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Táncol a világ

Villámcsődület a Színház téren

Hasznos interaktív
tapasztalatcsere

A rendezvényekre érdemes ellátogatni, ugyanis több érdekesnek ígérkező előadás is szerepel a
programban, például szakorvosok beszélnek majd az emlő betegségéről,
és a gyerekeiket egyedül nevelő szülők is megosztják tapasztalataikat.

____________2.
A korrupció
veszélyezteti
a demokráciát

Egyes európai országokban 2017-ben
elfogadott szabályozások gátolhatják
az Európa Tanács (ET) által javasolt
korrupcióellenes reformok eredményességét, sőt a tanács korrupcióellenes normáinak megsértését
eredményezhetik.

____________3.
Emelték a 2019-es
adókat, illetékeket
A marosvásárhelyi tanács április 26-i
ülésén a 2017-es inflációs rátának
megfelelően, azaz 1,3 százalékkal
emelte a 2019-es helyi adókat és illetékeket. A testület tizenegy napirendi
pontja az illetékek módosítására vonatkozott.

Tegnap délután nem maradt talpalatnyi hely sem a marosvásárhelyi Színház téren, ugyanis a tánc világnapja alkalmából második alkalommal szervezett villámcsődületet Varró
Huba társulata az RMDSZ megyei és marosvásárhelyi szervezetével, valamint a MIET-tel közösen. 1983 óta április 29én ünneplik a tánc világnapját. Ezen a napon született
Jean-Georges Noverre (1727–1810), a klasszikus balett kiemelkedő művésze. Minden évben egy jeles táncművészeti
személyiség megfogalmazza gondolatát, amelyet világszerte
az esemény kapcsán szervezett rendezvényeken felolvasnak.

Vajda György

____________4.
Ifjúsági sportnap
Szentgericén

Fotó: Nagy Tibor

A tánc világnapja lehetőséget teremt arra, hogy a tánc minden formáját, műfaját népszerűsítsék villámcsődületekkel, szakmai fórumokon
vagy előadásokkal. Minden évben a Nemzetközi Színházi Intézet egy
(világ-) gálát is szervez, ahol a házigazda országok legjobb táncosai lépnek fel, népszerűsítve egyben a saját tánchagyományukat és kultúrájukat.
2017-ben Sanghajban, míg 2018-ban Havannában volt a gálaműsor. Az
idén Ohad Naharin, az izraeli Batsheva Dance Company vezetője, a
Gaga-technika kidolgozója oszthatta meg gondolatait a világgal. Üzenete
a következőképpen szól: „Táncolni annyit tesz, mint a pillanatban lenni.
A tánc arról szól, hogy kitágítjuk a figyelmünk hatókörét, hogy minden
érzés, forma tartalommá váljon. Ugyanakkor mindig emlékeznünk kell
(Folytatás a 4. oldalon)

A nagy meleg ellenére aktív volt a
részvétel, volt olyan is, aki négy sportágban is jelentkezett, két versenyszám között pedig többen
félrevonultak az árnyékba hűsölni, a
vizet pótolni.

____________17.

A visszhang
és a többiek

Mózes Edith

A liberálisok elnöke újra nagy hangon követeli az igazságügy-miniszter lemondását. Az
„indoklás” finoman fogalmazva érdekes, és a
demokráciák történetében előzmény nélküli.
Az elnök mindenekelőtt azt nehezményezi,
hogy a tárcavezető és néhány kormánypárti
honatya „olyan törvénytervezeteket kezdeményezett, amelyekkel szemben utólag alkotmányossági kifogások merültek fel, amelyek
„óriási problémákat okoztak nemzetközi
téren”, és amelyek szerinte „megkérdőjelezik
a szabadságot Romániában”. Felrója, hogy a
miniszter a korrupcióellenes ügyészség vezetőjének visszahívását javasolta „teljesen megalapozatlanul”, egyben bejelentette, hogy
pártja két héten belül egyszerű indítványt nyújt
be ellene.
Az újabb politikai botrány a május elsejei
minivakációt követő első munkanapon robbant
ki, amikor az államelnök újabb heves támadást
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 4 perckor,
lenyugszik
20 óra 34 perckor.
Az év 124. napja,
hátravan 241 nap.

Ma MÓNIKA, FLÓRIÁN,
holnap GYÖRGYI,
ADRIÁN napja.
GYÖRGYI: a György férfinévből keletkezett, a Georgina
magyarosítására. Nem összetévesztendő a Gyöngyivel,
amely a Gyöngyvérből alakult.

IDŐJÁRÁS

Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max. 310C
min. 130C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. május 3.

1 EUR

4,6618

100 HUF

1,4855

1 USD

1 g ARANY

3,8861
164,0125

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

5, 31, 15, 38, 32+44
19, 3, 17, 5, 14, 4
29, 37, 44, 3, 9, 6

Megyei hírek

NOROC PLUS: 7 3 0 5 0 5

SUPER NOROC: 8 3 1 2 1 4
NOROC: 0 1 3 2 9 4 0

Több szakágat átfogó tanácskozás

Május 4–7. között tartják a NEURON konferenciát Marosvásárhelyen, a Mihai Eminescu művelődési házban. Főszervezője dr. Adrian Ivănescu egyetemi tanársegéd a
MOGYE anatómia- és embriológiakatedrájáról. Az egyetemi hallgatók és fiatal orvosok számára szervezett tanácskozás több szakágat fog át: neuroanatómiát (az
idegrendszer működésének tudománya), ideggyógyászatot, pszichiátriát, pszichológiát, endokrinológiát, intenzív terápiát, farmakológiát és intervencionális radiológiát. Az
említett témakörökből 13 előadó mutatja be tudományos
dolgozatát.

