekben
van. Ezt bizonyította a jubileumi regemondó vetélkedő országos szakasza, amelynek
szervezését „töretlen akarattal” tanítók lelkes csapata
vállalja egy évtizede már.

Bodolai Gyöngyi

Bűn vissza nem nyúlni a múltba,
amely létünk, jövőnk kincsestára. A
szavakat ki kell szabadítani a feledés rabságából, mert a regék és
mondák akkor kelnek életre, ha
mondják őket – köszöntötte az Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínház széksorait megtöltő harmadikos kisiskolásokat, felkészítő tanáraikat és
kísérőiket Bárdosi Ilona nyugdíjas
tanítónő, a verseny megálmodója, a
szervező csapat ma is tevékeny
tagja. Segítőtársa az ötlet megvalósításában Fejes Réka, az elemi oktatásért felelős tanfelügyelő volt,
akinek kezdeményezésére a Dacia
általános iskola tanítói vállalták,
hogy évről évre „a szeretet kürtjével
csalogassák” a marosvásárhelyi országos döntőre a regélő gyermekeket és pedagógusokat.

– Mondjátok bátran, szívvel és
lélekkel regéinket, hadd szóljon és
szálljon a monda szájról szájra, ősi
módra! – biztatta a résztvevőket
Molnár Hajnal műsorvezető. Majd
a színpadra szólította a tavalyi
győztest, a székelyudvarhelyi Péter
Krisztát, a Backamadarasi Kiss
Gergely Református Kollégium diákját, aki elhozta az ajándékba kapott vándorbotot, ami egy évre az
idei győztes birtokába került.
A résztvevőket köszöntötte Vass
Levente parlamenti képviselő.
Fodor Sándor József, az oktatási
minisztérium kisebbségi főosztályának tanácsosa Kovács Irénke-Erzsébet
államtitkár
üzenetét
tolmácsolta, majd beszédében értékelte azt a munkaigényes, színvonalas, országos viszonylatban is
egyedi mentőakciót, amellyel a
szervező pedagógusközösség életet
ad egy olyan műfajnak, amely a 21.
században veszélybe került.
Népünk szellemi kincsei, a
mesék, mondák, népdalok, balladák
azt üzenik, hogy ami jó és igaz, az
nem múlik (mállik, üresedik),
hanem telik (gazdagodik) – utalt a
mondákból, mesékből ismert „teltmúlt az idő” szófordulat jelentésére
Zsigmond Emese. A Napsugár
gyermeklap főszerkesztője mindvégig a szervezők mellett állt, és értékes különdíjjal jutalmazta a
kiemelkedően szereplő regélőket,
ahogy tette az idei vetélkedőn is.
Regéinkbe történelmünk mellett

keresztény hitünk is bele van kódolva – adta áldását a születésnapi
rendezvényre Balla Imre, a Keresztelő Szent János-plébánia segédlelkésze.
Köszöntötte a vetélkedőt Şanta
Mihaela Gabriela, a Dacia iskola
igazgatója és Magyari Levente aligazgató. A nyitóünnepséget a Lengyel Ildikó és Duka Szabolcs
vezette Csillagfény néptáncegyüttes
fellépése zárta.
A szervezők gazdag programmal
várták a regemondó gyermekeket és
kísérőiket, akik megismerkedhettek
a vendéglátó várossal, s a regélés
után a Görgény völgyébe szervezett
tartalmas kiránduláson vettek részt,
amelyen megtekintették Görgényszentimre nevezetességeit, és Görgényüvegcsűrön
kedvükre
játszhattak. A szentimrei templomban fellépett a Fagyöngy citerazenekar és a marosvásárhelyi Eufónia
pedagóguskórus, melynek vezetője
bevonta az éneklésbe az egész hallgatóságot.
Kellemes pillanatokat szereztek
a zsűrinek és egymásnak is a regemondó gyermekek.
A vetélkedőt a nyárádszeredai és
nyárádmagyarósi
játékvezetők
Maros megye jellegzetes vidékeinek a bemutatására fűzték fel, és a
részt vevő gyermekek jeligéje is
innen származott. Sok érdekes
egyéniségű kisdiák osztotta meg az
ismert mondák mellett annak a vidéknek a sajátos regéjét, ahol élnek,
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Kreativitásukat bizonyították a bolyaisok

A legkreatívabb plakátért kijáró első díjat hozta el a marosvásárhelyi Bolyai Farkas
Elméleti Líceum XI. A osztályának háromtagú csapata a
hét végén Szolnokon tartott
XXI. Curie Környezetvédelmi
Emlékverseny országos döntőjéről.

Nagy Annamária

– Több mint 15 éve, hogy a Bolyai
líceum bekapcsolódott a Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztési
Alapítvány által szervezett környezetvédelmi versenybe, s szerepelnek
szép eredményekkel az anyaországi
országos döntőkön – mondta Tamás
Enikő laboráns, aki az idén felvállalta
a vetélkedővel járó tennivalókat, a
döntőre kiutazó diákok felügyeletét.
Tőle tudtuk meg, hogy meglehetősen
nehéz versenyről van szó, hiszen a

tanév kezdetétől a szervezőktől érkező tesztlapokon kizárólag a magyarországi állat- és növényvilággal,
valamint nemzeti parkokkal kapcsolatos kérdéseket kell megválaszolniuk a háromtagú csapatoknak.
Ebből a szempontból a magyarországiak előnyben vannak, hiszen jobb
helyismeretük mellett tantárgyként is
tanulják mindazt, amit a megmérettetésen kamatoztathatnak. Kezdetben
Panitból és a Dacia Általános Iskolából is jelentkeztek gyerekek az alsóbb tagozatosok kategóriájába,
idénre azonban csak a középiskolás
bolyaisok tartottak ki, s vállalták fel
a nem kis anyagi megterheléssel járó
versenyen való részvételt.
A február közepén megtartott területi döntőre 12 bolyais csapat – 11 tizenegyedikes és egy kilencedikes –
jutott tovább, az április 20–21-én
sorra került országos szakaszon az
első helyezettek képviselhették az is-

