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Maros-parti majális

Május elseje újratöltve

Állami támogatást
kaphatnak
a bölcsődék

Ezáltal arra ösztönöznék az önkormányzatokat, egyházakat, hogy újabb
bölcsődéket létesítsenek, ugyanis Erdély-szerte, főleg a nagyvárosokban, de a fejlődő vidéki településeken is egyre inkább gondot jelent
a bölcsődék hiánya.

____________4.
Együttélés
az erdélyiség
szellemében

1915. április 24-én kezdődött Törökországban az Ifjú Török Párt irányítása
alatt az anatóliai és törökországi örménység szisztematikus kivégzése,
deportálása, az úgynevezett örmény
genocídium, amely a 20. század első
népirtásának tekinthető. Erre emlékeztek szombaton a Deus Providebit Házban a marosvásárhelyi örmények.

____________5.
Új polgármesteri
hivatalt kell építeni

Úgy volt, hogy az intézmény épületét
lebontják a pályaépítés miatt, ugyanis
az eredeti terv szerint beleesett ennek
nyomvonalába. 70 centiméteren múlott, hogy az épület megmaradt, ami a
község számára nem a legjobb döntés, hiszen nagyon megrongálódott.

készüljön az ízletes gulyás. Mindegyik csapat –
mintegy igazi hadititkot őrizve és a szomszéd
üstje felé pillantva – a hús és a krumpli mellé
finomabbnál finomabb ízesítőket kevert. Volt,
aki a bort, a sört, sőt az ötcsillagos konyakot
sem sajnálta, hogy főztje nemcsak a zsűri tagjainak, hanem az egylejes szelvényt váltóknak
is elnyerje a tetszését. A rendezvény igazából
Vajda György
nem is erről szólt, hanem leginkább arról, hogy
Reggel kilenc marosvásárhelyi körzeti szer- aki úgy érezte, hogy ide kilátogat, az egy hanvezet sátránál hozzáértők és kevésbé jártasak gulatos, igazán családias környezetben töltsön
szorgoskodtak az asztalok körül, hogy délre el- el néhány órát a munkavállalók ünnepén.
A hagyományokhoz híven az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezete családi majálist szervezett a Maros-parton, ahol a
kilenc marosvásárhelyi körzet képviselői gulyást főztek, közben a gyerekek és
fiatalok szórakoztató programokon vehettek részt.

Fotó: Nagy Tibor

A szervezők gazdag programot találtak ki felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Volt
zumba, ügyességi játékok nagyoknak és kicsiknek. A bátrabbak falra mászhattak, közben ugrálóvár és trambulin is a gyerekek
rendelkezésére állt, de volt vizes medence és járóballon, s a kézműves sarokban az origamitól
a festésig mindent ki lehetett próbálni. Közben
a színpadon fellépett a Corax együttes, Ábrám
Tibor, a Boróka néptáncegyüttes, Kóbori Andrea, Nemes Tibor és zenekara, Szabó Előd és a
(Folytatás a 7. oldalon)

Mózes Edith

____________6.
Az országos
kataszterezési
törvény
kiegészítése

A kormány elfogadott egy sürgősségi
rendeletet, amely az 1996. évi 7-es
számú kataszteri törvényt módosítja
és kiegészíti. Az április közepén hozott
rendelet meghatározza azokat a törvényes kereteket, amelyekkel felgyorsítható és hatékonyabbá tehető az
ingatlanok kataszteri bejegyzése az
integrált országos rendszerbe.

____________8.

Miccsparádé

A pénteki nap híre volt, hogy Klaus Johannis államfő
gondolt egy merészet és nagyot, és a „titkos” izraeli
utazása kapcsán lemondásra szólította fel a miniszterelnököt. Mintha darázsfészekbe nyúlt volna, mintegy
jelre, felbolydult az amúgy is folyamatosan fortyogó
politikai élet. Az ellenzék lemondást és a kormányfő
fejét követelte, a kormánypártok cukkolva „szívatták”
az ellenzéket és az elnököt. A miniszterelnök pedig kijelentette, esze ágában sincs lemondani. A kormánypárt elnöke is úgy gondolta, jobb dolga van,
kormányoznia kell.
A hír természetesen nem maradt lereagálatlanul.
Ahogy már megszokhattuk, a tévékben folytak a „megmondó”-műsorok. És persze az utca népe sem maradt
közömbös. Már péntek este pár százan tüntettek a Victoria téren, a Facebookon is terjedni kezdett a Dăncilă-ellenes mozgalom: tüntetést hirdettek vasárnapra
Kolozsváron is, és – mit ad isten – Dublinban.
Ám a politikai hacacáré nem vette el „a nép” kedvét
a majálisozástól. A hét végén a tengerpartot 70 ezer
turista lepte el, és éjjel-nappal folyt a buli. De megteltek a hegyvidéki szállodák is, és ezrével voltak, akik
csupán a környékre, a lakhelyükhöz közeli zöldben
vagy folyó partján állították fel a „lacikonyhát”, sült
a miccs, a kolbász, a flekken.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 7 perckor,
lenyugszik
20 óra 32 perckor.
Az év 122. napja,
hátravan 243 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ZSIGMOND, holnap
TÍMEA, IRMA napja.
ZSIGMOND: germán eredetű, jelentése: győzedelmes védő.
TÍMEA: Jókai Mór névalkotása
valószínűleg a görög Euthymiából
IRMA: az Irmin kezdetű germán
női nevek becézéséből önállósult,
Irmin germán istenség nevét örökítette.

Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max. 300C
min. 120C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. április 30.

1 EUR

4,6589

100 HUF

1,4860

1 USD

1 g ARANY

3,8479
162,9167

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
Rotaract-ösztöndíj

A marosvásárhelyi Rotaract Club Téka 1000 lej értékű támogatást nyújt a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium 11. osztályos diákjai számára.
Elsősorban az extrakurrikuláris tevékenységeket pontozzák, az iskolán belüli, illetve kívüli programokon, eseményeken való aktív részvételt. A pályázathoz részletes
önéletrajz és egy esszé megírása szükséges. A pályázatokat május 25-ig várják a puskas.istvan@rotaract.ro
e-mail-címre. További információ a 0742-772-841-es telefonszámon.

Kertészeti kiállítás a Sapientián

Második alkalommal szerveznek kertészeti kiállítást és vásárt a Sapientia egyetem koronkai campusában május 4–
6. között. A három nap alatt színpompás dísznövények és
széles körű kertészeti termékek kínálata, igényes ismeretterjesztő szakmai előadások, bemutatók, szaktanácsadás,
növény-, talaj- és öntözővíz-állapotfelmérés, valamint kulturális és családbarát programok várják a látogatókat. A
rendezvényen iparművészek és kézművesek is kínálják
egyedi készítésű portékáikat. A gyerekek részére a Mesekertben kertészeti és hagyományőrző foglalkoztatásokat
tartanak.

Önkéntes orvosok Erdélyben

Május 6–11. között ismét Erdélyben vizsgálnak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosai. A szervezet tagjai évente kétszer utaznak Hargita megyébe, ahol
a megyei kórházban, iskolákban, óvodákban és egyéb
gyermekintézményekben szűrik, vizsgálják és gyógykezelik a rászoruló gyermekeket. Az intézményeket gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel, illetve szakmai
továbbképzéssel is segítik. A Gyermekmentő Szolgálat
mozgó fogászati busza valamint nőgyógyászati szűrőkamionja is csatlakozik az úthoz. Az orvoscsoport látogatásával egy időben idén is bajnokságot tartanak a
hagyományos Buzánszky Jenő Erdélyi Focikupáért Csíkszentdomokoson május 10-11-én.

Kezdő bálozók jelentkezését várják

A Kultúrpalota bálját szervező Merkúr Egyesület és a
Dance Art olyan 15–18 éves párok jelentkezését várja,
akik a Kultúrpalota 2018-as bálján fellépnének a nyitótáncban. Somodi Márton és Katalin, a Dance Art oktatói 15 párt
választanak ki és készítenek fel a táncra. Elsősorban olyan
marosvásárhelyi középiskolás párok jelentkezését várják,
akik tudnak táncolni. Beiratkozási határidő: június 10. Az
érdekeltek a balulpalatului@yahoo.com e-mail-címre küldjenek egy fényképet a következő adatokkal: név, életkor,
iskola és telefonszám. A bál október 31-én lesz.
Hírszerkesztő: Antalfi Imola

Trash art – az akció folytatódik

Mint ismeretes, április 22-én a Föld napja
alkalmából a Marosvásárhelyi Rádió Közösen kitakarítjuk elnevezésű kezdeményezésére nagyszabású Maros-part-takarítási
akcióra került sor. Mivel a rendezvénynek
környezetvédő, nevelő jellege is van, a szervezők – a Marosvásárhelyi Rádió, a Népújság, a Radió Gaga, a Punctul, az Erdély TV
és az Artecotur Egyesület – úgy döntöttek,
hogy rajzversenyt, fotópályázatot, Trash Art
címen hulladékból készült műalkotások, illetve Junk Fashion címmel hulladékból készült
ruhák
tervezésére
hirdetnek
pályázatot.
A rajzpályázat díjazottai: 1. díj: Fülöp
Hanna Evelin – Liviu Rebreanu Általános
Iskola, 3.G osztály (tanító: Barabás Enikő),
2. díj: Birton Boróka Csenge – Európa Általános Iskola, 3. E osztály (Papp Enikő), 3
díj: Barabás Lára Tánia – Dacia Általános Iskola, előkészítő osztály (Tordai Zsuzsanna), Radio Gagadíj: Varga Nikol Barbara – Bolyai Farkas Elméleti Líceum
(Jánosi Szerén), Surtec-díj: Takács Kata; Bálint Renáta;
Szőcs Boróka; Rákóczi Boróka – Európa Általános Iskola
(Balizs Enikő), Ecolect-díj: Fülöp Krisztián – Bernády
György Általános Iskola, 4. C osztály (Szőcs Kinga),
Népújság-díj: Székely Boróka Noémi – Tudor Vladimirescu Általános Iskola (Gábor Lizetta). Dicséret: Nagy
Noémi – 15. sz. általános iskola, Brassó (Bükkösi Enikő),
Burján Johanna – Liviu Rebreanu Általános Iskola, 3. G
osztály (Barabási Enikő), Delfinek csoport – George Coşbuc Általános Iskola, 1. C osztály (Szigeti Anna Mária),
Szakács-Mátyási Aba – Nicolae Bălescu Általános Iskola
(Dobos Ágota), Manea Alexa Tamara – Szent György Általános Iskola, Marosszentgyörgy (Opra Kinga), Balázs
Júlia Lenke – George Coşbuc Általános Iskola (Pálfi Mária
Ibolya), Orbán András; Czondi Soma; Kozi Jafet Sámuel;
Nagy Róbert; Fejér Roland – 15 sz. általános iskola, Brassó
(Szász Edit), Virginás Barbara – körtvélyfájai általános iskola, 4. osztály (Antal Ibolya Éva), Czika Norbert – 15. sz.
általános iskola, Brassó (Bükkösi Emőke), Zongor Ingrid
– Református Kollégium, Marosvásárhely (Máté Erna),
Boglárka és Biró Ákos – körtvélyfájai általános iskola
(Antal Ibolya Éva).
A szervezők továbbra is várják az alkotásokat a következő pályázatokra:
Fotópályázat
Közösen kitakarítjuk – a Marosvásárhelyi Rádió közösségi célú esemény keretében a szervezők amatőr fotópályázatot hirdetnek, amelyre V – XII. osztályos diákok
benevezését várják. A képeket a trashart@marosvasarhelyiradio.ro e-mail-címre kell elküldeni 2018. május 22-én 12
óráig, az alábbi feltételek szerint.
Témák:
1. Hulladékgazdálkodás, szemétszállítás, gyűjtés
2. Állat- és növényvilág
3. Táj
Pályázati feltételek, tudnivalók:
A pályázatra 2017. január 1. után készült képek küldhetők be jelszóval.
Egy pályázó maximum 5 önálló képpel nevezhet be.
A szervezők kategóriánként díjazzák a legjobb alkotásokat.
A díjazottakat levélben értesítik.
A beérkezett fényképeket az esemény https://www.facebook.com/groups/182313722560677/ Facebook-oldalán is
láthatóvá teszik.
A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői
jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul,

RENDEZVÉNYEK

Ludas Matyi Marosvásárhelyen

Május 3-án, csütörtökön és 4-én, pénteken délelőtt 10 és
déli 12 órakor a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
Ludas Matyi című táncjátékát mutatja be a Maros Művészegyüttes kövesdombi székhelyén. Rendező: Kelemen
Szilveszter, alkotótársak: Böjte Róbert, Fazakas Misi,
Kósa Gabriella, Szabó László, zenei szerkesztő: Mihó
Attila, művészeti vezető: András Mihály.

Szimfonikus hangverseny

Május 3-án, csütörtökön 19 órakor szimfonikus hangver-

Fotó: Nagy Tibor

hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban
a képeket térítésmentesen használják.
Formai és technikai követelmények:
Képfile technikai feltételek:
Filetípus: JPEG
Mérete: 300 dpi felbontásban, 2000 és 3000 pixel között
(kb. 20 x 30 cm).
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy manipulált fotó
nem küldhető be!
Nem számít fotómanipulálásnak:
– a kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientációjának megváltoztatása;
– a teljes képet érintő színkorrekció; a kép fényességének, kontrasztjának,
élességének állítása;
– a színes felvételek fekete-fehérré alakítása;
– analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák
(karcolás, porszem) kiretusálása.
A fotók manipulálásának számít:
– képelemek kiretusálása/hozzáadása;
– a kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója;
– digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utómunka során.
Trash Art
A szervezők Trash Art címmel hirdetnek hulladékból készült műalkotások készítésére pályázatot, amelyre bárki
egyénileg vagy csapatban (legtöbb három személy) benevezhet.
Feltételek: az alkotások alapanyaga hulladék vagy valamilyen újra felhasználható tárgy kell legyen. Méretre vonatkozó megkötések nincsenek.
Az alkotásokról készült fotókat a trashart@marosvasarhelyiradio.ro e-mail-címre kell elküldeni 2018. május 22én 12 óráig. A kész műveket a marosvásárhelyi díjkiosztó
gálán kiállítják. A helyszínre szállításról az alkotóknak kell
gondoskodniuk.
Junk Fashion
A szervezők Junk Fashion címmel hirdetnek hulladékból
készült ruhák tervezésére pályázatot, amelyre bárki egyénileg vagy csapattal (legtöbb három személy) benevezhet.
A ruhákat az alkotóknak a díjkiosztó gálán általuk felkért
modellekkel kell bemutatniuk. Az alkotásokról készült fotókat a trashart@marosvasarhelyiradio.ro e-mail-címre kell
elküldeni 2018. május 22-én 12 óráig. A munkákat a helyszínen egy szakzsűri is méltatja és díjazza.
A nyerteseket e-mailen/telefonon értesítik.
A kiállítás és a díjazás (fotó, rajz, műalkotások), valamint a divatbemutató a június elsején, gyermeknapon szervezett nyilvános gálán lesz, amelynek helyszínét később
közöljük.
Szervezők: a Marosvásárhelyi Rádió, a Népújság, a RadióGaga, a Punctul, az Erdély TV és az Artecotur Egyesület.

senyre várják a klasszikus zene kedvelőit a Kultúrpalota
nagytermébe. Vezényel Matei Pop, orgonán játszik Molnár Tünde. Műsoron: Terényi- és Schubert-művek. A
hangversenyre a 28-as számú bérletek érvényesek.