Bernády diákszemmel

A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány a városépítő polgármester halálának 80. évfordulója alkalmából
könyvet készül kiadni Bernády diákszemmel címmel. 1520 éves diákoktól várnak olyan kreatív, egyéni kutatómunkát feltételező írásokat, amelyek Bernády életének
kevésbé ismert mozzanatait mutatják be (egyházi főgondnok, az iskolapolitikus, levelezése, személyéhez fűződő
anekdoták stb.). Ezeknek tükrözniük kell a múlt századforduló hangulatát, a diákok véleményét a Bernády-korszakról. A munkák 4-7 oldalasok kell legyenek, A4-es
formátumban. Leadási határidő: június 15. Érdeklődni a
0745-196236-os telefonszámon. Az írásokat a
bernady@rdsmail.ro vagy a balinthajni59@yahoo.com
címre kell beküldeni.

Állatkerti túra szakvezetéssel

Május 6-án, vasárnap 13 órától anyák napja alkalmából
szakvezetett túrára várják a marosvásárhelyi állatkert látogatóit. Indulás a majomház elől.

Kirándulás Gyimesbükkbe

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez május 19én Gyimesbükkbe, az ezeréves határhoz. Feliratkozni hétfőtől csütörtökig a szervezet Dózsa György utca 9. szám
alatti, első emeleten levő székhelyén, 9–11 óra között. Érdeklődni a 0744-928-299-es telefonon ugyanebben az időpontban.

Állategészségügyi ellenőrzés

A Maros Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság munkatársai április 28. és május elseje
között 15 vendéglőt, egy cukrászlabort, három panziót és
egy élelmiszer-lerakatot ellenőriztek. Kiderült, hogy a konyhákban nincs megfelelő tisztaság, nem megfelelően tárolják a nyersanyagot és a készterméket, lejárt szavatosságú
termékeket tároltak, s a személyzet nem tartja be a higiéniai szabályokat. Az ellenőrök két figyelmeztetést adtak ki
és négy bírságot róttak ki, továbbá 12,5 kg élelmiszert vontak ki forgalomból és semmisítettek meg.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Édesanyák hete

Hasznos interaktív tapasztalatcsere

Az anyák napját követő héten,
május 7–11. között a Familia
Centrum és a Védem egyesületek – a Gyulafehérvári Caritas
Korai Nevelő és Fejlesztőközpontjának a támogatásával –
idén is megszervezik az édesanyák hete rendezvénysorozatot
Marosvásárhelyen.
A
rendezvényekre érdemes ellátogatni, ugyanis több érdekesnek
ígérkező előadás is szerepel a
programban, például szakorvosok beszélnek majd az emlő betegségéről, és a gyerekeiket
egyedül nevelő szülők is megosztják tapasztalataikat.

Menyhárt Borbála
Az egyhetes rendezvénysorozat
célja, hogy a nők, édesanyák hasznos
információkat szerezhessenek a meghívott szakemberektől, és nem utolsósorban,
hogy
találkozzanak,
megosszák egymással tapasztalataikat,
hiszen gyakran az is sokat jelent, ha
látják, hogy nincsenek egyedül egyegy kritikusnak, megoldhatatlannak
tűnő helyzetben. A Védem Egyesület

képviselője, Trella-Várhelyi Gyopár
lapunknak elmondta, az anyák napja
utáni hétre időzített rendezvénysorozattal próbálják megszólítani elsősorban az édesanyákat, az újdonsült
kismamákat, a szülés előtt álló nőket,
és lehetőséget biztosítani számukra,
hogy az interaktív beszélgetések során
választ kaphassanak kérdéseikre, beleértve a saját, illetve a baba egészségével kapcsolatos problémákat.
A rendezvénysorozat a marosvásárhelyi Víkendtelepen május 7-én 17
órakor egy babahordozós piknikkel
kezdődik, mintegy csatlakozva az európai babahordozó héthez; találkozó a
telep November 7. felőli bejáratánál, a
kis játszótér melletti zöldövezeten.
Május 9-én, szerdán 18 órától a
Deus Providebit Ház első emeleti gyűléstermében igen hasznos információkat kaphatnak a hölgyek az emlő
betegségeiről két helyi szakorvostól,
dr. Baróti Beáta radiológustól és dr.
Hankó-Bauer Orsolya általános sebésztől. Szó lesz többek között a megelőzésről,
a
rendszeres
szűrővizsgálatok jelentőségéről, valamint a szoptatás idején felmerülő gon-

dokra is választ kaphatnak az érintettek.
Ugyancsak a Deus házban Anyának
lenni címmel az anyaságot lelki oldalról megközelítő beszélgetés kezdődik
május 8-án 18 órától. Becsky Borbála
klinikai pszichológus, mentálhigiénés
szakember, pszichoterapeuta vezetésével az „elég jó” anya fogalmáról, az
anyaságról, az első egy évről, az elengedésről lesz szó.
Május 10-én, csütörtökön 18 órától
Egyszülős családok mindennapjai és
ünnepei címen kerül sor érdekesnek
ígérkező beszélgetésre, ahol gyerekeiket egyedül nevelő szülők osztják meg
tapasztalataikat.
Trella-Várhelyi Gyopár elmondta, a
kényes téma miatt nem volt könnyű
olyan szülőket találni, akik felvállalják, hogy a nyilvánosság előtt beszéljenek helyzetükről, csupán hárman
mondtak igent a felkérésükre.
Az édesanyák hete rendezvénysorozat zárásaként május 11-én 18 órától
Így szültünk mi címmel kerül sor egy
beszélgetésre Keresszegi Petrás Tünde
szülésfelkészítő vezetésével.