A díjazottak

ezúttal is újabb, kellemes meglepetést szerezve a zsűri tagjainak. A
gyermekek szavai nyomán színes
freskó alakult múltunkról, történelmünk pozitív és negatív képviselőiről, fejedelmekről és tündérekről,
bátor népi hősökről. A választott
regét – a mikrofont visszautasítva –
bátran, szépen hangsúlyozva, néhányan eredeti népviseletbe öltözve
adták elő.
A záróünnepséget a Művészeti
Líceum diákjainak tavaszköszöntő
játéka nyitotta meg. Felszólalt Macarie Ioan főtanfelügyelő, majd
Fodor Sándor József miniszteri tanácsos mondott köszönetet a felkészítő kollégáknak, a szülőknek és a
szervezőknek, és a vetélkedőt értékelte Novák Zoltán szenátor. Tóth
László főkonzul üzenetét dr. Csige
Sándor, Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának vezető konzulja
tolmácsolta. Soós Zoltán, a megyei
múzeum igazgatója felvetette, hogy
a sikeres vetélkedőt hasznos lenne
a Kárpát-medencére is kiterjeszteni.
Értékelő beszédében Bárdosi
Ilona tanítónő, a zsűri tiszteletbeli
elnöke ezúttal is örömmel nyugtázta, hogy a 45 résztvevő körül
mindössze hárman mondták ugyanazt a regét. A jó tanács pedig ezúttal
sem hiányzott: vigyázni kell anyanyelvünk szépségére, tisztaságára,
a szavak helyes hangsúlyozására.
Majd a díjkiosztás következett a
születésnapi vetélkedőn, amelynek
országos szakaszán az elmúlt tíz év
során 315 gyermek mondott regét.
Ha ehhez hozzászámítjuk a helyi,
megyei szakaszok résztvevőit is,
akkor sok százra bővül azon kisiskolások sora, akik belekóstoltak a
mondák csodálatos világába.

kolát. A XI–XII.-es évfolyamon a
Czimbalmos Szabolcs Attila, Dósa
Eszter és Pálosi Réka alkotta XI. A
osztályosok, míg a IX–X. évfolyamon a Fuccaro Orsolya és Rokaly
Kriszta alkotta IX. B-sek csapata
mérte össze tudását az ellenük versenyző további 17, illetve 14 magyarországi és szerbiai csapattal.
Tesztfeladatokat kellett megoldani,
míg a Lételemünk, a víz című ötperces kiselőadás során arról kellett értekezniük, hogy a környékünkön
levő felszíni és felszín alatti vizek
milyen szerepet játszanak a helyi lakosság életében. Külön zsűri értékelte a Kedvenc kirándulóhelyem
címet viselő plakátokat, s döntött
egyöntetűen, hogy a bolyais XI. A
csapatának az Istenszékét ismertető
munkája a legszebb, legkreatívabb. A
nyertes diákok oklevelekkel, értékes
könyvjutalmakkal és természetesen
sok új tapasztalattal tértek haza.
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Fotó: Dacia Iskola

Az idei vetélkedőnek három
Maros megyei győztese volt. Az
első díjat Kacsó Kriszta-Johanna, a
nyárádköszvényesi Dr. Nyulas Ferenc Általános Iskola tanulója
(Jakab Ibolya tanítványa) nyerte.
Ketten kaptak második díjat: Balázs
Irénke Gizella, a mezőmadarasi Pataky-Ágotha Általános Iskola diákja
(felk. tan. Kali Katalin) és Huszár
Boglárka, a gyergyószentmiklósi
Fogarasy Mihály Általános Iskolából (felk. tan. Blénesi Mária, Eigel
Katalin). A harmadik helyen Szabó
Sára, a vámosgálfalvi Fogarasi Sámuel Általános Iskola tanulója,
(felk. tan. Fekete Rozália Erika),
valamint Mátéffy Anna, a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános
Iskola diákja (felk.tan. Győri Zsuzsanna) végzett. Dicséretben öt tanuló, Napsugár-különdíjban szintén
öt regemondó, különdíjban ugyancsak öten részesültek.
A szervezők köszönetet mondtak
mindazoknak, akik az elmúlt tíz év
során támogatták a rendezvényt,
diplomát és emlékérmet adtak át az
értékelő bizottság tagjainak, a felkészítő pedagógusoknak, a megyei
szervezőknek és a marosvásárhelyi
Dacia Általános Iskola áldozatra
kész, lelkes tanítói csapatának,
amely az onnan kirajzott tanítónőkkel összeforrottan, gördülékenyen
dolgozott egy éven át, hogy a születésnapi rendezvény sikeres legyen
(Pál Annamária, Simon Kerekes
Csilla, Szakács Judit, Tordai Zsuzsánna, Vajda Gyöngyi, valamint
Kacsó Tünde, Kali Hajnal, Molnár
Hajnal, Plájás Gyöngyi, Séra
Tünde, Simonfi Anna, Szász Réka).
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Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A házassági szerződésekről (II.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A törvényes házassági
vagyonközösség
Az előző részben általánosan
írtuk le a három házassági vagyonrendezési rendszert, illetve a házassági szerződések alaki és érdemi
törvényes követelményeit. Ebben,
valamint a következő részekben
részletesebben elemezzük a vagyonrendezési elveket.
A három vagyonrendezési elv
közül (törvényes vagyonközösség,
szerződéses – közszerzeményi –
vagyonközösség és a vagyonelkülönítő rendszer) a törvényes vagyonközösség
rendszer
a
legfontosabb, ugyanis alapesetben,
más rendszer választásának hiányában ez az elv vezéreli a házastársak vagyonának jogi helyzetét,
és kiegészítő szabályként kerül alkalmazásra a másik két rendszer
választása esetén.
E szerint a rendszer szerint minden házasság alatt szerzett vagyon
osztatlan közös vagyonnak minősül, amelyben még elvi – százalékos
–
tulajdonrész
sincs
megállapítva (devălmăşie). Ide tartoznak a munkaviszonyból származó
juttatások
(fizetés,
bónuszok), nyugdíjak, szellemi tulajdonjog utáni juttatások, függetlenül attól, hogy a jogosultság
mikor jött létre, feltéve, hogy ezeknek a juttatásoknak a fizetési határideje a törvényes vagyonközösség
idejére esik (pl. házasság előtt
megkötött munkaszerződés, de házasság utáni kifizetések).
Nem minősülnek közös vagyonnak, hanem saját szerzeménynek a
következő javak, még akkor sem,
ha azok a törvényes vagyonközösség idején kerültek megszerzésre:
az örökléssel vagy ajándékozással
kapott vagyon (kivéve, ha az örökhagyó vagy ajándékozó közösnek
szánta őket), a saját személyes
használatra szánt javak, az egyik
házastárs szakmájának gyakorlására szánt javak (kivéve, ha közös
vállalkozás anyagi alapjának részei), szellemi tulajdonjog utáni
juttatások, ha az az egyik fél által
létrehozott és bejegyzett szellemi
alkotásra vonatkozik, díjak, tudo-