Hollósy Simon festményéről

Hollósy Simon (1857–1918) halálának századik évfordulóján megemlékezik a Maros Megyei Múzeum és a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület a nagy
magyar festő munkásságáról. Az ablaknál című festményét, mely tavaly került a múzeum gyűjteményébe, május
3-án, csütörtökön 17 órakor Bordi Géza művészettörténész, tanár mutatja be a Kultúrpalota kistermében.
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Tisztújítás a marosvásárhelyi RMDSZ-ben

Ország – világ

A 2020-as választásokra hangolnak

A Maros-parti majális keretében,
tegnap mutatkoztak be a sajtó
képviselőinek a marosvásárhelyi
RMDSZ-körzetek elnökei, a városi
választmány elnöke és titkára. Az
új választmány tagjainak többsége fiatal, eddig nem töltött be
tisztséget az RMDSZ-ben, különböző szakterületeken jól felkészült emberek – jelentette ki dr.
Vass Levente, a marosvásárhelyi
RMDSZ elnöke.

Antalfi Imola

A marosvásárhelyi RMDSZ választmányának új elnöke Kozma Mónika, titkára Nagy Botond, a körzeti elnökök
pedig Soós Zoltán (Egyesülés negyed),
Kaáli Nagy Botond (régi Tudor lakónegyed), Szigyártó Zsombor (Kárpátok sétány), Páll Melinda (új Tudor negyed),
Varró Huba (Meggyesfalva), Magyari
Károly (Kornisa negyed), Kovács Róbert Zoltán (Kövesdomb) és Jakab István (Szabadság utca). A két utóbbi elnök
nem volt jelen a tegnapi sajtótájékoztatón, ahol a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke, dr. Vass Levente parlamenti
képviselő és Kali István ügyvezető elnök
bemutatták a körzetek új vezetőit. Vass
Levente elmondta, a marosvásárhelyi
RMDSZ-tisztújítás utolsó mozzanataként alakult meg a városi választmány,
az utolsó választmányi ülésen pedig
Kozma Mónikát megválasztották a testület elnökének, és az új elnök javaslatára Nagy Botondot titkárnak.
Fiatalítottak, és arra is figyeltek, hogy a
választmányi tagok egyharmada nő legyen – hangzott el a sajtótájékoztatón.
Az egyik következő lépés az lesz, hogy
a régi Tudor körzetből megalakítsák a
központi, vagyis a kilencedik körzetet.
Vass Levente hangsúlyozta, felkérésére

vállalta el Kozma Mónika a jelölést a választmány elnöki tisztségére, a választmányi tagok 80 százaléka eddig nem
töltött be tisztséget az RMDSZ-ben.
Alulról építkezve próbál megújulni a
marosvásárhelyi RMDSZ, fiatal, különböző szakterületeken jól felkészült,
helytálló emberek alkotják a csapatot –
tette hozzá. Vass Levente szerint 2018 a
konszolidáció éve lesz a vásárhelyi szervezetben, a 2019-ben sorra kerülő két
választás megmutatja majd, hogy a szervezet- és közösségépítés megfelelő
módon történt-e. Kijelentette: a legfontosabb azonban a 2020-as helyhatósági,
illetve parlamenti választásokra való felkészülés.
A tisztújítási folyamat részeként a marosvásárhelyi RMDSZ működési szabályzatát is módosították, fontos
elemként a kilenc körzet létrehozása, a
feladatkörök pontosítása jelenik meg.
Megnyerni a következő helyhatósági
választást
A választmány elnöke, Kozma
Mónika megköszönte a bizalmat, hangsúlyozta, meggyőződése, hogy a körzeti
elnökökkel jól fognak dolgozni. „Meglepett Vass Levente felkérése, de támogatom a terveit, ezért vállaltam a
jelölést” – nyilatkozta Kozma Mónika,
aki a Maros Megyei Tanács elnökének,
Péter Ferencnek a kabinetfőnöke. A választmányi elnöki tisztséget kihívásnak
tekintő Kozma Mónika kijelentette: Marosvásárhelyen politikai és gazdasági értelemben 5-10 éves perspektívát kell
felvázolni, hogy a város visszaküzdhesse magát az élvonalba. „Van új működési szabályzat, kialakultak a
körzetek, mostantól már csak együtt kell
dolgozni” – jelentette ki az elnök aszszony. A vidékről a megyeszékhelyre ingázó választmányi elnök nem tartja
hátránynak a távolságot, hiszen a me-

gyei tanácselnök kabinetvezetőjeként tevékenysége nagy része a városhoz kötődik. A Népújság kérdésére, hogy hogyan
látja Marosvásárhely gazdasági fejlődését, politikai perspektíváját, Kozma Mónika kijelentette: a cél élhetővé tenni a
várost és segíteni a szülőföldön maradást. „Nemcsak infrastrukturális beruházásokról van szó, bár ezen a téren is sok
a tennivaló, és a kulturális élet ugyan
pezseg a megyeszékhelyen, de az intézményrendszerből a magyarság kiszorult.
Ezért fontos, hogy a 2020-as helyhatósági választásokat megnyerjük, hogy
magyar polgármestere legyen Marosvásárhelynek, és ne maradjon ismét polgármester nélkül Vásárhely magyar
közössége”. Hozzátette: konkrét gazdasági stratégiájuk is van, és ha a városi,
illetve a megyei szervezet „tandemben
politizál”, „bele tudunk ismét szólni a
fontos döntésekbe, újra súlyunk lesz az
országos RMDSZ-ben, de Bukarestben
is, ahol fontos, a magyar közösséget is
érintő kérdésekben döntenek”. Kozma
Mónika jelölése szempont volt abban,
hogy béke legyen a városi és a megyei
RMDSZ között, hogy a marosvásárhelyi
RMDSZ konfliktusmentes övezetben
tudjon épülni – nyilatkozta újságírói kérdésre Vass Levente.
A sajtótájékoztatón Páll Melinda és
Soós Zoltán körzeti elnökök is felszólaltak. Páll Melinda a fiatalok nevelésének
fontosságát emelte ki, Soós Zoltán, az
RMDSZ 2016-os polgármesterjelöltje
pedig a közösségépítésért vállalt munka
fontosságát hangsúlyozta. Azt mondta:
2020-ban nem az lesz a kérdés, hogy meg
lehet-e nyerni a választást, hanem az,
hogy meg lehet-e akadályozni a választási csalást. Történelmi pillanatnak nevezte, hogy az RMDSZ megyei és városi
csapata immár nem versenyez, hanem kiegészítik egymást, együttműködnek.

Román katonák sérültek meg
Afganisztánban

Nyolc román katona sérült meg hétfőn Afganisztánban, amikor felrobbant egy autóba rejtett pokolgép.
A katonák a Câmpulung Muscel-i 30-as Vulturii Carpaţilor erővédelmi zászlóaljhoz tartoznak. „A támadás egy kiküldetés alatt érte a katonákat. A
helyszínen elsősegélyben részesítették, majd a kandahári kórházba szállították őket. Valamennyiük állapota stabil. Nevüket csak azt követően hozzák
nyilvánosságra, hogy családjukkal felvették a kapcsolatot” – olvasható a védelmi minisztérium közleményében. A zászlóalj februártól augusztusig teljesít
szolgálatot Afganisztánban. A külföldi kiküldetések
során eddig 29 román katona vesztette életét, további 185 megsebesült. (Agerpres)

Alkotmánybírósághoz fordult
a PNL

Alkotmánybírósághoz fordult a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó parlamenti különbizottság létrehozása miatt –
közölte az ellenzéki alakulat. Mint rámutatnak, azért
kérik ki a taláros testület véleményét, mivel meglátásuk szerint nincs kellőképpen meghatározva a különbizottság célja, ami kiszámíthatatlanságot vonhat
maga után a törvénykezési folyamatban. Felróják továbbá, nincs leszögezve, hogy a készülő törvényekről milyen sorrendben dönt a parlament két háza.
Meglátásuk szerint az alaptörvénybe ütközik a jogszabályjavaslatok kezdeményezésének folyamata
is, ráadásul megnehezítik a sajtó részvételét a különbizottság ülésein. A képviselőház és a szenátus
április 18-án együttes ülés keretében fogadta el a
nemzetbiztonsági törvények módosításával megbízott parlamenti különbizottság létrehozását. A testület nemzetbiztonsági témájú törvénytervezeteket is
kezdeményezhet. A parlamenti különbizottság elnöke a nagyobbik kormánypárt, a Szociáldemokrata
Párt (PSD) színeiben szenátusi mandátumot nyert
Claudiu Manda. (Mediafax)

Erős politikai felhangja van
Johannis kérésének

Erős politikai felhangja van Klaus Johannis államfő
arra vonatkozó kérésének, hogy mondjon le Viorica
Dăncilă miniszterelnök – nyilatkozta hétfőn az RFInek Korodi Attila RMDSZ-képviselő. Korodi emlékeztetett: az államfőnek nem tartozik a jogkörébe a
miniszterelnök lemondását kérni, ezt csak a parlament teheti meg. A képviselő reméli, hogy a témáról
demokratikus párbeszéd alakul ki, amely figyelembe
veszi a vonatkozó alkotmányos és procedurális előírásokat. „Az ilyen jellegű botrányok semmi jót nem
hoznak az országnak, csak meg kell nézni, hogyan
változtak bizonyos mutatók a nyilatkozatháború idején” – tette hozzá. Korodi arra ösztönzi a két felet,
ha fenntartásaik is vannak, próbáljanak meg együttműködni Románia érdekében. (Agerpres)

Miccsparádé

Fotó: Nagy Tibor

Több mint százezren vonultak fel a moszkvai Vörös téren

Több mint százezren vonultak fel
a munka ünnepe alkalmából a
moszkvai Vörös téren kedden
Oroszország Független Szakszervezeteinek Föderációja és a kormányzó Egységes Oroszország
Párt szervezésében.

A felvonulók plakátjaikon egyebek
mellett tiltakoztak a nyugdíjkorhatár tervezett felemelése ellen, valamint követelték az Oroszországban megtermelt
profit helyben való befektetését és a frissen végzett szakemberek foglalkoztatásának biztosítását.
A demonstráción részt vett Szergej
Szobjanyin moszkvai polgármester.
A mintegy 20 millió embert tömörítő
legnagyobb szakszervezeti szövetség elnöke, Mihail Smakov közölte, hogy
Oroszország-szerte 735 településen
mintegy 3 millióan vettek részt ezen a
napon 378 felvonuláson és 499 nagygyűlésen. A jelentősebb politikai pártok,
így a kommunisták, a liberális demokraták és az Igazságos Oroszország tagjai

szintén majálisokat szerveztek. Az
Oroszország Munkakonföderációja elnevezésű szakszervezeti tömörülés
Szentpétervárra hirdette meg központi
rendezvényét.
Kemerovóban a 60 halálos áldozatot
követelő március 25-i plázatűz miatt
kedden nem tartottak ünnepségeket. A
tragédiát követő 40 napos gyászidőszak
elteltével csütörtökön Kirill pátriárka áldásával Oroszország összes ortodox
templomában megemlékező istentiszteletek fognak tartani.
Novoszibirszkben mintegy 3 ezer
résztvevővel „monstrációt” tartottak. A
2004 óta az adminisztratív akadályok ellenére is minden évben megrendezett,
abszurd karneválba hajló alternatív ifjúsági menet idei fő jelszava az „Északabbra Koreától” volt. A transzparensek
egy része a Telegram üzenetközvetítő
szolgáltató megkísérelt oroszországi
blokkolását figurázta ki. A „monstráció”
hagyománya a TASZSZ szerint az elmúlt években tucatnyi orosz városban –

köztük Moszkvában és Szentpéterváron
– valamint Ukrajnában, Észtországban
és Csehországban is gyökeret vert.
Az orosz munkatörvénykönyv értelmében május 1. a tavasz és a munka ünnepe, munkaszüneti nap.
A május 1-től a győzelem napjáig,
május 9-ig tartó ünnepi időszakban a
moszkvai tömegközlekedés védelmében
rendkívüli biztonsági intézkedéseket
léptettek életbe. A fővárosi önkormányzat tájékoztatása szerint a fokozott ellenőrzéshez a közlekedési vállalatok 11
ezer rendészét, valamint a rendőrség és
a nemzeti gárda 5 ezer tagját mozgósították. Oroszország egész területén fokozott készültségbe helyezték a
rendkívüli helyzetek minisztériuma (katasztrófavédelem) egységeit.
Oroszországban egyébként kedden lépett hatályba az a törvény, amelynek értelmében a hivatalos létminimum
szintjére, 11.163 rubelre (690 lej) emelkedik a minimálbér. (MTI)
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(Folytatás az 1. oldalról)
Hivatalos adatok szerint a május elsejei hosszú hétvégén több mint 30 millió miccs fogyott el, 10-15 százalékkal több a tavalyi mennyiségnél. De ebben az
időszakban jelentős mennyiségű miccshúst is exportál
Románia, aminek 5-10%-át az Olaszországban, Spanyolországban és Nagy-Britanniában dolgozó romániai
vendégmunkások vásárolják meg.
Statisztikai adatok szerint évente 20-25 ezer tonna,
azaz kb. 440 millió miccs fogy el Romániában. Az elmúlt
hét végén is több miccset ettünk meg, mint ahányan vagyunk.
És ha már itt tartunk, az Országos Statisztikai Intézet
adatai szerint Romániában felgyorsult a népességfogyás. 2017-ben több mint 69 ezerrel csökkent az ország
lakossága, ami 25,5%-kal több az előző évben mértnél.
Az intézet év elején bemutatott mutatói szerint a tavalyi
év minden hónapjában negatív volt a természetes népszaporulat. Tavaly 191.496 gyerek született, ami 5,8
százalékos csökkenést jelent 2016-hoz mérten. A halálozások száma 1,3 százalékkal, 260.775-re nőtt 2017ben. A szakemberek a mutatók további romlására
számítanak. Az állandó lakosság húszmillió alá csökkent, pedig a rendszerváltáskor még több mint 22 millió
volt.
Az ENSZ egyik előrejelzése 2050-re 14,5 milliós lakosságot jósolt Romániának, amennyiben nem változik
a népességet befolyásoló főbb mutatók alakulása. A demográfiai adatokat kedvezőtlenül befolyásolja, hogy
mintegy 3 millió román állampolgár él külföldön, akiknek zöme az aktív lakossághoz, azaz a gyermekvállalás
szempontjából fontos korosztályhoz tartozik.
Ám ha ünnep van, a lakosság megmaradt részének az
étvágyát semmi nem ronthatja el, sem a politika, sem az
infláció, sem a népességfogyás.