celldömölki elöljáró levelében, aki
hozzáteszi: „kívánom Önöknek, hogy
tisztelettel eltervezett szándékuk mihamarabb megvalósuljon, és közösségük
mielőbb új találkozási pontként és élő
emlékhelyként tekintsen a megújított
templomukra”.
A két város önkormányzata mellett
magánszemélyek, vállalkozók is adományoztak, Erdőszentgyörgy egyik
díszpolgára 500 euróval ajándékozta
meg az egyesületet. Csibi Attila Zoltán
erdőszentgyörgyi polgármester el-

mondta: „csak a gondviselés munkája
lehet, hogy ilyen sokan mellénk álltak,
támogattak és támogatnak. Ezúton is
köszönjük mindenkinek, aki segít
abban, hogy az elárasztott Bözödújfalu
szimbólumát visszaállíthassuk, ezáltal
fenntartva, továbbvíve az egykori település szellemiségét. Sokan összefogtunk a templomépítés sikere
érdekében, de még mindig nem elegen, hisz még mindig hiányzik egy jelentős rész”. (gligor)

Újabb adományok a templomra

A bözödújfalusi Összetartozás
templomának felépítését célzó
adománygyűjtési felkérés sok
mindenkihez eljutott szerte a világban. Számtalan ember támogatta
a
templomépítést,
jelentős összeget sikerült összegyűjtenie a Bözödújfaluért
Egyesületnek. Az erdőszentgyörgyi Szent György Napok alkalmával megugrott a felajánlók
száma, hisz többen személyesen
hozták el, adták át az erre szánt
összeget – értesültünk az önkormányzat által közreadott
sajtóközleményből.

A múlt hét végi testvértelepülési
küldöttségek sem érkeztek üres kézzel.
Miután korábban Baja városa egymillió forinttal támogatta az egyesületet a
kezdeményezés pénzalapjának gyarapításában, ezúttal Celldömölk önkormányzata is adományozott 500 ezer
forintot. Fehér László polgármester
személyesen nem utazhatott Erdőszentgyörgyre, levele felolvasásával
Marics Sándorné önkormányzati képviselő tolmácsolta gondolatait, elismerő és támogató szavait az erdélyi
testvéreknek. „Testvértelepülésként és
érző magyar emberként tisztelettel fogadtuk az Önök kezdeményezését,
templomuk visszaépítését. Celldömölk
Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozataival megerősítve
500.000 forinttal járul hozzá e nemes
cél megvalósításához” – olvasható a

RENDEZVÉNYEK

Műtárgy- és régiségvásár
a Promenada Mallban

Május 4–6. között a marosvásárhelyi Promenada Mallban
XX. alkalommal szervez a Promenada Mall és a Malio
társaság műtárgy- és régiségvásárt, amelyen több mint
50 kiállító vesz részt. Nyitvatartás: naponta 10–22 óra között.

Nyílt nap a Madicare-nél

Május 7-én, hétfőn 14-17 óra között nyílt napot tart a Medicare Otthongondozó Alapítvány (Kornisa sétány 23/1). A
betegek gondozásához szükséges termékeket és készü-

lékeket ajánlanak fel: mankókat, botokat, fáslikat, gumiharisnyákat, kötszereket, lepedőket, pelenkákat, ruházati és
irodai eszközöket, cukorbetegeknek egyszer használatos
eszközöket, vizelet-, illetve colostomás felszereléseket, tájékoztató anyagokat stb. Adományokat elfogadnak és a
rászoruló betegek gondozására fordítják. Érdeklődni a
0265/212-623-as telefonszámon.

Gézengúz gyermektáncház

A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyerekeket. A játékos néptánc- és népdaltanulásra hétfőnként kerül sor 17
órától kisiskolások (5–10 év), 18 órától óvodások (2–4 év)
számára. Muzsikál Sinkó András és az Öves együttes.
Helyszín: Studium Prospero Kulturális Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szükséges.
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A szenátus kisebbségügyi bizottsága is
elvetette a székelyföldi autonómiatervezetet

A parlament felsőházának emberi
jogi, vallási és kisebbségügyi szakbizottsága is negatívan véleményezte
csütörtökön
a
Székelyföldnek területi autonómiát
előirányzó
törvénytervezetet,
amelyet Kulcsár-Terza József, a
Magyar Polgári Párt (MPP) színeiben politizáló háromszéki képviselő egyéni törvényjavaslatként
terjesztett be tavaly decemberben.

Az ülés után Kulcsár-Terza József az
MTI-nek elmondta: a bizottság tagjai érdeklődést mutattak a tervezet iránt, de
csak az RMDSZ-es Derzsi Ákos szená-

Európa Tanács:

tor szavazott igennel a tervezetre. A bizottság elnöki tisztségét betöltő Marius
Nicoară kolozsvári liberális szenátor tartózkodott, a többi bizottsági tag pedig a
kezdeményezés ellen szavazott.
Kulcsár-Terza József elmondta: a törvény kezdeményezőjeként kapott szót a
bizottságban, és arról próbálta meggyőzni a szenátorokat, hogy a javaslat
nem veszélyezteti Románia területi épségét, nem sérti az ország alkotmányát.
Felidézte, hogy a törvény alsóházi vitáján szinte valamennyi román megszólaló
az ország területi épségét féltette, szerinte alaptalanul. Megjegyezte: Olaszor-

szág, Finnország és Spanyolország is
egységes, oszthatatlan, szuverén államként határozza meg magát, és ezekben
az országokban is működnek területi autonómiák.
A képviselő felidézte: emlékeztette a
bizottság tagjait arra, hogy az erdélyi románság megígérte az autonómiát a magyaroknak 1918-ban, a gyulafehérvári
nyilatkozatban, amikor a Romániával
való egyesülésről döntött. Azt is elmondta, hogy a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) 2007-es mozgóurnás népszavazása azt jelezte, hogy a területi autonómia elérése Székelyföldön népakarat.