mányos/irodalmi kéziratok, művészi tervrajzok, skiccek, találmányok tervrajzai és más hasonló
javak. Ugyancsak saját vagyonnak
minősül a biztosító által egyik házastársat ért kár miatt juttatott erkölcsi vagy anyagi kártérítés, azon
javak vagy pénzösszegek, amelyek
saját vagyont helyettesítenek vagy
azokért cserébe kerültek az egyik
fél tulajdonába, valamint a saját
vagyon „gyümölcsei”, terméke
(jogi értelemben egy saját ingatlan
után kapott bér is saját „gyümölcsnek” minősül, tehát a jogi gyümölcs
nem
egyenlő
az
agrárértelemben felfogott gyümölccsel).
A közös vagyon bizonyos elemeit a házastársak egyénileg is,
más részeit viszont csak közös beleegyezéssel kezelhetik. Egyénileg
a következő jogügyleteket köthetik
a házastársak: vagyonhasználat,
vagyonmegőrzés, vagyonkezelés,
vagyonszerzés, ingó javak ellenszolgáltatás fejében történő elidegenítése (tehát ajándékozáshoz
már kell a másik házastárs beleegyezése), ha azokat nem kell köznyilvánossági
rendszerbe
bevezetni, szokásos ajándékozási
ügyletek (pl. születésnap, házasság, keresztelő stb. alkalmából szokásos értékű ajándékok). Az a
házastárs, aki nem vett részt az illető jogügylet megkötésében, és a
közös vagyonhoz kapcsolódó érdekei sérültek, a másik féllel szemben kártérítésre jogosult, viszont ez
nem érinti a harmadik személy jogait (pl. egy esetleges közös vagyontárgy vevőjét). A következő
jogügyleteket viszont a házastársak
csak közösen köthetik meg: a
közös vagyontárgyak rendeltetésének megváltoztatása, a közös vagyontárgyak eladása, illetve dologi
jogokkal való beterhelése (pl. ingatlanjog – ipotecă –, szolgalmi
jog – servitute –, elbirtoklás – uzucapiune – stb.), a családi lakhely
dekorációs vagyontárgyainak elvitele vagy elidegenítése, a családi
lakhellyel kapcsolatos jogokkal
való rendelkezés vagy azon jogügyletek megkötése, amelyek
ennek használatát érintik (még
akkor is, ha a lakás egyik házastárs
kizárólagos tulajdona).

Elhalálozás esetére bármelyik
fél rendelkezhet azzal a vagyonrésszel, amelyhez joga volna a házasság megszűnése esetén (elvi
vagyonrészről van szó, ennek
konkrét vagyontárgyi összetételét
nem lehet tudni a házastársi vagyonközösség megszűnése előtt).
A saját vagyont a házastársak
szabadon használhatják, kezelhetik, valamint elidegeníthetik, a
másik fél hozzájárulása nélkül, kivéve a törvény által meghatározott
eseteket, mint a családi lakhellyel
és a lakhely dekorációs elemeivel
kapcsolatos jogok gyakorlása. A
közös vagyont a házastársak bejegyezhetik a köznyilvántartási rendszerekbe (pl. ingatlan esetén
telekkönyvi – magyar terminológia
szerint földhivatali – regiszterbe,
közös vállalkozás esetén a közös
tőkét cégjegyzékbe).
Mi történik azonban abban az
esetben, ha a törvényes kötelezettség ellenére egy jogügyletet a
másik fél – házastárs – beleegyezése nélkül kötnek meg ? Ebben az
esetben az illető ügylet megsemmisíthető (nem lesz automatikusan
semmis, azt a bíróság kell megállapítsa, ha a megsemmisítését kérő
fél igazolja a személyes sértett érdeket, a kárt, a megszegett törvényes előírást, valamint azt, hogy a
kárt csak az ügylet megsemmisítésével lehet helyrehozni). Az ilyen
jogügylettel szerzett harmadik fél
jogait az ügylet megsemmisítése
nem érinti, feltéve, hogy annak
megkötése előtt méltányosan elvárható módon érdeklődött a szerzett vagyontárgy jogi természete
iránt (pl. egy vevő minden elérhető
információt megpróbált beszerezni
azzal kapcsolatosan, hogy a megvásárolt ingóság közös vagy saját
vagyona az eladó házastársnak).
Ebben az esetben – mikor egy jóhiszemű és egy átlagember körültekintésével eljáró harmadik
személy is belépett a jogviszonyba
–, az a házastárs, akinek beleegyezését nem kérték, már nem indítványozhatja az ügylet megsemmisítését, csak kártérítésre jogosult a másik házastárssal szemben. A következő részben
folytatjuk a törvényes házassági
vagyonközösség elemzését.

Virtuális és telefonos csalókra figyelmeztetnek

Légy szemfüles! Ne verjenek át!

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség közleményében a
virtuális világban elkövetett
csalásokra
figyelmeztet,
ugyanakkor telefonon is folyamatosan csalással próbálkoznak. Ezt elkerülendő,
érdemes a hatósági tanácsokat megszívlelni.

Illusztráció

A csalók egyik fő területe a virtuális világ lett, ahol bizonyos honlapokon rendkívül előnyös áron
ajánlanak eladásra termékeket (személygépkocsikat, mezőgazdasági
gépeket, háztartási berendezéseket),
de turisztikai csomagokat is, valamint számítógép-programokat, oktatócsomagokat stb.
Amennyiben valaki érdeklődik a
meghirdetett termékek iránt, a csalók arra utasítják áldozatukat, hogy
előlegként bizonyos pénzösszeget –

Felfüggesztik
a gépjármű bejegyzését

Május 20-ától kezdődően azonnal felfüggesztik a gépjármű
bejegyzését, amennyiben lejárt az időszakos műszaki vizsgája. Azok a gépkocsivezetők, akik esetében egy közúti ellenőrzés során kiderül, hogy lejárt a gépjármű időszakos
műszaki vizsgája (ITP), jövő hónaptól rendszámtábla és forgalmi engedély nélkül maradnak.

Ezért a gépjárművek tulajdonosainak május 20-ától fokozottan kell ellenőrizniük a gépjárművük műszaki vizsgájának érvényességét. A belügyminisztérium közösségi oldalán április 12-én osztotta meg azt a
közleményt, amely szerint érvényes műszaki nélkül közlekedőkre a rendőrök bírságot szabnak ki, és visszatartják a jármű forgalmi engedélyét és
rendszámtábláit. A helyszínen kibocsátanak ugyan egy igazolást, de az
nem jogosít fel közúti közlekedésre. A rendőrségi tájékoztatás szerint az
ellenőrzés helyszínéről csak autómentővel szállíthatják el a járművet, legfeljebb eltolják azt, majd a Román Gépjármű-nyilvántartási Hivatalhoz
(RAR) kell menni, ami bonyolítja a műszaki vizsga megszerzését. A felfüggesztés azt követően szűnik meg, amint elvégzik az új műszaki vizsgálatot. A gépjármű forgalmi engedélyét és a rendszámtáblákat a
közlekedési rendőrség adja vissza a tulajdonosnak.
Ugyanez érvényes akkor is, ha a gépjárművet eladták/megvásárolták,
és 90 napon belül nem íratták át az új tulajdonos nevére” – áll a belügyminisztériumi tájékoztatóban. https://www.facebook.com/ministeruldeinterne/photos/a.439151032821960.92805.438338142903249/1895002950
570087/?type=3&theater. (szer)