4 NÉPÚJSÁG

_____________________________________________________AKTUÁLIS ________________________________________________ 2018. május 2., szerda

Strasbourgi EP-plenáris

Veszélyben a sajtószabadság

A sajtószabadság világnapja
alkalmából az Európai Parlament és a Bizottság május 3án
és
4-én
közös
szemináriumot tart a törökországi sajtó- és véleményszabadságról.

Mózes Edith

A sajtó függetlenségének, szabadságának és sokszínűségének megőrzését vitatja meg az EP szerdán,
szavazás csütörtökön lesz. A képviselők több támogatást szeretnének az
oknyomozó újságírók számára, és
felállítanának egy független szabályzó testületet, amely az újságírókat ért fenyegetésekkel foglalkozna.
A jelentés javaslatokat fogalmaz meg
a whistle-blowerek (veszélyről, viszszaélésről bejelentést tevők) és titkosítási technológiák védelmével, az
újságírók elhallgattatására használt
rágalmazási perekkel, szükségállapotokkal, illetve a digitális készségek
javításával kapcsolatban.
Ezenkívül a Caterpillar elbocsátott
dolgozóinak támogatásáról, az Európai Központi Bank munkájának értékeléséről, a pszichoaktív szerek
ellenőrzéséről, az áldozatvédelemről
az EU-ban is napirenden szerepel az
Európai Parlament strasbourgi plenárisán.
Charles Michel belga kormányfő az
EU jövőjéről
Fontos napirendi pont a belga miniszterelnök parlamenti szereplése.
Ő az ötödik európai vezető, aki a Bizottság elnökének társaságában csütörtök reggel Európa jövőjéről
vitázik a képviselőkkel.
Charles Michel 2014 októbere óta

az ország kormányfője. Ez lesz idén
az ötödök vita az Unió legégetőbb
problémáiról. Januárban Leo Varadkar ír, februárban Andrej Plenkovic
horvát, márciusban António Costa
portugál miniszterelnök, áprilisban
pedig Emmanuel Macron francia
elnök szólalt fel a plenárison.
Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnököt május végén várják a Parlament strasbourgi ülésére.
Új javaslatok a 2020 utáni uniós költségvetésről
Szerdán Juncker-elnökkel vitázik
a Ház a 2020 utáni hosszú távú költségvetést érintő új javaslatokról és a
bevételi reformról. A vita elején a Bizottság elnöke ismerteti az új törvényjavaslatokat,
amikre
a
képviselők reagálnak, majd kifejtik a
márciusban elfogadott parlamenti álláspontot.
Az EP azt szeretné, hogy több forrás jusson kutatásra, a fiatalokra és a
kisvállalkozások támogatására; a
büdzsé rugalmas legyen, vagyis kezelje az új kihívásokat, de a fenntartmezőgazdaságot
és
a
ható
legszegényebb régiók problémáit is.
A Parlament a nemzeti hozzájárulásokat részben saját forrásokkal szeretné helyettesíteni.
Nem képzelhető el megállapodás
anélkül, hogy előrelépés születne a
saját források területén. A bevételekről és kiadásokról egy csomagban
kell megállapodni – figyelmeztették
a többi uniós intézményt korábban a
képviselők.
Most a Tanácson a sor, hogy elfogadja saját álláspontját. A Parlament
szeretné azonnal elkezdeni a tárgyalásokat, hogy még a jövő évi válasz-

(Forrás: az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon).

A szenátus szavazatán múlik

tások előtt megállapodás születhessen.
Globális tilalom a kozmetikai célú állatkísérletekre
Az EU-nak a kozmetikai célú állatkísérletek globális tilalmát kellene
kezdeményeznie egy csütörtökön
szavazásra kerülő állásfoglalás-tervezet szerint. A témában vita a Tanáccsal és a Bizottsággal ma,
szerdán lesz.
Az EU-ban 2013 óta nem lehet
ilyen állatkísérleteket végezni, de a
világ országainak mintegy 80%-ában
ez továbbra sem tilos. Ráadásul az
uniós rendszer sem tökéletes: előfordul, hogy egy európai kozmetikai
terméket előzetesen az EU-n kívül
állatokon tesztelnek, és utána az
EU-n belül ezt már jóval humánusabb módszerekkel ellenőrzik.
Menekült és migráns gyermekek
megfelelő egészségügyi ellátásáról
Minden Európába érkező gyermeknek joga van egészségügyi ellátáshoz, pszichológiai segítséghez és
oktatáshoz, ha pedig egyedül érkezik, gyámot kell kapnia – olvasható
egy ma szavazásra kerülő állásfoglalásban. A képviselők arról kérdezik
a Bizottságot, mit tesz azért, hogy a
tagállamok a kiskorúak számára
megfelelő védelmet biztosítsanak.
Az Avramopulos uniós biztossal
folytatott szerdai vita másnapján az
EP szavaz a vonatkozó állásfoglalásról.
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának adatai szerint tavaly 32 ezer
gyermek menekült Görögországba,
Olaszországba, Spanyolországba és
Bulgáriába, körülbelül fele a gyermekeknek egyedül érkezett ide.

Állami támogatást kaphatnak a bölcsődék

Egyhangúlag szavazta meg a
képviselőház az RMDSZ törvénytervezetét, miszerint állami támogatásban részesülhetnek a bölcsődék. Ezáltal
arra ösztönöznék az önkormányzatokat,
egyházakat,
hogy újabb bölcsődéket létesítsenek, ugyanis Erdélyszerte,
főleg
a
nagyvárosokban, de a fejlődő vidéki településeken is egyre
inkább gondot jelent a bölcsődék hiánya.

Menyhárt Borbála

Normatív finanszírozást kaphatnak a Romániában működő állami
és magánbölcsődék, amennyiben az
RMDSZ által kidolgozott törvénytervezetet döntéshozó fórumként a
szenátus is megszavazza. A parlament alsóháza egyhangúlag szavazta meg április 25-én, első
házként a tervezetet. Szabó Ödön, a
szövetség frakcióvezető-helyettese,
a tervezet kidolgozója elmondta,
hogy európai viszonylatban Románia utolsó helyen áll a bölcsődék
működtetésének hatékonyságában
és a férőhelyek tekintetében, főleg
azért, mert a jelenlegi jogkeret kizárólag önkormányzati feladatnak
tekinti az óvoda előtti oktatási intézmények finanszírozását. Éppen
ezért az RMDSZ szükségesnek tartotta ezen törvénytervezet kidolgozását,
amely
a
normatív
finanszírozási rendszert kiszélesíti
az óvoda előtti oktatásra is.
„Az RMDSZ idei ülésszakának
kiemelt prioritásai között szerepel

az oktatási intézményi rendszer
megerősítése, ezen belül pedig a
bölcsődei oktatás felzárkóztatása.
Jelen pillanatban Románia a bölcsődéket nem tekinti oktatási intézménynek,
mi
több,
a
törvénykezésben kizárólag önkormányzati feladatnak minősül az
óvoda előtti oktatási intézmények
finanszírozása. Így a bölcsődék
több mint 90 százaléka nagyvárosokban működik, hiszen csak itt
biztosított a kellő forrás erre a célra.
A kisvárosok, a községek nem tudják finanszírozni a bölcsődéket,
ezért a rendszerváltás előtt működőket is sok helyen megszüntették, bezárták az elmúlt évtizedekben. Az
összes statisztikai adat azt mutatja,
hogy egyre nagyobb igény mutatkozik ezen intézmények iránt” – fogalmazott Szabó Ödön. A Bihar
megyei parlamenti képviselő hozzátette: az RMDSZ által kidolgozott törvénytervezet értelmében a
tanügyminisztérium kötelessége
lesz megállapítani egy gyerekekre
kiszámolt keretalapot, amelyet át
kell utaljon azoknak az önkormányzatoknak, ahol bölcsőde működik.
Ugyanakkor a bölcsődei nevelő,
óvónő a tanügyminisztérium által
finanszírozott állásba kerül át, és lehetősége nyílik szakmai fejlődésre.
Továbbá ezen pedagógusok jogosultak lesznek a tanügyi rendszernek megfelelő szakmai fokozatok
megszerzésére is, amely eddig nem
volt lehetséges.
A Bihar megyei törvényhozó továbbá egy másik fontos vetületét is
hangsúlyozta a törvénytervezetnek,
amely lehetőséget ad arra, hogy az

önkormányzatokon túl civil szervezetek, egyházak és jogi személyiségek is létrehozhassanak bölcsődét,
majd hasonló normatív finanszírozásban részesüljenek. Szabó emlékeztetett arra is, hogy Románia
nemzetközi vállalásai közé tartozik
a korai oktatás intézményrendszerének bővítése, amennyiben a tervezetet a szenátus is megszavazza,
illetve az államelnök is kihirdeti, a
2019-es tanévtől már életbe léphetnek az előírásai, így biztosított lehet
a bölcsődék társfinanszírozása központi költségvetésből.
A tervezet bizottsági vitáin az
UNICEF romániai partnerintézményei is támogatták az RMDSZ kezdeményezését.
Mindenütt túljelentkezés van
A marosvásárhelyi bölcsődékben
is túljelentkezés van, a várólistával
együtt szinte kétszer annyi iratcsomót tettek le, mint ahány hely van.
Városszerte hat bölcsőde működik,
az Egyesülés negyedben, az orvosi
egyetemmel szemben, a Kövesdombon, Meggyesfalván és a Tudor
negyedben kettő. Ezekben összesen
több mint 330 helyet tudnak biztosítani. Jelenleg a marosvásárhelyi
önkormányzat egy újabb bölcsőde
építését tervezi az Egyesülés negyedben, erre a célra uniós alapokra
pályáznának.
A vidék is kezd felzárkózni
Míg számos erdélyi településen
azzal találkozunk, hogy az oktatási
intézményeket a gyermekhiány
miatt a megszűnés veszélye fenyegeti, örvendetes, hogy Maros megyében több olyan község, vidéki

Erről jut eszembe

Jó dolog a majális,/ iszik a nép, kajál is./ Megengedett minden
dili,/ még a nap se csernobili! Vajon? ’86-tól sok ember gyanakszik,
ha belepi a felhőtlen tavaszi ragyogás. Azokon a szép április végi
napokon nem csak a hetek óta kispórolt Gostat-csirke, magunk is
nukleáris grillé változtunk a fényesen sugárzó ég alatt, mit sem
sejtve. Ki hallott akkor még Csernobilról?! Aztán megjegyeztük a
nevét, rengeteget írtak, beszéltek róla azóta. Áldozatai számát harminckét év teltével sem képesek pontosan meghatározni, elsősorban
azért, mert nem lehet tudni, hogy a világon hányan betegedtek meg
közvetve, a megszokottnál nagyobb sugáradag miatt. A tudósok szerint az ukrajnai robbanás környékén tízezer esztendeig okozhat halált a sugárfertőzés. Légi felvételekről jól látható, a természet buján
pompázik, a radioaktív farkasok, szarvasok nagyra nőnek. Az embereknek egyelőre jobb messzire elkerülni azt a vidéket. Az új biztonsági zár, a hatalmas acélszarkofág, amellyel az atomkatasztrófa
színhelyét nemrég befedték, egy évszázadon át biztosít védelmet a
sugárzástól. És azután? Lesz, ami lesz. Ez manapság a legelterjedtebb stratégia. Egyebekben is, nem csak ebben. Különben is, megtörténhet, hogy száz év alatt már el is tűnnek az emberek a földről.
Persze vannak biztató jelek az ellenkezőjére is. Ilyen az a bejelentés,
miszerint Észak-Korea bezárja kísérleti terepét, amely a sok atomrobbantás miatt egyébként is megsemmisült, és csatlakozik a globális nukleáris leszerelési folyamathoz. Nehezen hihető, hogy be is
tartják az ígéretet, bár pár hete még az is elképzelhetetlen volt, hogy
a két Korea vezetői kézen fogva andalogjanak lenn, délen, mint két
gyöngéd, romantikus zárdalakó. Nem is tudom, miért kellett tizenkét
marcona bodyguardnak gyászruhában le s fel rohangálnia, közrevéve vezérük golyóbiztos limuzinját. Kitől féltették a harciasságát
feledő „elvtársat”? De még nagyon sok dologgal nem vagyok tisztában. Azzal sem, hogy tényleg újabb beláthatatlan katasztrófát
okozhat az orosz úszó atomerőmű, amelynek első tengeri útja ellen
olyan hevesen tiltakoznak a Greenpeace aktivisták? Putyinék „új
büszkeségét” „lebegő Csernobilnak” nevezik a tiltakozók, bár az
atomreaktorait majd csak Murmanszk közelében töltik fel nukleáris
fűtőanyaggal, miután a hajó a Balti-tengeren át, a Skandináv-félszigetet megkerülve eljut rendeltetési helyére. Ott, a távol-keleti
Csukcsföld közeli olajkutak és egy kikötőváros számára 2019-ben
kezd áramot termelni. Mondom, nem tudom, ebben vagy abban mi
a teljes igazság, de gyanakvóak a népek. Szerencsére az ilyen lehangoló gondolatok csak pár pillanatra suhannak át rajtunk, alapjában
véve a szórakozás, kikapcsolódás, a „ne begyem, ne legyen!” életelv
feltétlen hívei vagyunk. Van négy újabb szabadnap? Hajrá! Használjuk ki, együnk, igyunk, mulassunk! Hadd ürüljön a zsebünk! És
így teszünk. Az előzetes becslések szerint 30 millió miccs fogyott el
a hosszú hétvégén. A sörfogyasztásról nincsenek adataim. Csodálkoznék, ha ezen a téren rosszul állnánk. Különben rég hozzászoktam,
hogy ebben az országban fölösleges bármiért is csodálkozni. Jó
dolog a majális. (N.M.K.)

kisváros abban a szerencsés helyzetben van, hogy új tanintézetekre
van szüksége.
Maros megyében vidéki településen elsőként Marosszentgyörgyön
nyílt bölcsőde három évvel ezelőtt,
amely azóta is telt házzal üzemel,
mi több, félszáz körül van a várólistán lévő gyerekek száma. A marosszentgyörgyi óvoda udvarán lévő
korszerű, hatvan férőhelyes épületet
uniós forrásokból építtette fel a
helyi önkormányzat, mintegy segítségként azon kisgyerekes szülőknek,
akik
egyébként
arra
kényszerültek volna, hogy a városba hozzák gyerekeiket bölcsődébe, vagy pedig bébiszittert
fogadjanak.
A családok anyagi hozzájárulása
jövedelem- és gyereklétszámfüggő,
a gyerek ellátásával járó költségek
legtöbb húsz százalékát állja a csa-

Fotó: Nagy Tibor (archív)

lád, a fennmaradó részt a marosszentgyörgyi önkormányzat fedezi.
A községben nagy igény mutatkozik a bölcsődére, ugyanis népességnövekedés
szempontjából
Marosszentgyörgy az egyik leggyorsabban fejlődő község. Sok
gyerek születik, és egyre több fiatal
család választja lakhelyéül a települést.
Jelenleg többek között Erdőszentgyörgyön és Backamadarason
van folyamatban óvoda építése,
amelyekben bölcsődei csoportok is
fognak működni.
Az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján fellelhető információk szerint a fenti két intézmény
csupán kettő azon 27 közül, amely
Erdély-szerte felépül a magyar kormány támogatásával, az Erdélyi Református Egyházkerület projektsorozatának részeként.
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Az örmény genocídiumra emlékeztek

Együttélés az erdélyiség szellemében

1915. április 24-én kezdődött
Törökországban az Ifjú Török
Párt irányítása alatt az anatóliai és törökországi örménység szisztematikus kivégzése,
deportálása, az úgynevezett
örmény genocídium, amely a
20. század első népirtásának
tekinthető. Erre emlékeztek
szombaton a Deus Providebit
Házban a marosvásárhelyi örmények.