A korrupció veszélyezteti a demokráciát

Egyes európai országokban 2017ben elfogadott szabályozások gátolhatják az Európa Tanács (ET)
által javasolt korrupcióellenes reformok eredményességét, sőt a
tanács korrupcióellenes normáinak megsértését eredményezhetik
–
közölték
az
ET
korrupcióellenes szakértői csütörtökön kiadott éves jelentésükben.

A strasbourgi székhelyű tanács korrupcióellenes szakértőkből álló csoportjának (GRECO) véleménye szerint
annak ellenére, hogy általános előrehaladás figyelhető meg a politika képviselőivel, a bírákkal és az ügyészekkel
kapcsolatos korrupcióellenes küzdelemre vonatkozó új nemzeti intézkedések bevezetése terén, gyakorlati
megvalósításuk lassúbb volt, mint kívánatos lett volna.
Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács
főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy

Cambridge Analytica

a korrupció mind nemzeti, mind globális
szinten jelentős veszélyt jelent a nemzeti
és nemzetközi intézmények, valamint a
demokrácia számára. Rendkívül fontos,
hogy a nemzeti hatóságok és a nemzetközi szervek egyértelmű álláspontot
képviseljenek e tekintetben, és maradéktalanul hajtsák végre a korrupcióellenes
intézkedéseket. Biztosítani kell a
GRECO jogi és gyakorlati ajánlásainak
való teljes megfelelést – húzta alá.
A jelentéstevők szerint a korrupcióellenes harc állandó fellépést igényel. Az
országok kormányainak vezető szerepet
kell vállalniuk ebben, a képviselőknek,
a bíráknak és az ügyészeknek pedig példát kell mutatniuk. Az állampolgároknak
is követelniük kell a politikusaiktól,
hogy ne csak a törvényt tartsák tiszteletben, hanem feleljenek meg a legmagasabb etikai normáknak is.
Arra emlékeztettek, hogy a GRECO
képviselőket, bírákat és ügyészeket
érintő ajánlásai elsősorban az üzleti te-

vékenységekre vonatkozó korlátozásokat, a lobbistákkal fenntartott kapcsolatok
átláthatóságát
és
az
összeférhetetlenség kezelését érintik. A
szakértői csoport kiemelte, hogy a bírák
tevékenységénél az értékelt országok az
ajánlások valamivel kevesebb mint a
felét teljesítették, ugyanakkor mintegy
harmaduk még csak el sem fogadta azokat. Az ügyészségekkel kapcsolatos intézkedések tekintetében az országok
sokkal jobban teljesítettek, az ajánlások
több mint ötven százalékban megvalósultak.
Az ET korrupcióellenes szakértőkből
álló csoportjának jelentése megállapította, hogy Románia egyike azon kilenc
országnak – Magyarország, Belgium, Írország, Luxemburg, Portugália, Spanyolország, Szerbia és Törökország –,
amelyek ez idáig nem kielégítő módon
hajtották végre a politikai képviselőkkel,
a bírákkal és az ügyészekkel kapcsolatos
korrupcióellenes ajánlásokat.

rosan csődeljárást kezdeményez amerikai érdekeltségeivel szemben is az illetékes New York-i bíróságon.
A cég közleménye szerint a Cambridge Analyticát az elmúlt hónapokban
számos megalapozatlan vád érte, olyan
tevékenységek miatt, amelyek nemhogy
törvényesek, de az online hirdetési
szakma széles körben elfogadott normái
közé tartoznak a politikai és a kereskedelmi küzdőtéren egyaránt.
A Cambridge Analytica továbbra is
teljes bizalommal állítja, hogy munkatársai etikusan és törvényesen jártak el. A
média ostroma azonban a cég gyakorlatilag összes ügyfelét és beszállítóját elriasztotta, és ennek eredményeként
született az a döntés, hogy a társaság üzleti tevékenysége nem fenntartható tovább – áll a közleményben.
A kommüniké szerint ebben a helyzetben nem maradt egyéb reális lehetőség,
mint az, hogy a céget csődeljárás alá helyezzék. A Cambridge Analytica alapítói,
illetve befektetői között van Steve Bannon, Donald Trump amerikai elnök volt
tanácsadója, aki egy ideig a cég alelnöke

volt, és Robert Mercer milliárdos, az
amerikai republikánusok egyik fő anyagi
támogatója.
Egybehangzó értesülések szerint a cég
megpróbálta befolyásolni a brit EU-tagságról 2016-ban tartott, a kilépést pártolók szűk győzelmével végződött
népszavazást is.
Christopher Wylie, a Cambridge
Analytica egykori kutatási igazgatója a
londoni alsóház digitális, kulturális,
média- és sportügyekért felelős bizottságának áprilisi meghallgatásán azt
mondta: meggyőződése szerint az Aggregate IQ nevű kanadai adatkezelő cég,
amelynek szolgáltatásait az EU-népszavazás Brexit-táborát összefogó kampánycsoport használta, gyakorlatilag a
Cambridge Analytica társcége volt és
merített a CA adatbázisából.
Wylie szerint „teljesen észszerű az a
feltételezés”, hogy az Aggregate IQ nagyon jelentős szerepet játszott a Brexittábor népszavazási győzelmében, és az
is, hogy az EU-referendumon más eredmény születhetett volna, ha nem történt
volna „csalás”.