Mezőgazdasági munkára toboroznak

Paprikaszedés Hollandiában

A Maros Megyei Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség az
EURES európai foglalkoztatási hálózat révén mezőgazdaságban foglalkoztatottakat
toboroz 10 megüresedett
helyre. Május 26-áig várják a
jelentkezőket.

elvárás a 22 év fölötti életkor és az
angol nyelv ismerete. Az érdekeltek
küldjenek Europass önéletrajzot a
recruitment@fhs.jobs
és
a
simona.palcu@dj.anofm.ro e-mailcímekre. Bővebb felvilágosítás a
www.eures.anofm.ro
honlapon
vagy a marosvásárhelyi AJOFM
Iuliu Maniu utca 2. szám alatti
székhelyén az Eures-tanácsadótól,
illetve a 0265/266-553, 0265/269247-es telefonszám 109-es mellékszámán kapható – áll a Gheorghe
Ştef igazgató által aláírt közleményben. (szer p.)

a megvásárolandó termék garanciájaként – utaljon át bizonyos bankszámlára. A gyanútlan vásárló által
letétbe helyezett összegeket a csalók felveszik, a kecsegtetőnek tűnő
üzlet azonban már nem köttetik
meg.
A rendőrségi figyelmeztetés szerint online vásárlás alkalmával nem
szabad előlegbe kért pénzt küldeni.
Ne osszanak meg semmilyen információt a kártyájukról olyan honlapokon, ahol nincs jelen a biztonsági
elem (a böngészőben a kis lakat), és
ha kétségek merülnek fel az illető
weboldallal kapcsolatosan. Ellenőrizzék a kommentekben az eladó
visszajelzését, illetve más vásárlók
megjegyzéseit, és amennyiben sok
negatív tapasztalatot osztanak meg,
ne vásároljanak attól a webáruháztól.
Külföldi számokról érkező
hívások
Ha gyanús, mellőzzék!
Az Országos Távközlési Hatóság

a Facebook közösségi oldalon figyelmeztette a felhasználókat, hogy
amennyiben külföldi telefonszámokról érkeznek gyanús hívások,
semmiképpen ne hívják vissza azokat.
Olvasóink is jelezték, hogy ismeretlen külföldi számokról kapnak
rövid hívásokat, amelyek célja az
lehet, hogy az illető visszahívja a
csalót. A távközlési hatóság szerint
a következő országbeli számokról
érkeznek a leggyakrabban a hívások: albániai (+355), burundi
(+257), malawi (+257), marokkói
(+212), nigériai (+234), tunéziai
(+216), fehéroroszországi (+375),
pakisztáni ( +92) és észtországi
(+372). Amennyiben azokat a számokat visszahívják, megtörténhet,
hogy olyan emelt díjas a hívás, ahol
a percenkénti tarifa rendkívül
magas, így a károsultak a visszahívás után a prepay kártyák esetében
teljesen egység nélkül maradhatnak, előfizetés esetén pedig jelentősen megugorhat a telefonszámlájuk.

A Flexible Human Services BV
cég paprikaszedésre alkalmazza a
jelentkezőket Noordwijkerhout településre. A közlemény szerint modern körülmények között, hetente
38-45 órát foglalkoztatják a munkásokat. A bruttó órabér 9,59 euró,
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Kakasülő
Bögözi Attila

A varjú röptéről hinni, hogy vaku villant

Boldog emlékezetű háromszéki
nagyapámat, sok-sok évtizeddel ezelőtt, amikor nagykereskedelmi forgalom céljából palackozni kezdték
a falu borvizét, s ebből kifolyólagosan nagy hirtelenjében kerítés „futotta körbe” az addig szabad
bejárású helyi töltödét, nemes egyszerűséggel – ma úgy mondanánk,
hogy – lemigráncsozta a cerberus
főmenedzser. Történt ugyanis, hogy
az évszázadok óta éjjel-nappal szabadon feltörő ásványvizet tudományos szocialista alapokra helyezve
a nagybani palackozás okán, egyik
napról a másikra, megracionalizálták oly módon, hogy a helyiek csak
napi két órán át tölthettek saját közösségi borvízforrásukból. Nos,
ebből a szűkös időkeretből szaladt
ki nagyapám, mire felért a falu feletti forráshoz, de, mert a kaput – figyelmetlen hanyagság – szélesre
tárva találta, nem gondolkozott
sokat, s befele indult, mint ahogy
azt régebben is tette. Ám kettőt sem
lépett az új demarkációs vonalon
túl, amikor a „janitorum regalium
magister” kései utód úgy reccsent
rá, mintha egyenesen Werbőczytől
kapott volna megbízatást az ajtónállásra. „Nem látja a kapun a táblát?
Idegeneknek belépni tilos!” A nyári
villám utáni mennydörgés is mindössze halovány suttogás lett volna a
cerberus főmenedzser öblös fröcsögéséhez képest, ám nagyapám sem
szomszédolt sűrűn egy kis sütnivalóért, kutyába meg pláné nem ment
le már az első füttyentésre. „Idegeneknek belépni tilos!” – morzsolta
a szavakat a karikásra pödört bajusza alatt, majd kihúzta magát, s úgy
vágta ki a rezet: „Csakhogy én nem
vagyok idegen, én helybéli vagyok!”
Honnan jut eszembe
egy ilyen történet
egy amatőröknek kiírt labdarúgótorna kapcsán, mint amilyen a napokban
Marosszentgyörgyön
megrendezett hagyományos Szent
György-kupa volt, s amelyen a
MÚRE PRESSing nevű focicsapata, ha jól számolom, immár ötödik alkalommal vett részt?
Nos, bizony a ma annyira divatos
idegengyűlöletről.
De nem, ezúttal nem a fajilag
vagy kulturálisan megideologizált
idegenellenességről van szó, olyanokról, akik szétzúznák keresztyén
és európai identitásunkat, megerőszakolnák a fehér lányokat, nyakunkra hoznák az iszlámot,
mecsetestül, burkástul, hidzsábostul, meg ezerféle más előítélettel és
lidércnyomással
súlyosbítva.
Hanem valami egyébről.