Mózes Edith

Az eseményen Berekméri Róbert
történész Nemzetiségek a monarchia hanyatlása idején címmel tartott előadást, majd Puskás Attila, az
Erdélyi Magyarörmények Szövetségének elnöke mutatta be az
Együttélési modellek a Kárpát-medencében című tanulmánykötetet. A
könyv születésének előzményeiről
is beszélt, majd egyebek közt arról
kérdezte a jelen levő szerzőket
– Pál Antal Sándort, Kálmán
Attilát –, hogy mit jelent ez a könyv,
miért született.
A kötet és a konferencia ötletgazdája, Turgyán Tamás a népirtás kapcsán a történelmi kontextusokat
latolgatta, arra keresett és adott választ, hogy közönyről van-e szó
vagy aktuálpolitikáról. A rendezvényen Balla Imre segédlelkész tolmácsolta Oláh Dénes római

katolikus főesperes üzenetét, illetve
a hallgatók megismerhették az örmény duduk hangját is.
Nemzetiségek
a monarchia hanyatlása idején
Berekméri Róbert történész rendhagyó előadását a dualizmus korával kezdte, érzékeltetve az
Osztrák–Magyar Monarchia, az
osztrák császárság és a magyar királyság hozzáállását a nemzetiségi
kérdéshez, főleg az 1868-as nemzetiségi törvény mentén. „Azt próbáltam a hallgatóságnak elmondani,
hogy milyen lehetőségeket szalasztott el a magyar királyság, az osztrák politikai vezetés akkor, amikor
a nemzetiségek saját jogos követeléseikkel léptek fel, és miért jutott
el az Osztrák–Magyar Monarchia a
széteséshez 1918-ra, aminek az
okai ide nyúlnak vissza. Ezeket az
okokat természetesen nem igazán
ismeri a magyar közösség sem,
mert talán túl elfogultak vagyunk
ahhoz, hogy érzékeljük saját mostani valós helyzetünknek is a történelmi gyökereit” – nyilatkozta.
A történész kitért a szlovák, a
szerb, a román és a többi nemzetiségek autonómiatörekvéseire is.
„Abban a pillanatban, amikor a monarchia föderalizálását próbálták
gyakorlatba ültetni, egy nagyon
merev és konzervatív politikai gondolkodásmóddal találták magukat
szemben. A magyar politika nem ismerte fel azt a multikulturális lehe-

tőséget, ami tulajdonképpen fenntarthatta volna a monarchiát ’14
után is talán, mert a nagyhatalmak
sem voltak abban érdekeltek, hogy
a monarchia szétessen, hiszen
egyensúlyhelyzetet
teremtett
Közép-Európában, és ezt a helyzetet szalasztotta el az osztrák és a
magyar politikai vezetés.”
Véleménye szerint a történelmi
tapasztalatot a jelenlegi politikai
közélet tudná hasznosítani, de nem
akarja. A revanspolitika a jelenleg
hatalmon lévő nemzetek részéről túl
erős ahhoz, hogy meg lehetne törni.
Kijelentette: talán mi is túlságosan
begyepesedtünk ebbe a védekező
pozícióba, és nem igazán tudunk
olyan kiskapukat, olyan törésvonalakat találni, ahol valamiféle kompromisszumot, együttélési stratégiát
tudnánk kidolgozni. Mereven elzárkózunk ettől, és talán rossz szemmel nézzük azokat, akik ilyenfajta
nyitottságra hajlandók.
„Békés, nem agresszív, nem elnyomó gondolkodásmódra lenne
szükség a hatalmi pozícióban levő
népek részéről, mi pedig meg kellene értsük a hatalmi pozícióban
levő nemzeteknek ezt a hozzáállását, és talán egy kicsit ezeket az
érdes felületeket kellene a két vonal
között lecsiszolgatni, és megpróbálni azokkal a párbeszédre hajlandó emberekkel szót érteni,
akiknek van befolyásuk az elfajult
vagy elsötétedett elméjű nemzettár-

Fotó: Bakó Zoltán

Orgonaillat bujkált a piaci asztalok között.
A szombat déli hőségben lila ruhás, rezzenéstelen inasokként magasodtak a zöldségés gyümölcshalmok fölé a vedrekbe, műanyag bödönökbe gyűjtött májusi virágok. Az
árusok sorában álldogáló, szürke dzsekis,
ősz hajú férfi előtt nem volt orgona. Sárga
tulipáncsokrot emelt meg, ha valaki tétovázva haladt el portékája előtt. Mintha nemcsak megállásra szerette volna késztetni a
nézelődőt, hanem egészséget, jókedvet is kívánt volna neki ezzel a mozdulattal.
– Elmondhatom az életem, csak hosszú
lesz – nézett rám szemüvege mögül, aztán
lassan, ráérősen mesélni kezdett.
– 79 éves vagyok, Kakasdon élek, ott is
születtem. Fiatalkoromban a városban dolgoztam, harminc évet húztam le lakatosként
az Ilefornál. Azután traktorista lettem. Később alkalmi munkákból tartottam el a családot. 45 ledolgozott évem van.
Krumpli, zöldhagyma, dióbeles zacskók
sorakoztak az asztalán. Megkérdeztem, saját
termés-e.

saikra is. Ez lehetne egyfajta megoldás, de nem nagyon látok most
esélyt rá, főleg a centenárium évében” – mondta.
Az újrakezdés lehetőségei
A rendezvényen jelen volt Vass
Levente parlamenti képviselő, aki
arról beszélt, hogy a marosvásárhelyi, erdélyi örményektől a marosvásárhelyieknek
azt
kell
megtanulniuk, hogyan lehet akár áldozatok árán a semmiből újrakezdeni, közösséget építeni. A
nemzetiségek együttélése szempontjából Marosvásárhelyt nem
tartja jó példának, ahol jelenleg is
„kálváriát él meg a magyarság”,
amikor nem adják meg a katolikus
iskolát, ellehetetlenítik az orvosi
egyetemet, modern eszközökkel „a
lelkeket ölik meg”. Véleménye szerint új alternatívákat kell keresni,
mert az, ami az elmúlt 27 évben történt, nem működött. Hangsúlyozta:
nem tüntetésekre, nem erőszakra
gondol, hanem az újrakezdés lehetőségére. A katolikus iskola esetében akár új iskolát is lehet építeni.
Ellenben az orvosi épületéből kimenni nem lehet, „nem adhatjuk fel
azt az intézményt és azt az épületet,
amelyben a MOGYE ezelőtt 73
évvel magyarul elkezdte az orvosképzést”. Véleménye szerint meg
kell egyezni, hogy a magyar tanári
kar a saját döntései alapján építhesse föl oktatói vonalát. Legnagyobb problémának a klinikák
vezetését nevezte, emlékeztetve,
hogy amikor ő diák volt, a klinikák
vezetősége 27%-ban magyar volt,
mára ez csupán 8%. „Tíz év múlva
nem lesz magyar klinikavezető – jelentette ki –, ha nincs klinikavezető,
akkor nemcsak az egyetemen,
hanem az orvosi szektorban is egyre
jobban fogunk fogyni. Jelenleg 350
magyar orvos van Marosvásárhelyen, aki a betegeket ellátja, oktat,
és van 350 magyar rezidens orvos.
„Építsünk egy új kórházat, kérjük a
segítséget, hogy az egyetemen maradhassunk, együtt a románokkal és
magyarokkal, de az oktatás gyakorlati részét tudjuk kiszervezni abból
az egyetemből a magyar oktatás
számára” – mondta.
Az örmény genocídium a nemzetiségek együttélésének a csődje volt
A Népújság kérdésére Puskás
Attila kijelentette: „Az 1915-ös genocídium azt jelenti, hogy azokat az
örmény közösségeket, amelyek évszázadok, évezredek óta ott éltek az
anatóliai területeken, a törökök
szervezett módon, vallási okok
miatt a sivatagba deportálták és kivégezték. Erre emlékezik a világ örménysége minden évben április 24.
körül. 2015-ben volt a századik évforduló, amelyről Marosvásárhelyen
is
méltóképpen
megemlékeztünk. Egyesületünk
2008-as megalakulása óta minden
év áprilisában kisebb-nagyobb rendezvénnyel emlékezik erre.

Szép Miklós virágai

– Igen, ez mind az én kertemből van, a virágok is. A feleségem beteg, így az otthoni
tennivalók többnyire rám maradnak, a növények gyomlálása, öntözése is. Két lányunk
van, ha ráérnek, ők is besegítenek. Tizenegy
évvel ezelőtt súlyos beteg
lettem, vastagbélrákkal
diagnosztizáltak. A Jóisten segítségével felépültem, de azóta egyáltalán
nem vegyszerezem a növényeket. Ezek a krumplik itt kisebbek, mint
az, amit mások asztalán lát, de állítom, hogy
egészségesebbek. Az egyiket ketté is vágtam,
hogy meggyőződhessenek a vevők arról, milyen szép terményem van.
– Sokan vásároltak ma öntől?
– Eddig csak néhányan, de pár órát még
úgyis maradok. Az egyik unokám hozott ki
autóval, majd ő is visz haza. Nem jövök túl
gyakran, legutóbb két hete voltam.

– Nem nehéz órákat állni ebben a melegben?
– Könnyűnek nem könnyű, de szükséges.
Most főleg ezeket a virágokat szeretném eladni. Másként elhervadnak. Meg aztán kicsi
a nyugdíj, jól jön egy
kevés kiegészítés.
Később a család
legfiatalabbjaira terelődött a szó.
– Négy unokám
van, mind fiúk. Kettő közülük Angliában dolgozik, a másik kettő itt, Vásárhelyen. Mindig
elfoglaltak, sietnek, nem is várom el tőlük a
segítséget.
Magas, karcsú nő állt meg az asztal előtt,
az egyik sárga csokorra mutatott.
– Öt lej – nézett rá bizakodón az árus. –
Mennyit adhatok? – szólalt meg újra, mivel
a nő egy tízest vett elő.
– Csak egy csokorral – érkezett a válasz.

5

Ebben az évben azért jelentős ez
az emlékezés, mert száz éve ért
véget az első világháború, és ez itt,
Erdélyben a nemzetiségek szempontjából is meghatározó volt. Mi
Erdélyben úgy véljük, hogy az örmény genocídium tulajdonképpn a
nemzetiségek együttélésének a
csődje volt. És a nemzetiségek közötti konfliktusok is hozzájárultak a
széthullásához. Éppen ezért mi a
nemzetiségekre helyezzük a hangsúlyt. A 2016-os évben már szerveztünk Marosvásárhelyen A
nemzetiségek együttélése címmel
egy konferenciát, amit később Budapesten is bemutattunk, és a konferencia anyagát kiadtuk. Ennek a
könyvnek volt ma a bemutatója.
– Önök az együttélésre fektetik a
hangsúlyt.
– Abból kiindulva, hogy a genocídium is tulajdonképpen az együttélés csődje volt, mi az együttélésre
szeretnénk fektetni a hangsúlyt,
mert úgy érezzük, hogy Erdély mindig az együttélés földje volt, külön
identitása van Románián belül is,
amit erdélyiségnek nevezünk, és
ennek az erdélyiségnek az egyik
összetevője az örmény közösség,
amelyet az 1600-as évek végén
Apafi Mihály fejedelem Erdélybe
fogadott. De mellettünk vannak zsidók, vannak romák, románok, magyarok, szászok és svábok is, és mi
ezt a gondolatot szeretnénk az elkövetkezendő 10 évben – hiszen tízéves az egyesületünk – kiemelni.
Mi nem autonómiáról beszélünk,
hanem a népek együttéléséről. 2017
szeptemberében, az örmények erdélyi letelepedésének 380. évfordualkalmából
Gyergyólója
szentmiklóson nemzetiségi fesztivált szerveztünk, ahová zsidókat,
románokat, szászokat, görögöket,
örményeket, székelyeket, magyarokat is meghívtunk, és csodálatos
volt, hogy a műsor végén, Gyergyószentmiklós főterén együtt táncolt
örmény zenére a román, a magyar,
a zsidó, a székely és a roma. Konkrétan, mi így képzeljük el az együttélést.
S ha már Marosvásárhelyen vagyunk, mindenképpen fontos elmondani, hogy mi nagyon
örvendünk annak, hogy 2018 januárjában a magyar és a román kultúra
napja között dr. Vass Levente képviselő felkérésére egyesületünk
nemzetiségi napot ékelt ebbe a
hétbe (örmények és romák), tehát
úgy tűnik, mások is felismerték,
hogy ez a jövő Erdélyben.
Szombaton délután szentmise keretében emlékeztek arra a másfél
millió áldozatra, akiket keresztény
hitük miatt üldöztek a törökök.
„A genocídiumot jelenleg kb. 2425 ország ismerte el, és úgy érzem,
a világ figyelmét fel kell hívni erre”
– mondotta Puskás Attila.

Az öreg kéz már nyújtotta is a visszajárót. A
következő percben újra kettesben maradtunk. A szomszéd árusok azonban mintha
egyre figyelmesebben hallgatták volna a beszélgetést. Az idős férfit ez szemmel láthatóan nem zavarta, én mégis úgy éreztem,
ideje elköszönnöm.
– A nevét még megtudhatnám? – tettem
fel az utolsó kérdést.
Beszélgetőtársam nem válaszolt. Reszketeg ujjakkal keresgélt pénztárcájában, majd
elém tartotta a kopott, barna könyvecskét –
az évtizedekkel ezelőtt kiállított, örök érvényű személyazonossági igazolványt – benne
arcképével és nevével: Szép Nicolae, azaz
Miklós.
Megköszöntem a kedvességét, aztán indultam tovább. A név azonban valahogy elkísért. Mintha üzenni akart volna, rámutatni
a vastag szemüveg és a szürke dzseki mögött
rejtőző szépségre. Arra, amiről talán csak a
sárga tulipánok tudtak.
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Összevont osztályok

A Marosbogáti Általános Iskolában Keresztes Judit igazgató
Szerkeszti: Mezey Sarolta fogadott. Sajnos, az alacsony
gyermeklétszám miatt nem
túl jó a helyzet az iskolában.