Az alternatív hajtású autók állománya
azonban még elenyésző nagyságú a hagyományos hajtásúakhoz képest, piacuk
azonban jóval dinamikusabb ütemben
növekszik – mutatott rá Andreas Kuhlmann, a Dena igazgatója.
A teljesen elektromos (akkumulátoros) autókból 9102 példányt helyeztek
forgalomba az első negyedévben, ami 22
százalékos részarány az összes alternatív
hajtású autó között. Tavaly az egész
évben 21 százalékos volt a részarányuk.
Hálózatról árammal tölthető (plug-in)
hibrid autó 8447 került forgalomba az

idei első negyedévben, ami 20 százalékos részarány a tavalyi 25 százalék után.
A 19.834 hibrid (robbanómotoroselektromos) autó az első negyedévben
forgalomba helyezett alternatív hajtású
autó 48 százalékát adta, tavaly 47 százalék volt az arány.
Jelentősen nőtt a nagynyomású földgázzal (CNG) hajtott autók részaránya az
alternatív járművek között: hét százalékra emelkedett a tavalyi háromról. Az
alacsony nyomású autógázzal (LPG)
hajtott autók részaránya viszont négy
százalékról háromra csökkent.

Beszünteti tevékenységét és csődeljárást kezdeményez a cég

Beszünteti működését és csődeljárást kezdeményez a Cambridge
Analytica londoni székhelyű britamerikai politikai elemző és tanácsadó cég, amelyet az a vád ért,
hogy politikai megrendeléseket
teljesítve közösségi portálok felhasználóinak adataival élt vissza.

A vállalat maga jelentette be szerda
este Londonban, hogy azonnali hatállyal
teljesen felhagy minden tevékenységével.
Az elmúlt hetekben megjelent brit és
amerikai sajtójelentések szerint a Cambridge Analytica csaknem 90 millió Facebook-felhasználó
adatainak
feldolgozásával igyekezett képet alkotni
a célba vett amerikai választók politikai
beállítottságáról, és ennek alapján a
2016-os amerikai elnökválasztási kampányban személyre szabott üzenetekkel
próbálta befolyásolni őket, tudtuk nélkül.
A tevékenység leállításáról szóló
szerda esti közleményében a cég bejelentette, hogy fizetésképtelenségi eljárás
megindítására kért engedélyt a brit hatóságoktól, és ezzel párhuzamosan hama-

Növekszik az alternatív hajtású autók részaránya

Egyre több alternatív hajtású
autót vásárolnak a németek: az
újonnan forgalomba helyezett autókból az első negyedévben már
minden huszadik alternatív hajtással rendelkezett.

A német energiahivatal, a Dena
(Deutsche Energie-Agentur) szövetségi
gépjármű-nyilvántartás
(KraftfahrtBundesamt) adataira támaszkodó kimutatása szerint a január-márciusi periódusban az elektromos, hibrid és gázüzemű
autók részaránya egy év alatt 4,7 százalékra emelkedett 2,8 százalékról.
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Elutasította az óvást
az alkotmánybíróság

Április 4-én jelentette be a Mentsétek Meg Romániát
Szövetség (USR), hogy a Nemzeti Liberális Párttal
(PNL) és a Népi Mozgalom Párttal (PMP) közösen
alkotmányossági kifogást emel a referendumtörvényt módosító tervezet ellen. Az USR szerint a Szociáldemokrata Párt (PSD) az államfő jogkörének
csorbítására használja fel a család alkotmányos
meghatározásának módosítására vonatkozó állampolgári kezdeményezést. A népszavazás szervezését és lebonyolítását szabályozó, 2000/3-as törvényt
módosító jogszabály értelmében az alkotmánymódosítást célzó referendumot 30 napon belül meg kell
szervezni, attól számítva, hogy a parlament elfogadta az erre vonatkozó indítványt. A tervezet gyakorlatilag megfosztja az államfőt attól a jogától, hogy
döntsön egy népszavazás kiírásáról.

Elfogyott az Első otthon
pénzkeretének csaknem a fele

Az Első otthon program keretében 2018-ra kiutalt állami garancia csaknem 40 százaléka kimerült már –
jelentette be csütörtökön Temesváron az állami garanciával kedvezményes hitelkonstrukciót nyújtó kormányprogram
lebonyolításával
megbízott
garanciaalap (FNGCIMM) vezérigazgatója, Alexandru Petrescu. Emlékeztetett arra is, hogy az idén
mintegy 2 milliárd lej áll rendelkezésre, és ebből 800
millió lejt már felhasználtak. Csak a nyugati fejlesztési régióban 376 lakásvásárlásért garantált a garanciaalap összesen 38 millió lejt értékben. Míg tavaly
2,5 milliárd lejt utaltak ki az állami költségvetésből
erre a célra, idénre ez az összeg 2 milliárd lejre
csökkent, és ennyi marad 2019-ben és 2020-ban is.
2021-ben azonban már csak 1,5 milliárd lej állhat az
Első otthon program rendelkezésére.