Együtt a nyolc csapat

Hogy ne csak szóképekben beszéljek, s a részrehajlás vádját is elkerüljem,
íme,
milyen
fészbuk-bejegyzést tett közzé a történtekről, nyomban az esemény
után, Szucher Ervin, a PRESSing
szövet s égi kapitánya, aki egyébként nem a közösségi hálón szokta
fecsérelni szót:
„Mindenütt, ahol az országban
vagy annak határain túl felléptünk,
a Magyar Újságírók Romániai
Egyesületének futballválogatottját,
a PRESSinget nagy szeretettel fogadták. Így van ez évek óta Marosszentgyörgyön is, ahol Sófalvi
Szabolcs polgármester és segítőkész társai a világ legjobb vendéglátói közé tartoznak, a szívüket is
kiteszik azért, hogy községükben
mindenki jól érezze magát. Április
20-án a Szent György-kupa nyolc
résztvevője közül az előkelő 2. helyet szereztük meg. Mindössze a
döntőben kaptunk ki egy nálunk
sokkal fiatalabb és jobb csapattól, a
helyi Sancta Georgiától. Sokan gratuláltak az ezüsthöz, ám akadt olyan
személy is, aki fennhangon kijelentette, hogy többet nincs mit keresnünk Szentgyörgyön, jövőtől
idegeneket nem hívnak!”
Ugyan biza miért lennénk mi,
úgy is mint PRESSing, meg úgy is
mint vásárhelyiek, idegenek, éppenséggel Marosszentgyörgyön? Hiszen nem lehet senki olyan sötét,
hogy amikor elrepül mellette egy
varjú, azt hiszi, hogy vaku villant…
Az pedig már ráadás, hogy a szóban forgó atyámfia még csak nem is
marosszentgyörgyi. Erre mondják
azt, hogy bagoly mondja a verébnek, nagy fejű…
Hogy nem szentgyörgyi, az egy
dolog, de nem is szervező.
És, mintha mindez nem lett volna
elegendő, azt is a fejünkhöz vágta,
hogy hivatásos labdarúgóval erősítettünk. Hát igen…, a 70 éves Szöllősi valamikor valóban az volt, de
ha túl fiatalnak találtatik, jövőben a
92 esztendős Gierling Gyuri bácsit
hívjuk erősítésnek.
Amit pedig szájába fújt a düh, az
a tehetetlen felháborodás, a mindent
elsöprő harag toporzékolása. S
mindez miért?
Pusztán csak azért, mert az ellenünk (mármint PRESSing) vívott
meccset követően vesztesként volt
kénytelen elhagyni a pályát. Ha
pedig mindezekhez hozzáteszem,
hogy az illető nem is olyan rég még
hivatásos másod-, harmadosztályos
labdarúgó volt, talán megérti a kedves olvasó, hogy az esetre miért pazaroltam ennyi nyomdafestéket.
Mert nem lehet szó nélkül hagyni
és a lehető legerélyesebben el nem
ítélni – már csírájában – az idegengyűlöletet, legyen az kis- vagy

nagypályán, sportban vagy az élet
bármely más területén.
Lehet egy meccs kemény, egy
eredmény olykor igazságtalan (a
vereség íze sohasem édes), de azzal
vezetni le a felgyülemlett feszültséget, hogy „idegenek, sipirc!”, szégyent
hozó,
döbbenetes
megnyilvánulás, nemcsak az ellenféllel szemben (aki sohasem ellenség!), hanem a szervezőkre nézve
is.
Mert a marosszentgyörgyiek
nem ezt érdemlik!
Jól írta a szövet s égi: a szervezők
minden alkalommal a lelküket is kiteszik azért, hogy mindenki jól
érezze megát, és ez idén sem volt
másként.

De a véletlenek kegyetlen összjátéka ellenére, amikor a saját helyzetünk oly kétségbeejtő sebességgel
romlott, hogy azt tőlünk a világ legnagyobb részecskegyorsító szuper
protonszinkrotronja is szép okkersárga színnel irigyelte volna el, szóval eme világvégét követő másnapi
hangulatban is azt hangsúlyoztam,
hogy – a fenti drámai merítésű
sorok ellenére – a Szent Györgykupa mérkőzései egy pillanatra sem
lépték át a sportszerűség kereteit. És
minden hízelgés nélkül most is csak
azt tudom mondani, mint akkor,
hogy a tornát menedzselő helyi önkormányzat szervezésből, vendégszeretetből ezúttal is jelesre
vizsgázott.

Kezdőrúgás, főszerepben Sófalvi Szabolcs polgármesterrel

Még akkor sem volt ez másként,
amikor Fortuna istenasszony kegyvesztettjeiként – néhány évvel ezelőtt – végső kétségbeesésemben
azt találtam írni, hogy talán az újkori hadtörténet egyik legöldöklőbb
csatájában, Waterloonál sem volt
annyi sérült, sebesült, rokkant, mint
a MÚRE Pressing nevű focicsapatának soraiban az akkori marosszentgyörgyi Szent György-kupán.
Egyesek talán még emlékeznek, az
első nyertes meccset követően
sztárfocistáinak java nélkül kényszerült folytatni a tornát a Pressing,
s a következő három meccsen (ideértve még a kisdöntőt is!), sorozatos
sérülések okán, leginkább járókeretekre, mankókra, bokafixáló pántokra, térdszorítókra, vállrögzítőkre,
nyakerősítő hevederekre meg egyéb
gyógyászati segédeszközökre szoruló, amúgy is súlyosan tartalékos
kerettel kellett helytállnia.

A helyiek hozzáállását legtömörebben talán Szabó Antal Loránd
szászrégeni kollégánk ugyancsak
fészbuk-bejegyzése foglalja össze:
„Sokan azonban, mint ismeretes,
nem tudnak veszíteni! Ha az illetőnek nincs köze a szervezéshez,
akkor a (…) kirohanása fabatkát
sem ér! Rá se rántsatok! A marosszentgyörgyiek vendégszeretete a
lényeg! A PRESSing jelenléte megtisztelő, a torna nívóját emelő és
egy különleges színfolt bármely
műgyepes labdarúgótornán! Meggyőződésem, hogy a szervezők az
elkövetkezendőkben is meghívnak
benneteket, és szeretettel fogadnak
a Szent György-kupán… Hajrá,
PRESSing!”
Amikor egy meg egy az hat
Egyébként a tornát teljesen megérdemelten a Sancta Georgia nyerte,
a csapatban sok ígéretes fiatal tehet-
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ség focizik, egyikükről-másikukról
egészen biztos, még sokat fogunk
hallani. A mindvégig kiegyensúlyozottan focizó PRESSing idén a
Szent György-kupa szerepléseinek
legjobb eredményét érte el, a döntőig veretlenül menetelt. A csoportküzdelmek során a Roma Real
Csejddel 2-1-re, a Pusztaalmással
1-1-re, a Păciivel 3-0-ra játszott, így
7 ponttal, de gyengébb gólaránnyal
a 2. helyről jutott tovább.
Az elődöntőben a Milan Marosszentgyörgyöt hosszabbítás után 32-re verte, a döntőben pedig 4-0-ra
maradt alul a kupagyőztesekkel
szemben, ami már csak azért is tisztességes helytállásnak számít, mert
a védelemben nagyon hasznosan

játszó Karácsonyi Zsigmond és
Szöllősi László életkora összeadva
több volt, mint a Sancta Georgia teljes legénységének az összéletkora…
Arról, hogy az elmaradhatatlan
harmadik félidőben a sör- meg
miccses csatákban milyen eredmények születtek, nincsenek pontos
adataim, de arról mindenkit tiszta
lelkiismerettel biztosíthatok, hogy a
hangulat, a jókedv, a vidámság
mindvégig a legmagasabb hőfokon
izzott. A levegőben pedig ilyen
aranyköpések röpködtek: „Az akarok lenni, ami akkor voltam, amikor
az akartam lenni, ami most vagyok”. „A tapasztalat olyasvalami,
amihez csak közvetlenül az után jut
az ember, hogy szüksége lett volna
rá.” Mostani kedvencem ez volt:
„Magányos így a nyeregben, amióta
meghalt a ló”.