Új polgármesteri hivatalt kell építeni
töttek. Mivel a pályaépítők nem
bontották le, nem lesz kárpótlás.
Az új polgármesteri hivatal épületét ugyancsak arra az udvarra tervezik. A tervek készülnek, az
engedélyeket kell beszerezni. Az
építkezés becslések szerint 80-100
ezer euróba kerül, ezt az összeget
a helyi akciócsoport (GAL) révén
szeretnénk megpályázni.
– Milyen más beruházásokra
lehet számítani?
– Bővítjük a vízhálózatot,
amelyhez a PNDL-s kiíráson nyertünk finanszírozást. Rövidesen aláírjuk a szerződést. A jelenlegi 19
kilométeres vízhálózatot kiterjeszt-

jük Rántára, Mălăiştére és Kenderájra, ennek hossza 12 km lesz.
Csatornahálózat csak Marosbogáton van. Ennek kibővítésére nincs
lehetőség, mert a tanyavilágban nagyon költséges lenne, nem kifizetődő. De vízre mindenképpen
szükség van, mert a kutak kiszáradtak. Ez a munkálat 430 ezer
lejbe kerül.
– Milyen állapotban vannak
az utak?
– Tavaly 1,7 km-en fektettünk le
aszfaltszőnyeget, idén nem érdemes ezzel foglalkozni, amíg a
munkagépek a faluban közlekednek.

Az autópálya építése miatt
feldúlt Marosbogáton munkagépek zajában beszélgettük Barta László polgármesterrel a hivatal épületében.

– Úgy volt, hogy az intézmény
épületét lebontják a pályaépítés
miatt, ugyanis az eredeti terv szerint beleesett ennek nyomvonalába.
70 centiméteren múlott, hogy az
épület megmaradt, ami a község
számára nem a legjobb döntés, hiszen nagyon megrongálódott, két
éve megsüllyedt, a falakon óriási
repedések keletkeztek, úgyhogy
hosszú távon nem lesz használható,
annak ellenére, hogy új alapot ön-

Fotó: Nagy Tibor

Mezőgazdasági és kertészeti cikkek
az egész országba

Az AgroLeg Varo Kft.-t 2010ben hozták létre, működését
2011 márciusában kezdte el
a bogáti tetőn. Rá négy évre
a Fehér megyei Zsidvén is
nyitottak egy munkapontot.
A vállalkozók a mezőgazdaságban és kertészetben használatos termékeket forgalmaznak, minden kelendő e
többnyire földművelési ágazatú vidéken. A cégnél VaróGhiuru
Noémi,
a
cég
társvezetője fogadott, aki
férjével, dr. Varó-Ghiuru Florinnal együtt igazgatja a
céget. A név nem ismeretlen,
hiszen Noémi édesapja, a
mezőbodoni származású marosludasi Varó István termeli
a legjobb minőségű zöldségeket – főként paradicsomot
– a vidéken.

– Mezőgazdasági és kertészeti
cikkeket, szórófejes és csepegtető
öntözőberendezéseket, ezek kellékeit, vetőmagot, műtrágyákat, talajjavítókat,
növényvédő
vegyszereket, fóliasátrak kellékeit
forgalmazzuk – mondja a fiatalaszszony, akinek szusszanásnyi ideje
sincs az irodában. Folyamatosan
cseng a telefon, ügyfeleket szolgál
ki, számlákat ír alá, eligazítja az alkalmazottakat. Nem is lehet szó
szünetről, hiszen nagy a forgalom
a kereskedésben, egymást érik a
vásárlók, az ügyintézők.
Több termék kizárólagos forgalmazói, mint például a Honda
Power Echipament, amelynek többek között szivattyúit, fűnyíró gépeit, generátorait forgalmazzák,
aztán az Azomures termékeit, a

– A gyermekek egy részét elviszik a marosludasi iskolába, mivel
most már könnyebben be lehet
jutni, van buszjárat. Aki teheti, elviszi a gyermekét. Én 1990 óta dolgozom a bogáti iskolában. Azóta
nem volt olyan évünk, hogy önálló
osztályok működjenek. Habár itt
működött az Emmaus ház, ahol
árva vagy elhagyott gyermekeket
neveltek, az osztályokat nem tudtuk
feltölteni. Ennek ellenére jó volt,
mert több gyermek volt és más volt
a közösség. Most egy összevont
osztályban tanul a teljes elemi tagozat, nulladikostól negyedik osztályig. Én tanítom őket. Összesen
tíz gyermek van. Nem könnyű! Persze a szülő is azt tartja fontosnak,
hogy önálló osztályban tanuljon a
gyermeke. Öt-nyolc osztályba öt
gyermek jár – mondta az igazgatónő.
Ami a jövőt illeti, sokkal több
gyermekre nem is lehet számítani,
hiszen sok a vegyes házasság, s
kevés az a szülő, aki magyar iskolába íratja a gyermekét.
Arra a kérdésre, hogy ha nem
vinnék el Ludasra a gyermekeket,
akkor mennyivel lenne jobb a helyzet, az igazgatónő elmondta, akkor

sem lenne sokkal jobb, mert így is,
úgy is kevés a gyermek.
Román tagozaton sincsenek anynyian, hogy önálló osztályok legyenek. Itt is összevont osztályok
működnek, a létszám 60 körül ingadozik.
A magyar tagozat így alakul: 11
óvodás, tíz elemi osztályos és öt felsős.
Az iskola épülete vegyes tulajdonú ingatlan, fele a református
egyházé, fele a tanácsé. A tulajdonviszony tisztázása miatt több éven
át pereskedtek. Az épület frontra
eső része az egyházé, a bővítmények a polgármesteri hivataléi. A tanács bért fizet az egyháznak. A
pereskedés idején sem lehetett beruházni, most sem teszik, mert vegyes a tulajdon.
– Amikor itt kezdtem a tanítást,
internátusunk is volt, mindkét tagozaton 30 fölötti volt a létszám –
mondta Bartha Csaba, aki most már
nyugdíjasként 1964-től fizikát és
kémiát tanít az iskolában, akárcsak
a felesége, aki magyart tanít. Szakképzett tanerő hiányában minden
évben visszahívják a helybelieket.
A többi tanár ingázik – fogalmazott
az igazgató.
A negyedik osztályban kézimunkaórán három gyerek dolgozott: a
Muntyán testvérek: Anita és Andrea, és egyetlen fiú, László Balázs,
aki az MSE-hez jár edzeni. Szép
munkáikat nekünk is megmutatták.

Eladó a rendelő épülete

A marosbogáti rendelőben
húsz éve dr. Ţuca Marilena családorvos rendel, napi rendszerességgel 25-40 beteget
vizsgál meg. Nyilvántartásában 1700-an szerepelnek.

Borealis – Linzer Ausztria műtrágyáit, az Akplas öntözőberendezéseit.
A németországi AgroTip vetőmagvait nemrég kezdték forgalmazni. Ezek kéznél is voltak egy
kosárban, megnézhettük a csomagokat, s rácsodálkozhattunk az
árakra. Egy tasak káposztamag 400
lej, míg egy 500 szem paradicsommagot tartalmazó csomag 1000 lej,
egy csomag hagymamag 1100 lej
is lehet. Ebből ajándékba mintát
kapnak a gazdák, s ha beválik, nagyobb tételben rendelhetnek.
Drága, de a kertészek keresik, mert
garantáltan jó minőségű vetőmagok.
A cégvezető elmondta, hogy januártól június végéig a legzsúfoltabb a program, mert ilyenkor
kellenek a mezőgazdasági és kertészeti cikkek. Legtöbb terméket hitelbe adnak, a termelők a termés
értékesítése után fizetnek. Ez bevált gyakorlat, működőképes,

annak ellenére, hogy kockázattal is
jár.
Mivel a cég az egész országban
forgalmaz termékeket, a férj felkeresi az ügyfeleket, s azt tapasztalja,
hogy a moldvai és havasalföldi megyékben bátrabban vállalkoznak,
nagyobb kertészeteket létesítenek,
mint Erdélyben. Ezekhez uniós
forrásokat használnak fel.
– Erdélyben félnek az emberek,
pedig kertészek számára 200 ezer
euró volt lehívható, mégsem éltek
a lehetőséggel.
Apahidán létesítettek egy kertészetet, s már meg is kötötték a szerződést a szupermarketekkel, a
Profival, a Pennyvel és a Lidllel –
mondta Varó Noémi, aki két óvodás gyermek édesanyja, és élelmiszeripari mérnökként vágott bele a
vállalkozásba. Tekintettel arra,
hogy az édesanya munkahelyi
programja nagyon zsúfolt, a marosludasi Varó nagymama segít a
gyermeknevelésben.

A rendelőnek otthon adó épület
hajdanán a marosludasi városi kórházhoz tartozott, de amióta visszaszolgáltatták a volt tulajdonosnak,
egy német állampolgárnak, azóta
vele kötöttek bérleti szerződést. Tekintettel arra, hogy az orvos nem tulajdonos, nem fektet az épület
felújításába. Ahhoz, hogy korszerűsítés történjen, a tanácsnak meg
kellene vásárolnia az épületet. A
polgármester szerint 30 ezer eurót
szánhatnak erre a célra.
– Több mint százéves épületről van
szó, emiatt egyetlen bank sem ad hitelt a felújítására. Nekem nincs szándékomban, hogy megvásároljam,
ugyanis túl nagy épület, rendelőnek
nem is kellene ekkora. Folyamatosan

javítani kell. A polgármesteri hivatal
megvásárolná, de túl sokat kértek érte
– fogalmazott az orvos.
A családorvos páciensei között a
legtöbb idős ember, az átlagéletkor
hatvan év körül mozog, s ebből
adódóan nap mint nap krónikus betegségekkel találkozik, szív- és érrendszeri panaszokkal, magas
vérnyomással fordulnak hozzá.
– Valóban a családorvosuk vagyok, mindenki problémáját ismerem. Idén négy gyerek született a
faluban, őket is ellátom. Az időpontokat telefonon szögezzük le, de
nincs olyan nap, hogy 25-nél kevesebb beteget vizsgálnék meg. Tulajdonképpen csak 20 beteget
fogadhatnék, de nem tehetem meg,
hogy hazaküldöm őket. Télen, amikor sok az idénybeteg, az influenzás,
akkor
35-40-en
is
megfordulnak a rendelőben. Ha
kell, ultrahangos vizsgálatot is végzek – fogalmazott a családorvos.

Maros-parti majális
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(Folytatás az 1. oldalról)
Titán, valamint a Gábriel. Így nemtől, kortól függetlenül mindenki talált magának való programot, akik
pedig a sportot kedvelték jobban,
azok pingpongozhattak, vagy akár
a gokartbajnokságon is részt vehettek. Miután az ad-hoc kinevezett
zsűri végigkóstolta a gulyásokat,
bőven jutott eledel mindenkinek.
De ha már verseny volt, akkor dönteni is kellett.
Nos, a legjobb az új Tudor negyedbeliek főztje lett, s mintha valamiféle átjárás lett volna a két sátor
között, a régi Tudorosok nyerték el
a második helyet, a harmadik a Szabadság utcai körzet csapata lett,
amelynek kuktái a Nagy Sándorról
elnevezett bódító lét sem sajnálták
belecsorgatni az üstbe. De ettől eltekintve mindenki nyert. Mert
ennek a rendezvénynek az igazi hozadéka az, hogy teremtse meg azt a
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teret és lehetőséget, hogy azok, akik
a közösség dolgai iránt érdeklődnek, találkozzanak, beszélgessenek
el közösen ügyes-bajos dolgainkról,
ismerjék meg egymást jobban, hiszen bármennyire is különbözőek
vagyunk és eltérő a véleményünk,
egy nagy közösség – a marosvásárhelyi magyarság – tagjai vagyunk. S ez a gondolat
fogalmazódhatott meg azon a kerekasztal-beszélgetésen, amely a
program részeként lehetőséget
biztosított véleményük kifejtésére
mindazoknak, akik a döntéshozók
előtt előhozakodtak javaslataikkal.
Mindenekfölött azonban a családi rendezvénnyel megpróbáltak
olyan hangulatot teremteni, amely a
múlt század eleji majálisokra jellemző volt, az összetartozás megerősítő, összekovácsoló kötelékét.
Mert az a mai majálisok kortalan
üzenete.

Fotó: Nagy Tibor

Zsúfoltságtól mentes rendezvény

Retró majális a várban

séget kínált azoknak a marosvásárhelyi családoknak a majális szabadban, kellemes környezetben való
eltöltésére, amelyek nem kértek az
egyébként oly népszerű tömegrendezvényekből, az ezekre jellemző
zsúfoltságból.
Már a kora délelőtti órákban folyamatosan érkeztek a piknikezők,
többnyire kisgyermekes családok és
fiatal párok. Sokan tettek eleget a
szervezők kérésének, és retró stílusú, a ’70-es, ’80-as évek divatját
idéző ruhát öltöttek magukra: csíkos, babos, loknis szoknyákba bújt
hölgyek, kislányok járultak hozzá a
retró hangulathoz. Szólt a halk retró
zene, mindenki leterítette a plédjét
Menyhárt Borbála
a gondozott pázsitra, majd a legkisebb piknikezők örömére hamaroJó ötlettel rukkolt elő a Palotabált san előkerültek a labdák, tollasütők,
és a Vár sétányi termékvásárt is és önfeledten játszott együtt szülő a
szervező Merkur Egyesület: lehető- gyerekkel. Mások családi kártya-

Akik el szerették volna kerülni
a május elsejére jellemző zsúfoltságot és hangzavart a Víkenden vagy a Somostetőn,
azok számára tökéletesnek
bizonyult tegnap a marosvásárhelyi várban szervezett jó
hangulatú retró piknikezés,
amit rendkívül találóan Majális másképpen címen hirdettek
meg
a
szervezők.
Kellemes, halk retró zene,
szép, rendezett helyszín, jó
hangulat fogadta a finomságokkal teli kosarakkal érkező,
zömében kisgyerekes családokat.

partit rendeztek a fűben, néhány
szülő pedig, kihasználva, hogy a
gyerekek tollasoznak, a fa árnyékába húzódva olvasott. A piknikre
legtöbben harapnivalóval megpakolt kosarakkal érkeztek – ez volt a
szervezők kérése –, a helyszínen
pedig lehetett kapni kávét, bort,
sört, üdítőt és fagyit. Akadtak olyanok is, akik veteránautóval vagy kerékpárral érkeztek, számukra külön
parkolófelületet biztosítottak.
Cristina Manoilă, az esemény
szervezője lapunknak elmondta, a
piknikezőket több érdekes program
várta, fellépett a marosvásárhelyi
Bohemia kvartett, a helyszínen felállított fotókabinban családi fotózkodásra volt lehetőség, a gyerekek
szórakoztatásáról pedig óvónők
gondoskodtak.
A szervező kifejtette, a retró majális egyben jótékonysági esemény

is, a résztvevőket arra kérték, adományozzanak 25 lejt, amit az egyesület
faültetésre
fordít
a
marosvásárhelyi lakónegyedekben.
Ugyanakkor a piknikezők tombolán