Vádat emeltek Gabriel Oprea ellen

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) szerdán gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emelt vádat
Gabriel Oprea volt miniszterelnök-helyettes ellen,
amiért 2016 októberében a politikus konvoját felvezető motoros rendőrök egyike halálos közúti balesetet szenvedett – közölte a vádhatóság. Mind Gabriel
Oprea, mind pedig az a cég, amelyik felbontotta az
útburkolatot, és nem jelezte ezt megfelelően, felelős
a motoros rendőr halálos balesetéért, ezért a volt minisztert és a cég adminisztrátorát gondatlanságból
elkövetett emberölés miatt állítják bíróság elé. A DNA
szerint Oprea jogtalanul állandó jelleggel rendőri felvezetést vett igénybe, és hivatali hatalmával visszaélve maga rendelkezett arról is, hogy konvojának
motoros rendőr nyisson utat, hogy nagyobb sebességgel haladhasson a fővárosi forgalomban, ami
többletkockázatot jelentett.

A visszhang
és a többiek
(Folytatás az 1. oldalról)

intézett a kormány és a kormánypártok ellen, és bejelentette, hogy az alkotmánybíróságon támadja meg az
igazságügyi törvénycsomagot, és a Velencei Bizottságot
is tájékoztatja, mert – szerinte – a módosítások miatt a
bíróságok munkája leállhat, ráadásul olyan struktúrákat hoznának létre, amelyek a bírák és az ügyészek megfélemlítését szolgálják. Mint mondta, a törvénycsomag
a jelenlegi formájában sem a jogállami követelményeknek, sem a polgárok elvárásainak nem felel meg, és a
Szociáldemokrata Párt már a 2016-os választási győzelme után „támadást indított az igazságszolgáltatás
ellen, majd az utcai tiltakozások után a támadást a parlamentben folytatta”.
Ezek hallatán ébredtek fel Csipkerózsa-álmukból a
liberálisok, és akár az ókori görög tragédiák kórusai,
visszhangozták az elnök ritka megszólalásainak állandó
visszatérő motívumát: mondjon le! Most éppen a miniszterelnök, de akár a teljes kabinet. Micsoda örömet
szereznének az elnöknek és a csak visszhangként „politizáló” ellenzéknek!
Nem megyünk most bele az újabb politikai botrány
részleteibe. Ám a törvényhozás sem arról szól, amit a
választók elvárnának azoktól, akiket a szavazataikkal
bársonyszékhez juttattak, és akik – a „hagyományoknak” megfelelően – szinte soha nem tartják be a kampányban tett ígéreteiket. Az utóbbi időben nem is volt
igazi törvényalkotás, inkább a régieket toldozgatták-foltozgatták. Ha meg kezdeményeztek valamit, az is pótcselekvésnek bizonyult. Nemrég írtunk a furcsa és
nevetséges kezdeményezésekről. Most még egyet említenénk. Azt, amely betiltaná az oktatási intézményekben
az iszlám fátyol viselését. A javaslat a Băsescu pártjáé,
a volt államfő is aláírta. Kit érdekelt, hogy ilyen probléma – legalábbis egyelőre – nem létezik Romániában?
Ezek után csoda, hogy a románok Európa legpesszimistább polgárai, és a lakosságnak csupán a 13 százaléka érzi magát boldognak? Mert a többség élete nehéz,
a „dübörgő” gazdaság ellenére egyre szegényebb. És
tudja, hogy a „visszhangtól” sincs mit várni.
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A marosvásárhelyi tanács az inflációs rátának
megfelelően

Emelte a 2019-es adókat, illetékeket

A marosvásárhelyi tanács április 26-i
ülésén a 2017-es inflációs rátának
megfelelően, azaz 1,3 százalékkal
emelte a 2019-es helyi adókat és illetékeket. A testület tizenegy napirendi
pontja az illetékek módosítására vonatkozott. A közgyűlésen beiktatták a
Szabad Emberek Pártja (POL) újabb
tanácsosát, Tatár Lehelt, így ismét teljes létszámmal dolgozik a képviselőtestület.

Antalfi Imola

A tanácsosok az önkormányzatnak alárendelt részvénytársaságok közgyűléseivel kezdték a gyűlést, majd tudomásul vették a POL
tanácsosának, Hermann Mark Christiannak a
lemondását, helyébe Tatár Lehelt iktatták be,
aki magyarul is letette a tanácsosi esküt. Az
idén a POL frakciójában másodszorra történt
változás, korábban Györfi Júlia helyett lépett
a testületbe Pápai László Zsolt. Az új képviselők beiktatása mellett a szakbizottságokban
való részvételről is döntött a közgyűlés. Kisebb vitát követően Pápai László Zsolt a költségvetési, míg Tatár Lehel a jogi bizottságba
került, illetve Radu Bălaşt a kulturális szakbizottság mellett a jogi bizottságba is beszavazták.
A testület a pénzügyi törvény 491-es cikkelye alapján a 2017-es 1,3%-os inflációs rátának megfelelően emelte a helyi adókat és
illetékeket, valamint módosította a különleges
illetékeket, díjszabásokat is (például a műszaki igazgatóság által nyújtott szolgáltatásokat, a Maros szabadidőközpont, a Mircea
Birău uszoda díjait, az urbanisztikai díjszabásokat). A testület elhalasztotta a polgármesteri
hivatal működési szabályzatának és szerkezeti