Fotó: Rozsnyai Hunor
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Klein Dávid megérkezett
a Sisapangma alaptáborába

Klein Dávid a Kalifa Himalája
Expedíció 2018 keretében
megérkezett a Sisapangma
alaptáborába, így hamarosan
megkezdheti az akklimatizációs köröket is, amelynek
során egyre nagyobb magasságban építi ki a táborokat.

A 6476 méter magas Mera Peak
megmászása után Klein Dávid jó
erőben és az expedíció sikeres előakklimatizációs körei után indult el
Tibetbe, a Sisapangma alaptábora
felé. A hegymászó idei célja, hogy

pótlólagos oxigén és magashegyi
teherhordók segítsége nélkül, első
magyarként érje el a 8027 méter
magas Sisapangma főcsúcsát – közölték az expedíció támogatói az
MTI-vel.
Klein Dávid a Mera Peak megmászása után, április 11-én Katmanduban találkozott a nemzetközi
csapat tagjaival. A két olasz hegymászó, Sebastiano Valentini és
Mario Vielmo, illetve a bolgár
Boyan Petrov korábban is másztak
már a magyar sportolóval egy csapatban, a 2016-os Annapurna-expe-

Facebook/Everest Expedíció 2017

díción. Ennek során Klein Dávid
első magyarként ért fel az egyik
legnehezebbként számon tartott
nyolcezres csúcsára, oxigénpalack
használata nélkül.
A csapat április 20-án érte el a Sisapangma alaptáborát. Ennek különlegessége, hogy a szokásosnál
feljebb, 5600-5700 méter környékén építették ki. Rajtuk kívül csupán egy kínai expedíciós csapat van
a hegyen. Klein Dávid megerősítette, hogy a tervek szerint az idei
mászás során az úgynevezett Inaki
útvonalon halad majd felfelé, ezzel
elkerülve a másik lehetséges útvonal egyik legveszélyesebb szakaszát, a 8000 méter fölött húzódó
hegygerincet, amelyen a szeles időnek köszönhetően már most hóátfúvásos részek alakultak ki.
A Sisapangmán idén nincsenek
előre lefektetett kötelek, így a csapatnak ezt is magának kell intézni,
ami nagyban megnehezíti a haladásukat – áll a közleményben, amely
felidézi, hogy a csúcs elérésével
már több magyar hegymászó próbálkozott: 1987-ben hat magyar
mászó érte el a hegy 8008 méteres
előcsúcsát, de feljebb nem jutottak,
2013-ban pedig Lesták Erzsébet
szintén csak az előcsúcsig jutott,
mert a romló időjárás és a nagy hó
miatt nem vállalta a gerincen való
átkelést a főcsúcsra. (MTI)

Csomolungma alaptáborában van,
amely hétnapos járóútra terül el a
legközelebbi repülőtértől. Itt akklimatizálódnak legalább másfél hónapon keresztül, hogy a magashegyi
betegség kockázatát csökkentsék.
Egy expedíciónak átlagosan 7590 nap szükséges ahhoz, hogy feljusson a világ legmagasabb
hegycsúcsára, a csúcshódítás időablaka azonban igen rövid, a jó időjárás függvénye, amely általában
május közepére esik.
A Mount Everest-expedíciók
mellett az alaptáborban gyülekeznek olyan hegymászók is, akik a
szomszédos Lhotsét és a Nuptsét
akarják megmászni, illetve a környékbeli tavakhoz terveznek feljutni. Ezért idén az alaptábor kissé
zsúfolt lesz, mivel több mint kétezer

hegymászó, hegyi vezető és málhahordó gyülekezik ott.
2017-ben a hivatal 43 csoportnak
adott engedélyt a Mount Everest
megmászására, és 445 hegymászó
jutott fel a csúcsra.
A hegymászás a nepáli idegenforgalom és a gazdaság fontos bevételi forrása, a külföldieknek 11
ezer amerikai dollárt, a helyieknek
710 dollárt kell fizetniük az engedélyért.
Idén a hegymászók többsége az
Egyesült Államokból, Indiából és
Kínából érkezett. Utóbbiból 54-en
próbálkoznak, köztük egy kétszeresen amputált férfi.
A himalájai ország 22 hegycsúcsának megmászására a tavaszi szezonban 698 hegymászó kapott
engedélyt az illetékes szerint. (MTI)

A tavaszi szezonban 346 hegymászó
próbálkozik a Mount Everest meghódításával

A nepáli hatóságok 38 helyi és
külföldi csoportnak adtak engedélyt arra, hogy a tavaszi
szezonban megmásszák a
Mount Everestet (Csomolungma), a csoportokban 346
hegymászó próbálkozik a
világ legmagasabb hegycsúcsának meghódításával.

A csoportok között négy nepáli
van, 20 fővel, a többi hegymászó
külföldi – közölte Dines Bhattaraj,
az engedélyeket kiadó nepáli idegenforgalmi hivatal vezérigazgatója
a Hszinhua kínai hírügynökséggel.
Az illetékes szerint a hegymászók száma még nőhet, mert többen
még csak most jelentkeztek a hivatalnál engedélyért.
A hegymászók többsége már a
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 2 szobás, első osztályú
tömbházlakás az Argeşului utcában.
Tel. 0756-018-413. (7952-I)
ELADÓ 3 szobás, I. osztályú, első
emeleti, 66 m2-es tömbházlakás a
Kövesdombon, a Parângului utcában.
Ára: 69.500 euró. Tel. 0770-321-179,
0365/445-229. (8152-I)
KIADÓ 4 szobás lakás a Parângului
utcában. Tel. 0740-279-793. (8096-I)
ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0740-570-753. (8030)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576831. (7798)
ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0745-793-465. (8030)

Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8110)
ELADÓ 13 ár földterület. Tel. 0748-573148. (8130)
ELADÓK: kis tányéros körkasza (165
cm), földfúró, döngölőbéka, betonkeverő
(0,40 m3). Tel. 0745-404-666, 0743-860354. (8158)

MINDENFÉLE

AZ OROSZPIAC és a vasútvonal közötti területen április 19-én eltűnt egy
szürkés színű korcs farkaskutya, 17
éves. Kérem, ha valaki tudna felvilágosítást adni, hívjon a 0365/410-826os
telefonszámon.
Előre
is
köszönöm. (8149-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (19976-I)
VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést. Tel. 0747-871-270. (8116-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8159)

MEGEMLÉKEZÉS
Minden mulandó ezen a
világon, mint a harmat a letört
virágon. Csak egy van, ami a
sírig vezet, szívünkben az
örök emlékezet.
Szívünk soha el nem múló
fájdalmával
emlékezünk
életünk
legszomorúbb
napjára, 1994. április 25-ére,
TORDAI CSILLA HAJNAL
halálának 24. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Gyászoló
szerettei. (8018)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel búcsúzunk az iskolájához, osztálytársaihoz
hűséges
baráttól,
dr. LUKÁCSY IBOLYÁTÓL
(szül. Szilveszter). Részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.
Az
1949-ben
Székelyudvarhelyen végzett
osztálytársai. (sz.-I)

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a sáromberki Sándor
Izabella sógornőnknek szeretett nagymamája, TÖRÖK
ILONA szül. Horváth elhunyta
alkalmából, aki élt 97 évet.
Nyugodjon békében! Puskás
Ferenc és Szabolcs családjukkal, valamint anyósa,
Mária. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket
fejezzük
ki
mindazoknak a rokonoknak,
barátoknak
és
jó
szomszédoknak, akik utolsó útjára
kísérték PAKUTS NAGY ÁGNEST,
sírjára virágot helyeztek és a
nagy fájdalmunkban mellettünk
álltak. A gyászoló család. (1666-I)
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik drága halottunk,
BEREKMÉRI GÉZA temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló
hozzátartozói. (8147)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A BIROTECH PRES alkalmaz fiatalabb generációhoz tartozó NŐKET PÉNZTÁRGÉPEK ÉS IRODAI
KELLÉKEK ELADÁSÁRA ÉS TANÁCSADÓ TEVÉKENYSÉGRE. Elvárások: közép- vagy felsőfokú
végzettség, a személyi számítógép, Office Word/Office Excel felhasználói szintű ismerete. Érdeklődni lehet
a 0744-556-585-ös telefonszámon. Az önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre küldjék.
Faxszám: 0265/264-072. (61981-I)

A BIROTECH PRES alkalmaz PÉNZTÁRGÉP ÉS ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK SZERVIZELÉSÉRE fiatalabb generációhoz tartozó személyeket. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség az elektronika, villamosság vagy informatika terén, B kategóriás jogosítvány. Érdeklődni lehet a 0744-556-585-ös
telefonszámon. Az önéletrajzokat a birotech@mures.rdsmail.ro e-mail-címre küldjék. Faxszám: 0265/264072. (61981-I)

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-313.
(19953-I)

HUMÁNERŐFORRÁS-TOBORZÓT KERESÜNK A CSAPATUNKBA! Szeretsz emberekkel kapcsolatot tartani/kommunikálni? Van tapasztalatod a humán erőforrás terén? Akkor jelentkezz! cv@westjobs.eu
Főbb feladatkör: a vállalat munkaerő-kiválasztása, a jelöltek kezelése a kiválasztási folyamat során, új munkatársak bevezetésének koordinálása, toborzással kapcsolatos naprakész kimutatások vezetése, a hatékonyság
folyamatos fejlesztése. (sz.)

MEZŐGAZDASÁGI MUNKA. Magyarországra, Mezőhegyesre keresünk – hatvanéves korig – növényágazatba mezőgazdasági munkához szokott MUNKÁSOKAT. Szállás, utazás, meleg ebéd biztosított. Párok,
csoportok jelentkezését is várjuk. Fizetés: minimum 160.000 forinttól 220.000 forintig. Bővebb információ:
Fekete Bálint, tel. 0740-018-955. (8097-I)
Az ELECTROMUREŞ RT. alkalmaz a szakmában tapasztalattal rendelkező FRÖCCSÖNTŐGÉP-BEÁLLÍTÓT. Az önéletrajzokat benyújthatják a cég székhelyén: Marosvásárhely, Călăraşilor utca 112-114. szám.
Érdeklődni a 0744-390-767-es telefonszámon. (sz.)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz (minimum C kategóriájú jogosítvány szükséges). Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mailcímre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(20042-I)

BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALT NYÁRÁDTŐI CÉG alkalmaz gépi csiszolásra ASZTALOST
(şlefuit mecanic în alb). Ajánlunk: vonzó bérezést, étkezési jegyeket, a szállítás költségeinek részleges elszámolását. Az önéletrajzokat az office@robex.ro e-mail-címre várjuk. Felvilágosítás a 0724-989-092-es
telefonszámon 8-15 óra között. (sz.)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, RECEPCIÓST, ZÖLDÖVEZET-TISZTÍTÓT. Tel. 0770-183-799, 0745-696-055. (20030-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐ ADMINISZTRÁTORT alkalmazunk. Fizetés 3000 lej
+ bónusz, házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (20030-I)

SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a karbantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdeklődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja
lenni, jelentkezz most! Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben
a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI FOGTECHNIKAI LABORBA tehetséges FOGTECHNIKUST keresünk, kizárólag fémkerámia és cirkonkerámia munkák készítésére, minden munkafázisra. Tel. 0787-786-428.
(20060-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET ALKALMAZUNK ÉLELMISZERÜZLETEKBE. Bérezés tapasztalat szerint. Tel.
0745-891-451. (20053-I)
RAKTÁROST alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE. Tel. 0745-891-451. (20053-I)

FELVESZÜNK SZORGALMAS HÖLGYEKET Jedden a LUMEA BASMELOR céghez. Jelentkezni a
Lungă u. 30/J szám alatt. Tel. 0745-520-408. (20063-I)

ONLINE SHOPBA, a jeddi üzletünkbe felveszünk SZORGALMAS FIATAL SZEMÉLYEKET. Tel. 0744208-846. (20063-I)

A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér

versenyvizsgát szervez
az alábbi állások betöltésére:
– karbantartó és javító villanyszerelő (COR-kód: 741307) –
három állás meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: május 8., 10 óra.
Feltételek:
– energetikai, elektrotechnikai, elektromechanikai, szerelői vagy ipari
profilú középiskolai tanulmányok, a végzettségnek megfelelő szakmunkási képesítéssel. Műszaki posztliceális iskola végzettjei is jelentkezhetnek, energetika, elektrotechnika, elektromechanika vagy
építkezési szerelői szakon szerzett oklevéllel;
– az ANRE által kibocsátott, érvényes I. fokozatú villanyszerelői engedély
– B kategóriás hajtási jogosítvány
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.