Fotó: Nagy Tibor

is részt vehettek, amelynek nyereménye az egyik szponzor által felajánlott 400 lej értékű utalvány volt,
amit udvar- vagy teraszrendezésre
fordíthat a szerencsés nyertes.
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Az országos kataszterezési törvény
kiegészítése

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A házassági szerződésekről (III.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A törvényes
házassági vagyonközösség
Amint azt az előző részben is
írtuk, az alapértelmezett és legfontosabb házassági vagyonrendezési
elv a törvényes vagyonközösség
rendszere. Ebben a részben, az előzőhöz hasonlóan, folytatjuk ennek
a rendszernek a leírását, hiszen ez
a gyakorlatban a klasszikus, leggyakrabban előforduló rendszer.
Sokszor feltevődik az a kérdés,
hogy mi történik, ha a házastársak
a törvényes vagyonközösség ideje
alatt gazdasági társaságokat – cégeket vagy esetleg egyesületet, alapítványt – hoznak létre? A törvény
szerint a közösnek minősülő vagyontárgyak képezhetik egy gazdasági vagy nonprofit társaság
alapító vagy törzstőkéjét, ebben az
esetben természetesen az illető társaság is a közös vagyonba kerül,
amely egy esetleges válás és vagyonosztás esetén elosztandó vagyontárgy lesz. Ahhoz, hogy a
közös vagyontárgyakat gazdasági
vagy nonprofit társaságok alapításához fel lehessen használni, vagy
a
közös
vagyonnal
üzletrészeket/részvényeket lehessen vásárolni, szükséges mindkét
fél írott beleegyezése, ellenkező
esetben az ügyletet relatív semmisség sújtja (amint azt már írtuk, az
ügylet nem lesz automatikusan
semmis, azt a bíróság kell megállapítsa, ha a megsemmisítését kérő
fél igazolja a sértett érdeket, a kárt,
a megszegett törvényes előírást,
valamint azt, hogy a kárt csak az
ügylet hatályon kívül helyezésével
lehet helyrehozni). A károsult fél
ebben az esetben választhat: az
ügyletet megsemmisíti vagy kártérítési igénnyel lép fel a beleegyezését nélkülöző házastárssal
szemben. Abban az esetben, ha a
közös vagyon által az egyik fél
olyan részvényeket szerzett a
másik házastárs kötelező írásos

hozzájárulása nélkül, amelyeket
nyilvános tőzsdén jegyeznek és értékesítenek, az ügylet – a részvényvásárlás – megsemmisítését már
nem lehet kérni, csak kártérítési
igényt lehet benyújtani. Ugyanakkor ebben az esetben a harmadik
fél által szerzett jogok nem módosulnak: pl. ha a másik fél beleegyezése nélkül a közös vagyonból
szerzett részvényeket az egyik fél
eladja, a vevőt nem lehet kötelezni
a részvények visszaszolgáltatására,
viszont – amint már mondtuk – a
kártérítési jogosultság megmarad.
A közös vagyonból létrehozott társaságok esetén tulajdonosi minősége lesz annak a házastársnak, aki
a közös vagyont jegyezte – minden
kapcsolódó törvényes jogosítványnyal együtt –, viszont ezt a minőségét, ha kinyilvánítja ez irányú
kérését, a másik házastársnak is el
lehet ismerni. Abban az esetben, ha
csak egyik házastárs szerepel az illető – közös vagyonból létrehozott
– társaságban, az üzletrészek/részvények közös vagyonnak minősülnek. Abban az esetben, ha mindkét
házastársnak elismerésre kerül az
illető társaságban a tulajdonosi minősége, az üzletrészek/részvények
a jegyzett közös vagyon értékének
fele-fele arányában kerülnek kiosztásra. Ettől az aránytól a házastársak
közös
megegyezéssel
eltérhetnek, más tulajdonosi hányadot megállapítva. Az így szerzett üzletrészek/részvények viszont
saját vagyonnak minősülnek, hiszen a létrejöttüket megalapozó
közös vagyon már elosztásra került. Ugyancsak gyakori kérdés
válás és vagyonosztás esetén, hogy
a házasság alatti adósságok/kötelezettségek közül melyek közösek és
melyek saját tartozások. A törvény
szerint közösnek minősülnek a következő kötelezettségek: a közös
vagyontárgyak megőrzésével, kezelésével, valamint megszerzésével kapcsolatos kötelezettségek, a
közösen vállalt kötelezettségek,
valamint bármelyik fél által egyedül, de a házasság szokásos költsé-

Fegyvertartásra vonatkozó újdonságok

geinek fedezésére vállalt kötelezettség. Közösnek minősül az a
kártérítési kötelezettség is, amelyet
egy harmadik személy javainak
egyik házastárs által történő eltulajdonítása eredményez, ha az a házastársak közös vagyonát növelte.
A közös kötelezettségekért a felek
a közös vagyonnal, ha pedig a kár
megtérítésére a közös vagyon nem
elég, akkor saját vagyonukkal is felelnek, közösen és egyetemlegesen. Az a házastárs, aki a közös
tartozást saját vagyonából fizette
ki, a másik házastárssal szemben
igénnyel léphet fel arra az összegre
vonatkozóan, amelyet a közös vagyonból származó részesedésén túl
fizetett ki (drept de regres – visszkereseti jog). A visszkereseti jog
érvényesítése érdekében a „fizető
házastárs” visszatarthatja a másik
fél vagyontárgyait a tartozás másik
fél által történő megfizetéséig.
Egyik házastársnak a szakmai tevékenységéből származó jövedelmét nem lehet végrehajtani a másik
fél által egyedül vállalt közös tartozásokért, kivéve ha a tartozás a
házasság szokásos költségeit volt
hivatott fedezni. A közös tartozásokkal ellentétben a saját tartozásokért a házastársak csak saját
vagyonukkal felelnek. Abban az
esetben, ha a saját vagyon nem
elégséges a tartozások fedezésére,
a hitelezők nem hajthatják végre
közvetlenül a közös vagyont, viszont, annak ellenére, hogy harmadik személyről van szó, a saját
vagyon végrehajtása után kérhetik
a házastársak közös vagyonának
megosztását, de csak a tartozás
mértékében. A vagyonosztás után
az elosztott vagyon saját vagyonnak minősül, és közvetlenül végrehajtható a házastársak saját
hitelezői által. A következő részben
a törvényes vagyonközösség teljes
vagy részleges megszűnéséről/megszüntetéséről fogunk beszélni,
illetve rátérünk a másik két vagyonrendezési elv – a vagyonelkülönítő és a közszerzeményi
rendszerek – elemzésére.

A megyében ötezer engedélyezett fegyver

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség székhelyén a fegyverek
és
töltények
birtoklására és forgalmazására vonatkozó új jogszabályokat
ismertette
Bîltag
Dumitru rendőrfőnök és Roiban
Lucian, a fegyverekkel és robbanóanyagokkal foglalkozó
osztály vezetője.

Szer Pálosy Piroska

A 2018. évi 11-es számú kormányhatározat a január 29-i Hivatalos Közlönyben jelent meg,
február 28-ától pedig érvénybe lépett az a törvénymódosítás, amelylyel a fegyverek és töltények, illetve
a vegyi anyagok használatát és forgalmazását törvényes rendelkezéssel
szigorították.
Az
engedélyköteles
fegyvereket
magán- vagy jogi személyek a törvényes előírások betartásával, a
fegyvertartási engedély birtokában
szerezhetik be. Amennyiben a tulaj-

donos kölcsönadja engedélyköteles
fegyverét, két munkanapon belül
erről tájékoztatnia kell a rendőrséget. Ellenkező esetben 501–1000 lej
közötti bírsággal számolhat. A lőfegyverek tartásához és használatához
szükséges
engedély
kiváltásához ezután a vadászegyesületi tagságot igazoló könyvecskét
is fel kell mutatni.
Az éles fegyvereket és azokhoz
használt töltényeket a lakásban
olyan zárt fémszekrényekben vagy
kazettákban – külön zárral ellátott
rekeszekben – kell tárolni, amelyeket falba vagy a padlózatba lehet
rögzíteni és biztonságosan zárni
annak érdekében, hogy illetéktelen
személyek ne férkőzhessenek azokhoz. Az őrző-védő szolgálathoz
használt fegyverek kivételével minden típusú fegyvert töltény nélkül
szabad csak tárolni.
Azok a tulajdonosok, akiknek
birtokában 15 fegyvernél több van,
külön erre a célra berendezett helyiségben kell tartsák azokat, ugyan-

akkor a rendőrség által engedélyezett és a diszpécserszolgálathoz
kapcsolt riasztóberendezésre kell
kapcsolódni. A fegyverek szállítása
során szükséges óvintézkedéseket is
előír a módosítás: fegyvertartó huzatban, töltény nélkül és a ravasz
blokkolásával biztonságos a szállítás.
Meghatározták a fegyverhasználati engedélyhez szükséges elméleti
és gyakorlati képzés időtartamát is:
80 óra alatt legkevesebb 15 napig
lehet elsajátítani, a tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány azonban
érvényét veszti, ha az illetőnek valamilyen okból kifolyólag felfüggesztették a fegyvertartási vagy
-használati engedélyét. Abban az
esetben, ha egy fegyvertulajdonos
elhunyt vagy bírósági úton eltűntnek nyilvánították, a családtagjainak 15 napon belül kötelességük a
legközelebbi rendőrséget értesíteni
és leadni a fegyvereket a legközelebbi engedélyezett fegyverkereskedésbe.

Új szabályozások, módosítások
A kormány elfogadott egy
sürgősségi rendeletet, amely
az 1996. évi 7-es számú kataszteri törvényt módosítja és
kiegészíti. Az április közepén
hozott rendelet meghatározza azokat a törvényes keamelyekkel
reteket,
felgyorsítható és hatékonyabbá tehető az ingatlanok
kataszteri bejegyzése az integrált országos rendszerbe.

A Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium 2018. április 18-i közleménye szerint a
sürgősségi rendelettel az alábbi változtatásokat eszközölték:
– 2018. december 31-ig minden
bírósági körzetben meg kell alakítani egy működőképes kataszteri
irodát, vagy esetenként közönségszolgálati irodát, amelyek a területi
hivatalok alárendeltségébe tartoznak majd. Az eredeti terv szerint
ezeket tavaly év végéig kellett
volna létrehozni, azonban személyzet hiányában – amellyel az országos kataszteri hivatalok küzdenek –
ezt a határidőt nem sikerült betartani. A kataszteri hivatalok szervezési és működési szabályzata
ezáltal az alkalmazotti létszám növelésével módosul.
– A kataszteri körzetek felmérése
keretében – amelyekre az önkormányzatok finanszírozási szerződést kötnek annak érdekében, hogy

az országos nyilvántartásba bekerüljenek – a külterületek mellett
belterületeket is belefoglalhatnak.
– A területek felmérésének és a
szisztematikus rendszerbe való bejegyzésének sorrendjében elsőbbséget élveznek azok a területek,
amelyekre területalapú támogatást
igényelnek és kapnak a tulajdonosok a Mezőgazdasági Intervenciós
és Kifizetési Ügynökség (APIA)
révén.
– Az országos bejegyzéshez
szükséges munkálatok mind egy
kataszteri körzet, mind a teljes közigazgatási egység szintjén elvégezhetők, ez utóbbi esetében az
óvásokra szánt határidőt csökkenteni kell, hogy a munkálatok befejezését felgyorsítsák.
– A telekkönyv megnyitásához
elegendő az örökösi bizonylat –
függetlenül attól, hogy mikor indították el a hagyatéki eljárást –, vagy
az önkéntes elosztási okirat, a bírósági határozat, függetlenül annak
kibocsátási időpontjától.
– Az állami köztulajdonú ingatlanok esetében a telekelés a tulajdonbizonylat alapján történik, azok
hiányában pedig a központi nyilvántartási kivonat másolatával,
amelyhez csatolni kell azt a kormányhatározatot, amely alátámasztja az adott ingatlan és a
központi leltárban lévő között az
azonosságot. (szer)

Fotó: Nagy Tibor

– Hány fegyvertartási engedély
van a Maros megyei rendőrség nyilvántartásában? – kérdeztük Bîltag
Dumitru rendőrfelügyelőt.
– A megyében 3000 fegyvertartási engedély van, ez ötezer fegyvert jelent, köztük sörétes
vadászpuskákat is, az engedélyek
nagy része ugyanis vadászoké.
– Mi a helyzet a légfegyverekkel?
– Az általában szórakozáshoz
használt Airsoft típusú fegyverutánzatokat – mivel nem fémlövedékkel
működnek – a törvényhozó a nem
éles fegyverek kategóriájába sorolta. Ezért a hazai törvénykezés értelmében
rendőrségen
való
bejegyzés nélkül is birtokolhatók, a
beszerzésüket azonban 18 év fölötti
korhatárhoz kötötték. Az ilyen jellegű fegyverek tulajdonosainak a
felelőssége a megőrzés szempontjából fontos, elkerülendő bármilyen
jellegű sérülést. A céllövészetre
használt fegyvereket erre alkalmas
és kijelölt helyen szabad használni,
épp azért, hogy köztéren senkit el
ne találjon egy gumilövedék.
– Az ártalmatlannak tűnő fegyverek közterületen való haszná-

lata milyen következményekkel
járhat?
– Közterületen való használatuk
bírságot von maga után, a légfegyvereket pedig lefoglalják. Amennyiben nyilvános helyen szervezett
szórakozás vagy sporttevékenység
keretében használják a légfegyvereket, elengedhetetlen a helyi hatóságok beleegyezése, a területet ki kell
jelölni látható táblákkal vagy plakátokkal, lehetőleg olyan helyszínt választva, ahol nem járnak sokan. A
hasonló eseményeknél a szervezőknek kötelességük a helyileg illetékes rendőrséget tájékoztatni az
időpontról és a helyszínről, a résztvevők várható létszámáról, akik
egyéni védőfelszereléssel kell rendelkezzenek. A Btk. 372. cikkelye
szerint bírsággal vagy börtönnel
sújtható a légfegyverek közterületen, nyilvános gyülekezéseken, kulturális és sporteseményeken,
tömegközlekedési
eszközökön,
közhivatalokban, közintézményekben vagy választási irodákban való
nyilvános használata, amellyel pánikot kelthetnek – válaszolta kérdésünkre
Lucian
Roiban
osztályvezető.
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Befejeződött az alapszakasz
a férfikosárlabda-bajnokságban

játsszák, majd pénteken és szombaton folytatják az alapszakaszban
jobb helyen végzett csapatok pályáján. A sorozatok három győzelemig
tartanak. Ha Kolozsvár és Nagyszeben továbbjutása borítékolható,
a másik két párharcban bármi előfordulhat, bár Szászgáspáréknak
(akinek a csapatában Sánta, Preson
és Kilyén is játszik) roppant nehéz
dolguk lesz Nagyváraddal.
Az alsóházban nem folytatódik a
küzdelem, kiesett a már korábban
visszalépett Maros KK és a Bukaresti Dinamo.