felépítésének jóváhagyására vonatkozó tervezet vitáját, és elutasította egy ingatlan rendeltetésének megváltoztatását szolgálati lakássá.
A képviselők elidőztek a mellett a határozattervezet mellett, amely szerint a város és
az Országos Triatlonszövetség között megállapodást írnak alá a 2019-es Európa-bajnokság megszervezése érdekében. A POL
képviselői azt kifogásolták, hogy a város
közel negyedmillió euróval támogatná a
sportrendezvényt. Radu Bălaş (POL) szerint
az önkormányzat az infrastruktúrát, a területet
kellene a szövetség rendelkezésére bocsássa,
nem pedig negyedmillió euróra protokolltárgyakat (hátizsák, medálok stb) vásároljon.
Azt mondta, a POL nyilvánosan megkérdezi
az ibizai városvezetéstől, hogy milyen formában támogatják az idén ott zajló Európa-bajnokságot, és a válasz függvényében szavazza
meg a párt a támogatásként kiutalható összeget. Pápai László Zsolt szerint a becslések 2
millió eurós bevételt vetítenek előre, a kérdése az volt, hogy az előterjesztők mire alapozzák ezt az összeget. Javasolta, az
Országos Triatlonszövetség is pályázzon a tanácsnál támogatásért, akár a többi sportszervezet. Csiki Zsolt (RMDSZ) hangsúlyozta,
egy ilyen rangos sportrendezvényre rengeteg
turista érkezik, akik itt költik el pénzüket, és
ez jó a helyi vendéglátóiparnak, turizmusnak.
Papuc Sergiu alpolgármester (PSD) kiegészítésképpen elmondta, mintegy 4 ezer sportoló
részvételére számítanak, Marosvásárhelynek
pedig be kell kerülnie az európai sportrendezvények körforgásába. A tervezetet jóváhagyták, a triatlon támogatására vonatkozó összeg
várhatóan a költségvetés-kiigazításkor vagy
a 2019-es költségvetési tervezet kidolgozásakor kerülhet a tanács napirendjére.

Táncol a világ

(Folytatás az 1. oldalról)
arra, honnan jöttünk. Amikor megkérdezik,
hogy miről szól a legújabb munkám, általában azt válaszolom, hogy önmagáról. Arról,
ahogyan annak elemei összekapcsolódnak
és létrehozzák a narratívát. A dinamika, finomság, robbanékonyság narratíváját. Önmagunkon való nevetés, dinamika, túlzás és
visszafogottság, öröm és erőfeszítés összekapcsolódása, a táncosok őrületének szublimálása, szenvedély, fantázia – mindez egy
tiszta formába öntve. Legjobb esetben a tánc
valami fenséges dolog, akkor is, ha távol áll
a tökéletestől. El kell utasítanunk a legtöbb
táncosképzés és gyakorlat mélyén gyökerező konzervatív és konvencionális gondol-

kodást, és teret kell adnunk a helyükre lépő
új, jobb, szabadabb elképzeléseknek.”
A Maros Művészegyüttes vasárnap, a
tánc világnapján szervezte meg flashmobját. Varró Huba elmondta, a május elsejei
hosszú hétvége miatt „csúsztatták” el a villámcsődületet, amellyel az volt cél, hogy a
néptáncot ne csak az előadásokon, illetve a
leginkább vidéken szervezett Gyöngykoszorú találkozókon népszerűsítsék, hanem
ilyen formában tegyék elérhetővé bárki számára. Több zenekar húzta a talpalávalót, és
az együttes tagjainak vezetésével a majdnem félórát tartó akcióba többen is bekapcsolódtak a cipőt koptató, pergő
nyárádmenti ritmusok hallatán.

A táncház napja 2018-ban is egy
több mint négy évtizedes értékre, hagyományra hívja fel a figyelmet,
immár hetedik alkalommal. E jeles
nap kicsiknek és nagyoknak Magyarországon és a határain kívül a néptánc és a népzene szeretetéről szól.

ünnepi hangversenyen a fellépők emléket
állítanak a korábbi korszak olyan kiváló
népzenekutatóinak, mint Seprődi János,
Lajtha László, Jagamas János, valamint a
közelmúltban elhunyt folkloristáknak: Kallós Zoltánnak és Borbély Jolánnak. Május
5-én Magyarország számos pontján és a határokon túl is táncháznapi programok hívják
fel a figyelmet a mozgalom értékeire. A rendezvény központi helyszíne a budapesti
Liszt Ferenc tér.
Idén is – mint minden évben – a Hagyományok Háza felhívást tett közzé, hogy a
közösségek világszerte csatlakozzanak a
táncház napja programjához. Így Marosvásárhelytől Berlinig, Visktől New Yorkig tarkapcsolódó
programokat:
tanak
táncházakat, flashmobokat, koncerteket,
gyerekfoglalkozásokat.
A mozgalom elkötelezettjei Erdélyben
Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, Brassóban, Szamosújváron és Kolozsváron is
értékes programokkal csatlakoztak a kezdeményezéshez.

A táncház napja

A táncház napját megálmodói azért hozták
létre, hogy a Kárpát-medencei magyarság
megmutathassa az UNESCO által is elismert
táncházmozgalom értékeit a világnak. Ez
egyben tisztelgés a mozgalom alapítói és tagjai előtt, akik napról napra adják át, estéről
estére éltetik, hétről hétre dokumentálják és
évről évre őrzik hagyományainkat.
Ennek nyomán, hat évvel ezelőtt – az
első táncház 40. évfordulóján – a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület hagyományteremtő szándékkal egész napos
szabadtéri rendezvényt kezdeményezett a
május 6-ához legközelebb eső szombatra.
Május 4-én az ünnepségsorozatot a Zeneakadémián 19.30 órakor a táncháznapi
gálakoncert és a Halmos Béla-díjak átadása
nyitja meg. A Mestereink öröksége című

Dísznövény 2018 – kertészeti kiállítás és vásár

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Kara a
székelyudvarhelyi és a kézdivásárhelyi dísznövény-kiállításokat szervező
magyarországi ASSA-DiVi Kft.-vel közösen, immár második alkalommal,
kertészeti rendezvényt szervez május
4–6. között az egyetem koronkai
székhelyén.