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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Tisztelt lakosság, ellenőrizzék
a személyazonossági igazolványuk
érvényességét!

A marosvásárhelyi közösségi lakosság-nyilvántartó szakszolgálat kimutatásaiban 747 olyan személy szerepel, akinek személyazonossági
igazolványa érvényességi határideje 2018 I. negyedévében lejárt, továbbá 180 olyan kiskorú, aki ugyancsak 2018 I. negyedévében betöltötte a 14. életévét, de nem kérvényezte személyazonossági igazolvány
kiállítását.
Javasoljuk a polgároknak, hogy ellenőrizzék személyazonossági igazolványuk érvényességi határidejét, és emlékeztetünk, hogy kötelesek
új személyazonossági kártyát igényelni, a következőképpen:
– legalább 15 és legfennebb 180 nappal az érvényességi határidő lejárta előtt;
– 15 napon belül a polgári státus vagy a lakcím megváltozása esetén.
További információk a 0265-250-391-es telefonszámon igényelhetők, a szakszolgálat székhelyén (Marosvásárhely, Lovasság/Călăraşilor
utca 26–28. szám) hétfőtől péntekig 8.30 és 16.30 óra között, valamint
az intézmény honlapján: www.tirgumures.ro.
Claudia Trif ügyvezető igazgató

Tavaszi általános nagytakarítás:
utcabeosztás
a május 2–5. közötti időszakra

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala általános tavaszi nagytakarítást szervez, amely során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. A 2018. május 2–5. közötti időszakra vonatkozó
utcabeosztás:
Május 2.: Maroshévíz, Avram Iancu, Régi Kórház, Palás, Visó, Forradalom, Posta, Köztársaság, Aranyos, Motru, A. Vlahuţă, December
30., Küküllő, Mărăşti utcák és a Mărăşeşti tér;
Május 3.: Csónak, Margaréta, Őz, Berek, Gát, Kós Károly, Abrudbánya, Szolidaritás, Munkás, Diófa, Hangya utcák, Kárpátok sétány,
Strand park;
Május 4.: Ioan Mihuţ, I. Hodoş, Gh. Pop de Băseşti, Petru Maior, Bărăgan, Decebal, Burebista, Tisza, Maros, Hídvég, Víz, Ár, Könyök
utcák;
Május 5.: M. Eminescu, Brăila, Rózsa, Csillag, Beszterce, Lovasság,
Kinizsi Pál, Sinaia, A. Filimon, Bartók Béla, Nyomda, Horea, Ballada
utcák és az aluljáró.
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat,
hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó területet
és zöldövezetet. A hulladékot helyezzék ki a járdaszélre (kupacokba,
kivéve az építkezési/bontási munkálatokból származó hulladékot), a
szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon.
A fakorona-alakításból származó ágakat külön kell tenni, ellenkező
esetben nem viszik el. A hulladékot a meghirdetett program szerinti
napon szállítják el minden utcából.
A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztisztasági
vállalathoz (Salubriserv Rt.) benyújtott előzetes megrendelés alapján
szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják. Kivételes
esetekben (időjárás, objektív okok miatt eltérés a meghirdetett programtól stb.) a program változhat.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A Mircea Birău uszoda
május 1-jén zárva lesz

Tisztelt közönség, felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a
Mircea Birău fedett uszoda 2018. május 1-én, kedden a közönség számára zárva lesz.
Köszönjük a megértésüket.
A vezetőség

Lőgyakorlat éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

A 2018. április 23-26. közötti időszakban 8 és 18 óra között a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatot tartanak, amelynek során
éles lőszert használnak a honvédelmi, közrendfenntartó és nemzetbiztonsági rendszer intézményeinek Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények között kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye. Ellenkező esetben a Honvédelmi Minisztérium nem
vállal semmilyen felelősséget.
A 2018. 04. 20-i 208-as számú átirat kivonata, kibocsátó:
01010-es katonai egység – marosszentgyörgyi lőtér,
sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat, Marosvásárhely
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A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

Alkalmazunk tapasztalt, profi kamionsofőröket nyerges billencs

gépjárművekre, németországi munkavégzésre.

A nyelv ismerete előnyt jelent.

fémesztergályos

Német alkalmazás, korrekt (versenyképes) fizetés biztosítva.

Önéletrajzokat a fahrerpersonal@gmail.com e-mail-címre várunk,
érdeklődni a 0725-566-090-es telefonszámon lehet 9 és 17 óra
között.

Az üvegházak igazgatóságának
munkálatai

A Parkok, Üvegházak és
Zöldövezetek Igazgatóságának munkatársai ebben az időszakban több
munkálatot végeznek Marosvásárhely
területén. Ezek a következők:
– fűnyírás, a lenyírt fű összegyűjtése és elszállítása a következő városrészeken: Mihai Eminescu park, a
Remeteszegi és a Vajdahunyad utcai
bölcsődék környéke, a Tusnád, G.
Enescu, Ifjúság és Bolyai Farkas
utcák;
– virágöntözés tartálykocsiból a
fő útvonalak mentén;
– a terület előkészítése egynyári
növénypalánták számára, ezek elül-

Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás
Elvárásaink:
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

gépbeállító, gépkezelő

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny, de nem feltétel:
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos,
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés
A gépek kezelését megtanítjuk.

Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán (Gh. Doja 145/a) vagy a cserefalvi Surtec vevőszolgálatán (Cserefalva,115 szám), illetve e-mailben:
productie@surubtrade.ro. További információ a 0742-074-194
telefonszámon.
tetése: a Nicolae Bălcescu parkban, a Iuliu Hossu parkban és a
Román Hősök parkjában;
– kövek kiszedése és elszállítása a Nyíres utcában (a körforgalomnál);
– élősövények és bokrok,
cserjék nyírása a Román Hősök
parkjában;
– faágak összegyűjtése a Kárpátok sétányon.
Megjegyezzük, hogy ezeket a
munkálatokat az időjárás függvényében végzik.
A köz-, belés külkapcsolati osztály

A marosvásárhelyi
Siletina Impex Kft.

személyzetválogatást szervez
TAXISOFŐRÖK alkalmazására

Követelmények:
– érvényes taxistanúsítvány
– ápolt külső
– udvariasság, profizmus
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközeg
– motiváló bérezés
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve a tanúsítvány másolatával, valamint a végzettséget igazoló iratok, esetleg ajánlások
a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti székhelyén, a titkárságon nyújthatók be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0740-535-639es telefonszámon.
Csak a kiválasztott személyeket hívjuk meghallgatásra.

A vezetőség