Bármilyen furcsának is hathat
a marosvásárhelyi kosárlabda-szurkolók
számára,
máshol még tart a kosárlabdaidény. Szombaton fejeződött be az alapszakasz a
férfikosárlabda-bajnokságban, amelynek a végén kialakultak a rájátszás első
körének párosításai.

Bálint Zsombor

Három kérdés maradt az utolsó
fordulóra, mindhárom esetben egymás elleni találkozókon dőlt el,
hogy ki végez jobb helyen az alapszakasz végén. Kolozsvár meglepetésre nyerni tudott a korábbi éllovas
Nagyszeben otthonában, ami azt jelenti, hogy megelőzte az élen a szebenieket, és az első helyen végzett
az alapszakaszban. Nagyvárad Bukarestben szerezte meg a két pontot
a Steaua CSM elleni, igen alacsony
színvonalú mérkőzésen, és így harmadik lett a rangsorban a rájátszás
előtt. A 7-8. helyet Craiova és Galac
egymás között osztotta el, a meccs
a házigazdák drámai végjátékban
megszerzett sikerével végződött,
így ők nyerték a középszakasz alsóházát. A negyedik mérkőzés csupán
presztízscsata volt. Az 5. és 6. helyezett meccse azért volt érdekes a
néhai Maros KK szurkolói számára,
mert Piteşti kispadjára időközben

Eredményjelző

Bálint Zsombor

A női kézilabda A osztályban
még két forduló van hátra az
idényből. A marosvásárhelyi csapat május 9-én lép utoljára pályára saját szurkolói előtt ebben a
bajnokságban, amikor a Naţional
Rm. Vâlcea érkezik a kövesdombi iskola termébe, május 12-

A negyeddöntő első meccsén a
macedón együttes 29-28-ra győzött
a német THW Kiel otthonában, és
bár a vasárnapi visszavágón házigazdaként 28-27-re kikapott, idegenben lőtt több góljának
köszönhetően továbbjutott.
A sérült Faluvégi Rudolfot nélkülöző HBC Nantes az első mérkőzés 33-27-es sikere után 27-27-es

A rájátszás első körének párosításai

Május 2., 18.00 óra: Kolozsvári U – Galaci Phoenix
Május 2., 19.45 óra: Nagyszebeni CSU – SCM U Craiova
Május 3., 18.00 óra: Nagyváradi CSU CSM – BCM U FC Argeş Piteşti
Május 3., 19.45 óra: Bukaresti Steaua CSM – Temesvári SCM.
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport 4 TV.

Harmadszor bajnok a Sepsi Sic női kosárlabdacsapat

Hangzatos sikerrel kezdte a munkát Piteşti-en
a bajnokságból visszalépett Maros KK vezetőedzője: Szászgáspár Barnabás új csapatával legyőzte a Steaua CSM-t – a második
erőpróbán, Temesváron azonban már nem
tudta megismételni a bravúrt. Fotó: Nagy Tibor

Szászgáspár Barnabás, a marosvásárhelyiek volt edzője ült le. Szászgáspár hangzatos sikerrel kezdte
pályafutását az új együttesénél, hiszen múlt szerdán a Steaua CSM
ellen sikerült nyernie, szombaton
azonban Temesváron már nem tudta
megismételni a bravúrt.
A rájátszásra nem kell sokáig
várni, hiszen az első kör első mérkőzéseit szerdán és csütörtökön

én pedig a csoport biztos feljutója, a Nagybányai Minaur otthonába látogat.
Az Olimpic egy-két helyet talán
javíthat a végére, de a csapat igazi
célkitűzése a serdülőkorúak országos bajnoki címének megszerzése,
hiszen gyakorlatilag ugyanazok a

játékosok játszanak a 16 éves korosztály bajnokságában is. Ebben a
pontvadászatban az Olimpic már
kivívta az elődöntő tornás részvételi jogot, amelyet május 16–20-a
között rendeznek, így a két A osztályos meccs kiváló felkészítőnek
tekinthető.

Eredményjelző

A női kézilabda A osztály B csoportja 24. fordulójának eredményei:
Székelyudvarhelyi NKK - Brassói Corona 21-22, Nagybányai Minaur - FC Argeş
Piteşti 35-24, Naţional Rm. Vâlcea - Nagyváradi CSM 26-26, Temesvári SCM Dacia Mioveni 28-20, Resicabányai CSU - Köröskisjenői Crişul 30-25. A
Temesvári Universitatea és a Marosvásárhelyi Olimpic állt.
1. Nagybánya
20
2. Temesvári SCM
20
3. Mioveni
21
4. Brassó
20
5. Resicabánya
20
6. Nagyvárad
21
7. Rm. Vâlcea
20
8. Piteşti
21
9. Olimpic
20
10. Köröskisjenő
21
11. Temesvári U
20
12. Székelyudvarhely* 20
* 7 büntetőpont levonva

Ranglista

19
17
12
12
11
9
9
9
9
5
5
0

1
0
1
1
0
3
1
1
1
1
0
0

0
3
8
7
9
9
10
11
10
15
15
20

639-431
633-480
526-484
557-557
508-472
550-572
501-496
581-583
548-568
574-657
522-627
275-487

Férfikézilabda BL: Három francia csapat
és a címvédő a négy között

A címvédő Vardar Szkopje,
valamint három francia csapat jutott a férfikézilabda
Bajnokok Ligája kölni négyes
döntőjébe.

A férfikosárlabda Nemzeti Bajnokság középszakaszának 31. és 32. fordulójában a következő eredmények születtek:
* felsőház: BCM U FC Argeş Piteşti – Bukaresti Steaua CSM 77:69, Nagyváradi
CSU CSM – Kolozsvári U 82:78, Temesvári SCM – Nagyszebeni CSU 84:70,
Nagyszebeni CSU – Kolozsvári U 70:88, Temesvári SCM – BCM U FC Argeş Piteşti
82:70, Bukaresti Steaua CSM – Nagyváradi CSU CSM 62:72.
* alsóház: Bukaresti Dinamo – Jászvásári Politehnica 86:64, Temesvári Timba
– SCM U Craiova 59:112, Temesvári Timba – Bukaresti Dinamo 104:95, SCM U
Craiova – Galaci Phoenix 80:78.

Sorozatban a harmadik bajnoki címét szerezte
meg a Sepsiszentgyörgyi Sepsi Sic női kosárlabdacsapat, miután péntek este harmadszor is legyőzte a rájátszásban a Szatmárnémeti CSM-et.
A három győzelemig tartó rájátszásban a székelyföldi csapat 76:46-ra és 71:51-re nyerte a két
hazai mérkőzését, a múlt csütörtöki, szatmárnémeti mérkőzést a hazai csapat nyerte 68:60-ra,
pénteken azonban a vendég Sepsi Sic győzött
85:76-ra.
A sepsiszentgyörgyi csapat az elmúlt négy
idényben játszott döntőt a román bajnokságban.
2015-ben még kikapott a CSM Târgoviştétől,
2016-ban a Gyulafehérvári CSU-t, 2017-ben a Az öröm pillanatai a háromszéki csapatnál a klub közösségi oldalán
Kolozsvári Universitateát győzte le a rájátszás- közzétett felvételen
ban.
A bosnyák Zoran Mikes által felkészített csapat idén a Románia-kupát is megnyerte. A csapat erejét idén
is a többnyire amerikai vendégjátékosok adták.

Folytatták a női kézilabda A osztályt

A hét végén rendezték a női
kézilabda A osztály 24. fordulóját. A rajthoz álló két marosvásárhelyi csapat közül a
Mureşul visszalépése (és
gyakorlatilag megszűnése)
után egyedül maradt Olimpic
szabadnapos volt ezen a játéknapon, miután egy másik
visszalépett együttes, Kézdivásárhely ellen kellett volna
játszania. Mivel nem szerezhetett pontot, a fiatal marosvásárhelyi csapat a 9. helyig
esett vissza a rangsorban,
igaz, csak gólkülönbséggel
kényszerül Rm. Vâlcea és Piteşti csapata mögé. Nagyvárad pedig, amely két ponttal
előzi meg, egy mérkőzéssel
többet játszott.

9

döntetlent játszott a dán Skerjn HB
vendégeként.
A Montpellier HB 28-28-as döntetlent ért el a német FlensburgHandewitt otthonában, a vasárnapi
második meccset pedig 29-17-re
megnyerte.
A tavaly döntős Paris Saint-Germain az egyetlen, amely kettős
győzelemmel lépett tovább: idegenben 34-28-ra, odahaza pedig
35-32-re verte a lengyel Vive Kielcét. Másodszor fordul elő, hogy
egy nemzetet három csapat képvisel a legjobb négy között a férfi

58
51
37
37
33
30
28
28
28
16
15
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BL-ben: 2009-ben az aranyérmes
spanyol Ciudad Real mellett csak
német együttesek – a THW Kiel, a
HSV Hamburg és a Rhein-Neckar
Löwen – szerepeltek az elődöntőben.
A négyes döntős lebonyolítás
2010-es bevezetése óta másodszor
nem lesz német csapat a kölni tornán: erre tavaly volt példa először.
Az idei rájátszás első fordulójában – a 14 között – a Veszprémet a
Skjern, a Szegedet pedig a Kiel búcsúztatta. A négyes döntőt május
utolsó hétvégéjén rendezik.

Kiemelt biztonsági készültség
az AS Roma – Liverpool
BL-visszavágóra

Hétfő este hét órától csütörtök reggel hét óráig alkoholtilalmat rendeltek el az olasz
főváros központjában és az
AS Roma – Liverpool labdarúgó-visszavágót vendégül
látó római Olimpiai Stadion
környékén, ahova 5 ezer angliai szurkoló érkezését várják.

A szerda esti BL-elődöntőt kísérő
kiemelt biztonsági intézkedéseket
az olasz hatóságok az UEFA-val,
Nagy-Britannia római konzulátusával és az Olasz Labdarúgó-szövetséggel (FIGC) közösen egyeztették.
A római idegenrendészeti hatóságok központjában tartott hétfői találkozón többek között elhangzott,
hogy utcai kamerákkal követik
majd a két csapat szurkolócsoportjainak mozgását. Az olasz fél hangsúlyozta, hogy a vendégcsapat
„békés” szurkolóinak mozgását

semmiképpen nem kívánják korlátozni. Az alkoholfogyasztást Róma
egész városközpontjában, valamint
a stadion környékén is megtiltják.
Tilos bármilyen szeszes ital üvegből
való árusítása és utcai fogyasztása
is. Kijelölték a brit szurkolók mérkőzés előtti találkozópontját, ahonnan az Olimpiai Stadionba kísérik
őket.
Az Olimpiai Stadionba 63 ezer
nézőt várnak, köztük ötezer Liverpool-szurkolóval, akik több csoportban érkeznek az olasz
fővárosba.
Olasz sajtóforrások szerint a hatóságok a Liverpool-szurkolók esetleges bosszújától tartanak, miután
április 24-én az angliai városban a
szurkolók közötti összecsapásokban
két olasz drukker megtámadott és
életveszélyesen bántalmazott egy
angol férfit.

Európai kupaprogram

* Bajnokok Ligája, elődöntő, visszavágó mérkőzés: AS Roma – Liverpool (az
első mérkőzésen: 2-5), 21.45 óra, TV: M4 Sport, Pro TV; a Real Madrid – Bayern
München mérkőzést tegnap, lapzárta után játszották
* Európa-liga, elődöntő, visszavágó mérkőzések: Atlético Madrid – Arsenal (11), 22.05 óra, TV: RTL II, Pro X, Look Plus; Salzburg – Olympique Marseille (0-2),
22.05 óra, TV: Look TV

Eredményjelző

* 1. liga, felsőházi rájátszás, 7. forduló (vasárnapi és hétfői eredmények):
Bukaresti FCSB – Kolozsvári CFR 1-1, Gyurgyevói Astra – Jászvásári Politehnica
CSM 3-0. Az állás: 1. FCSB 43 pont, 2. CFR 41, 3. Craiova 35, 4. Astra 32, 5. Viitorul
31, 6. Jászvásár 21.
* 1. liga, alsóházi rájátszás, 7. forduló (vasárnapi és hétfői eredmények):
Medgyesi Gaz Metan – Botoşani FC 2-1, Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
Bukaresti Dinamo 2-0. Az állás: 1. Dinamo 35 pont, 2. Botoşani 29, 3. Sepsi OSK
23, 4. Medgyes 21, 5. Voluntari 21, 6. Temesvári Poli ACS 19, 7. Chiajna 19, 8.
Bukaresti Juventus 16.
* 2. liga, 32. forduló (vasárnapi eredmények): Târgovişte – Clinceni 1-0,
Nagyváradi Luceafărul – Călăraşi 1-2. Az élcsoport: 1. Călăraşi 80 pont, 2.
Nagyszeben 77, 3. Târgovişte 65.
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Tizenegyedik alkalommal is érkeztek

Lassan mozgalommá válik a Só útja túra

Nemrégiben került sor a Só
útja évadnyitó rendezvényére
a marosvásárhelyi Fókusz
Öko Központ (FÖK), a Székelybőért Egyesület és a jobbágyfalvi
Tündér
Ilona
vendégház közös szervezésében. Gyerekek és idősek, viszszajárók és újak egyaránt
gyalogoltak, de mindenki
közös vonása, hogy szeretik a
természetben.

Gligor Róbert László

Gyönyörű időben gyalogolhatott
az a mintegy kétszáz személy, aki a
tizenegyedik Só útja túrán vállalta a
11 kilométeres távot. A résztvevőket reggel kisbuszok szállították
Székelybőbe. A helyi egyesület tagjai fogadták őket, majd a helyi múmegtekintése
után
zeum
nekivághattak a Jobbágyfalvára vezető szakasznak, ahová kora délután érkeztek meg. Egyesek

számára ez volt az első komolyabb
túra, jólesett elnyúlni a pázsiton, kipihenni a fáradalmakat, majd a
finom ebéd elfogyasztása után szórakozni. A marosvásárhelyi pedagóközépiskola
diákjainak
giai
vezetésével többféle játékban vehettek részt, míg a sport kedvelői
rögtön a focipályát vették birtokba,
és hat csapat részvételével bajnokságot indítottak, de hogy a felnőttek
se unatkozzanak, a FÖK szakmai
beszélgetésre hívta őket a vidék turisztikai aktualitásairól. Elgondolkodtató kisfilmet is végignézhettek
az ember és víz kapcsolatáról,
amelyből olyan következtetéseket
vonhattak le, mint: a víz tisztasága
a lélek tisztaságát is mutatja; nagyobb a baj, mint gondolnánk; ha
elfogy a víz, elfogy az élet is, de a
jövő is közös, a felelősség is közös.
Megéri elindulni az úton
Nagy Botondtól, a FÖK projektasszisztensétől megtudtuk: idén kevésbé a közvetlen megszólítást,

Pihenés, szórakozás és finom ebéd várta a túrázókat Jobbágyfalván

mint inkább a plakátokon,
sajtóban, közösségi oldalakon történő hirdetést választották, mivel ezúttal hétvégi
és nem iskolai program volt
a túrázás, így mindenki szabadon választhatta ezt a lehetőséget. Így is akadt elég
szervezési feladat, hogy
még az utolsó este jelentkezőket is besorolják, de végül
minden gond nélkül zajlott
le, és több iskolai csapat érkezett szombaton, április
14-én Nyárádgálfalváról,
Koronkából, Jeddről, Marosvásárhelyről három tanintézetből,
valamint
Szászrégenből is. A tavaly
májusban volt ez a rendezvény, és az eső is elkísérte Idén mintegy kétszázan gyalogoltak végig a Só útja egy szakaszán
őket, az idén viszont látszott, hogy telik a természetet, kedvelik a moz- Noémi Rebeka számára is gondot
a résztvevőknek ez a lételeme, a gást. A gyalogosok mellett egy kis okozott a hosszú úttal jelentkező
szabadban érzik jól magukat, mert csapat vásárhelyi kerékpáros egye- lábfájás, mégis jó volt, megérte elitt játszani, focizni, beszélgetni tud- temista is érkezett Bálint Barna ve- indulni – véli.
nak, és látszik, hogy szeretik és tisz- zetésével, aki régi visszajárója a A természetjárás ünnepe
túrának.
A FÖK elnöke, dr. Hajdu Zoltán
A vásárhelyi Barabási Hajnal ta- úgy látja, hogy a Só útja nemcsak
nítónő idén kilencedik alkalommal egyetlen zöld útja Maros megyévett részt a rendezvényen, mert nek, hanem a legszilárdabb termémindig változnak a diákcsoportjai, szetjáró programja is, ahol a cél a
és úgy véli, minden gyerek megér- természetismeret és a természetbademli, hogy elhozza őket ide. Szá- rát gyalogos turizmus, és ahol minmára élmény, hogy a megújuló den korosztály jól érzi magát a
természetben gyalogolhatnak, is- természetben. Az idén voltak viszmerkednek a növényekkel, csodál- szatérők és teljesen újak is, volt
ják a tájat, majd felszabadultan olyan személy, aki kisgyerekként
játszhatnak. Kissé fárasztó, de min- vett részt első alkalommal tizenegy
dig feltöltődnek, és a gyerekeket évvel ezelőtt, s most egyetemistaígy lehet természetjárásra szoktatni. ként sem hagyná ki a Só útja túrát.
A szászrégeniek első alkalommal Nem egy szűk baráti társaság gyaérkeztek. Tanítónőjük, Kacsó Iza- loglása, hanem egy széles körű,
bella már középiskolás korában hal- már-már mozgalom jellegű rendezlott a tanáraitól a Só útjáról, és most vény, amit továbbra is ígéretesnek
úgy érezte, hogy a negyedik osztá- tartanak – fejtette ki. Szász Csaba
lyos gyerekekkel nekivághatnak a Levente jobbágyfalvi házigazda úgy
túrának. Nem volt könnyű, mert a érzi, tovább kell éltetni a tizenegy
gyerekeknek ez volt az első túrájuk, éve működő találkozásokat, mert
de tetszett, és már eldöntötték, hogy ezen az úton fiatalok, idősek, csalájövőben visszatérnek.
dok egyaránt jól érzik magukat, s a
Ezt erősítették meg a megkérde- szervezők között már nemcsak bazett túrázó gyerekek is: Monoki ráti, hanem testvéri kapcsolatok alaFlorin számára ez volt az eddigi kultak ki. „Látom azokat a
leghosszabb túra, nehéz volt, meg- pedagógusokat, akik tizenegy évvel
fájdult a lába, megcsípte a csalán, ezelőtt is itt voltak és ma is eljöttek,
de sikeresen megérkeztek a célhoz. ez azt jelenti, hogy jó ez a csapat” –
Az első alkalommal elinduló Mező fogalmazott.
Fotó: Gligor Róbert László

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)

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)

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)

Három hektáron ég a DomoglédCserna nemzeti park

Negyedik napja próbálják eloltani a Domogléd-Cserna
nemzeti
parkban
kiütött
tüzet, ám az most átterjedt
egy mintegy háromhektáros,
megközelíthetetlen területre.

Az oltásban mintegy 140 KrassóSzörény, Temes, Gorj és Mehedinţi
megyei tűzoltó vesz részt, akiknek
munkáját a herkulesfürdői erdőkerület alkalmazottjai segítik. A Domogléd-Cserna Nemzeti Parkban
pénteken ütött ki tűz, amelyet egy

arra járó turista észlelt és jelentett.
Egy feketefenyő-ültetvényen csaptak fel a lángok, és fennállt a veszélye annak, hogy átterjednek a közeli
bükkerdőre is.
Az oltási munkálatokat nehezíti,
hogy a tűz a nemzeti park egyik
nehezen megközelíthető, 40 fokos
dőlésszögű sziklás oldalán ütött
ki, 1100 méteres magasságban,
Herkulesfürdőtől 25 km távolságra, amelyből 15 km földút.
(Agerpres)

A RETA COM KFT. – Maros megye legjelentősebb acéltermékeket forgalmazó cége – alkalmaz: ELŐKÖNYVELŐT – elvárások: 2 év könyvelői tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret; SEGÉDRAKTÁROST
– elvárás: tapasztalat az acéltermékek vagy építőanyagok forgalmazásában. Amit nyújtunk: vonzó bérezés,
étkezési jegyek. Az önéletrajzokat várjuk a következő elérhetőségekre: e-mail-cím: office@retacom.ro
Tel. 0746-253-481. (20074)

KFT. alkalmaz KŐMŰVESEKET és ÁCSOKAT. Tel. 0744-798-270. (6104-I)

PIZZÁZÓBA PINCÉRLÁNYOKAT alkalmazunk. Tel. 0771-652-673, 0771-652-682. (20036-I)

KFT. alkalmaz KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (20069-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)

Forrás: Realitatea.net
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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)

EGYEDÜLÁLLÓ HÖLGY, bérelnék 2
szobás lakást hosszabb időre Maros-

vásárhelyen, a Bolyai-tető, Ştefan cel

Mare u. térségében, földszinten vagy

első emeleten. Tel. 0730-618-095.

(8234-I)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0740-570-753. (8030)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0745-793-465. (8030)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.

(8110)

ELADÓ szemes kukorica. Tel. 0747080-572, 0747-080-614. (8286-I)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(7664)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-

lunk személyzettel. Tel. 0749-543-

104. (6018-I)

VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatorna-

készítést. Tel. 0747-871-270. (8116-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8159)
VÁLLALOK:

bádogosmunkát

(csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást”

és cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.
(7919)

BÁRMILYEN

cserépforgatás,

munkát

vállalunk:

csatornatakarítás,

-javítás. Tel. 0721-156-971. (8266)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (7178)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk má-

jus 2-án MAGYARI MIHÁLYRA
halálának

7.

évfordulóján.

Csendes legyen pihenésed,

mint amilyen áldott marad

számomra emléked! Nevelt
lánya, Lenke és családja. (-I)

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT HÁZASPÁROKNAK
augusztus 27. – szeptember 1. között
270 euró két személy részére.
Mindent tartalmaz ez az ár.

Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.

Jelentkezni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)

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!
Megpihenni tértél, hirtelen
elmentél, szívedben az volt,
hogy minket szerettél. Munka
és küzdelem volt az életed,
örökre megpihent dolgos két
kezed.
Fájó szívvel emlékeztünk
május 1-jén BIRÓ SÁNDORRA
halálának első évfordulóján.
Bánatos édesanyja, testvérei:
Kálmán,
Oti
és
Anikó
családjukkal együtt. Nyugodjál békében. (mp.-I)

Múlnak az évek, te nem vagy
velünk, de tovább élsz
szívünkben, soha el nem
feledünk.
Fájó szívvel emlékeztünk
május 1-jén a szeretett férjre,
drága édesapára, nagytatára
és apósra, SZÁSZ LAJOSRA
halálának 3. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Drága
emlékét őrzi felesége, három
gyermeke, nyolc unokája és
azok családja. (8222-I)

Az emlékezéshez szeretet kell,
és akit szerettünk, azt nem
feledjük el. Könnyes szemmel
emlékezünk május 2-án a
marosvásárhelyi
LABANCZ
IDÁRA szül. Jánosi halálának
25. évfordulóján. Emlékét
őrzik gyermekei: Misi, Jóska,
Ildi és családjuk. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! (8157)

Halála huszadik évfordulóján,
május 2-án emlékezünk PITÓ
MÁRIA
IZABELLÁRA.
Szerettei és családja számára
örökre szívében él, igaz,
eltávozott tőlünk, de egy
sokkal szebb helyről néz le
ránk, és tudja, hogy hiányzik
nekünk, és sokat gondolunk
rá. Emlékét őrzi férje, két
lánya, veje és unokája. (8288)

Imádkozva
álltam
ágyad
mellett,
remélve,
hogy
segíthetek
neked.
Bátorítottalak, fogtam a kezed, és
csak kértem, maradj velem.
Bocsáss meg, ha valamit
hibáztunk,
nem
tudtunk
megmenteni, pedig próbáltuk.
Már egy éve, hogy örökre
elmentél, itt hagytál minket és
búcsút
sem
vettél.
Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva,
melyet
reménykedve,
türelemmel
viseltél magadban. Kegyetlen
volt a sors, elvett tőlünk, de
szíved jóságos emléke itt
maradt velünk.
Könnyes az út, mely hozzád
vezet, a Jóisten őrködjön
pihenésed felett.
Fájó szívvel emlékeztünk
május 1-jén a drága férjre,
édesapára, a balavásári BIRÓ
SÁNDORRA halálának első
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége,
Gizella,
három
gyermeke,
vejei,
három
unokája és mamája. Emlékét
őrizzük egy életen át. Nyugodj
békében, drága édesapánk!
(8228)

Szomorú szívvel emlékeztünk
május 1-jén GRIZ LÁSZLÓRA
halálának második évfordulóján.
Emléke
mindig
szívünkben él. Felesége, négy
gyermeke és öt unokája.
(8263-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, testvér, rokon, a kisgörgényi születésű
BENCZE ERZSÉBET
szül. Papp
életének 81. évében átadta lelkét
Teremtőjének. Temetése május
2-án, szerdán 13 órakor lesz a
római katolikus temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (8280-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, dédnagymama, testvér,
VÁRADI IRÉN
szül. György
2018. április 29-én örökre megpihent. Drága halottunk földi maradványait május 2-án 13 órakor
helyezzük örök nyugalomra a református sírkertben.
A gyászoló család. (8281-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
testvér, rokon, szomszéd és jó
barát, a ditrói születésű
BAJKÓ ERZSÉBET
életének 79. évében április 29-én
elhunyt. Temetése május 2-án,
szerdán 15 órakor lesz a
meggyesfalvi temetőben, katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (8287-I)
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Fájó szívvel emlékeztünk április
29-én a szeretett férjre, édesapára
és tatára, GÁBOR D. MIHÁLYRA.
Hat éve annak a szomorú napnak,
amikor szerető szíve utolsót
dobbant.
Akik soha nem feledik: özvegye,
Sára, két fia, lánya és családjuk,
valamint az unokák.
Nyugalma legyen csendes!
(8264-I)
„Hová tűnik el a csillag
A nyár végi égről?
Hová tűnik el az élet
Az ember szívéből?”
Szeretettel emlékezünk szeretett
kicsi fiunkra, GÁBOR GÉZÁRA, aki
alig 13 évesen hagyott itt harminc
éve. Amíg élt, szerettük, amíg
élünk, siratjuk. Édesanyja, három
testvére családjukkal, a gyászoló
család. (8264-I)
Már tíz éve annak, hogy
valaki elment, akit szerettem,
valaki volt a mindenem.
Búcsú nélkül itt hagyott,
utána csak üresség maradott.
Láttam őt nevetni boldogan,
hallottam a legszebb szavakat,
amit ember csak mondhatott.
De elment, s a szívem megfagyott,
valaki meghalt, akit szerettem,
valaki magával vitte mindenem.
ORBÁN BALÁZS, nyugodjál
csendesen!
Anyu. (8224)
„Hogy az édesanya milyen drága

kincs, azt csak az tudhatja, aki-

nek már nincs. Mindent adhat az
ég, kincset, palotát, csak egyet
nem ad: édesanyát.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett feleség, édesanya,

„Megpihenni tértél, a fájdalmat

elhagyva, melyet türelemmel viseltél

got.”

Mély fájdalommal búcsúzunk
VARGA IRMÁTÓL.

Testvére, Ilus és családja.

és jó szomszéd, a gyulakuti szüVARGA IRMA

életének 63. évében csendesen
megpihent.

Temetése 2018.

május 3-án 14 órakor lesz. Utolsó

útjára a gyulakuti ravatalozóból

kísérjük.

Búcsúzik tőle szerető férje, fiai,
unokái és menye.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! (1676-I)

Nyugodjál

találj odafenn örök boldogsá-

nagymama, anyós, testvér, rokon

letésű

magadban.

csendesen, legyen békés álmod,

Nyugodj békében,

drága testvérem! (1676-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük

ki Bencze Erikának és család-

jának szeretett ÉDESANYJA
elhunyta alkalmából. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! Kocsis János és csa-

ládja, és özv. Kocsis Anna.

(1675-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, anyós és rokon,
özv. KILYÉN DÉNESNÉ
szül. Tanászi Ida

életének 91. évében elhunyt.

2018. május 3-án helyezzük örök

nyugalomra a nyárádgálfalvi te-

metőben 14 órakor.

Gyászoló szerettei. (1673-I)

Őszinte

részvétünket

és

együttérzésünket fejezzük ki
Bencze
és

Éva

családjának

Erikának

szeretett

ÉDESANYJA elhunyta alkal-

mából. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! A TimKo
munkaközössége. (1674-I)
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NÉPÚJSÁG _________________________________________________ KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS__________________________________ 2018. május 2., szerda

A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

fémesztergályos

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

Leaszfaltozták a marosvásárhelyi
Bükkös utcát!

Miután előzetesen megnézte a Bükkös utca térségét, ahol
találkozott a környékbeli lakókkal, a polgármester tanácsadója, Claudiu Maior jelen volt az említett utca leaszfaltozásánál.
„Megígértem a lakosoknak, hogy rövid időn belül megoldást találunk
a kéréseikre. Íme, néhány nappal azután, hogy találkoztam velük, és
mindenki elmondta panaszait, ez meg is történt. Mindeddig a felület
40 százalékán fejeztük be a munkálatokat. Az aszfaltréteg leterítésének
költségeit a városi büdzséből fedeztük, a munkálatokat pedig a Citadin
Prest munkatársai végezték” – mondta a polgármester tanácsadója,
Claudiu Maior.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

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.

A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