A rendezvény fő célja, hogy népszerűsítsék a mindennapi életünk minőségét meghatározó kertkultúrát, valamint lehetőséget
teremtsenek arra, hogy a kertkultúrát kedvelők közvetlenül találkozhassanak a dísznövénytermesztőkkel és a kertészszakma más
képviselőivel, hogy minőségi kínálatból választhassanak a tavaszi kertészkedéshez, a kiállítók
pedig
eddigi
értékesítési
lehetőségeiket bővíthessék. Mindezt kulturált
környezetben, ismeretterjesztő szakmai programok kíséretében. Így e nagyszabású rendezvénnyel a Sapientia egyetem a közösség
felé tesz egy lépést. Nem csak az oktatással
és a tudományos munkával járulhat hozzá az
egyetem társadalmi-gazdasági életünk fej-

lesztéséhez. A kertészeti kiállítás jó alkalom
arra, hogy az érdeklődők megismerjék az
egyetem kertészmérnöki, tájépítész szakának
kínálatát, az oktatókat, és lehetőséget teremt
a leendő diákoknak arra, hogy betekintsenek
az ott folyó tevékenységekbe.
A kiállítók és árusítók között elsősorban
dísznövénytermelők és kereskedők, kertészeti
profilú cégek és magánvállalkozók lesznek.
Bemutatkozhatnak a kertépítéshez kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat kínáló
vállalkozások is, így a növény- és faiskolák
mellett jelen lehetnek a kertépítők, a kerti berendezéseket, kerti bútorokat, kültéri fajátékokat, különböző öntözőrendszereket
forgalmazó cégek, valamint a zöldség-,
gyógynövény-, gyümölcs- és szőlőtermesztéssel foglalkozó kiállítók, de kerti kerámiákat gyártó és forgalmazó vállalkozások is.
A rendezvényen iparművészek és a kézművesmesterségek képviselői is várják a látogatókat, s kínálják egyedi készítésű
portékáikat. A gyerekek részére a Mesekertben kertészeti és hagyományőrző foglalkozásokat tartanak a kiállítás keretében.

Fotó: Vajda György (archív)

Ingyenes a szállítás

A kiállítást és a vásárt látogatók május 4–6. között ingyen utazhatnak a 26-os, 27-es és
44-es autóbuszokon az utazási szelvény felmutatásával.
Az ingyenes jegy kivágható a Népújság május 3-i számából (11. oldal), vagy letölthető
a https://web.facebook.com/disznoveny.sapientia/ vagy http://www.ms.sapientia.ro/hu/disznoveny-2018-kerteszeti-kiallitas-es-vasar/ingyenes-szallitas honlapról, és felszálláskor mobiltelefonról vagy nyomtatott formában mutatható fel a gépkocsivezetőnek.
Bővebb információ a vásárról az ms.sapientia.ro honlapon.

Program

16.00 Szakmai előadás – Régi gyümölcsfajták Erdélyben – dr. Bandi Attila adjunktus, Sapientia EMTE – Kertészmérnöki
Május 4., péntek
Tanszék
9.00 KAPUNYITÁS
17.00 Szakmai előadás: – A rózsa, a vi13.00 KVÍZ-sorsolás
rágok
királynője – dr. Kentelky Endre ad16.30 Kulturális program – a marosvásárjunktus,
Sapientia EMTE – Kertészmérnöki
helyi Boróka táncegyüttes előadása
Tanszék
17.00 MEGNYITÓ
18.30 KVÍZ-sorsolás
17.30 Szakmai bemutató: dr. Fazakas
20.00 KAPUZÁRÁS
Csaba adjunktus, tanszékvezető: A Sapientia
EMTE koronkai campusának bemutatása
közben az erdélyi magyar agrárképzés je- Május 6., vasárnap
9.00 KAPUNYITÁS
lenlegi helyzetének, a Kertészmérnöki Tan10.30 Szakmai előadás/gyakorlat: Fontoszék szakkínálatának ismertetése
sabb illóolajos gyógynövényeink sajátossá18.30 KVÍZ-sorsolás
gai – laboratóriumi látogatással egybekötött
20.00 KAPUZÁRÁS
előadás – dr. Nyárádi Imre-István adjunktus,
Bíró- Janka Béla, Molnár Katalin, Sapientia
Május 5., szombat
EMTE
– Kertészmérnöki Tanszék
9.00 KAPUNYITÁS
11.30 Kulturális program – a Sapientia
10.00 Kulturális program – a Fagyöngy
EMTE hallgatóinak műsora – Sapientia
citerazenekar előadása
néptánccsoport,
Nyikó Anetta és Ambarus
11.00 Virágkötészeti bemutató – Fábián
Ádám zenés műsora
Gyöngyvér mester virágkötő
12.00 Szakmai előadás: Hogyan növeljük
11.30 Szakmai előadás – Csemegekukoa vágott virágok vázatartósságát? – dr. Kenrica fajtatípusok ismertetése – dr. Orosz Fetelky Endre adjunktus, Sapientia EMTE –
rencz adjunktus, Sapientia EMTE – Kertészmérnöki Tanszék
Kertészmérnöki Tanszék
13.00 KVÍZ-sorsolás
12.00 Szaktanácsadás – dr. Bálint János
14.00 Kulturális program – a Sapientia
növényorvos, Sapientia EMTE – Kertész- EMTE hallgatójának műsora – Borsos Bámérnöki Tanszék
lint, slam poetry
13.00 KVÍZ-sorsolás
15.00 Szaktanácsadás – dr. Bálint János
14.00 Szakmai előadás – A faápolás ak- növényorvos, Sapientia EMTE – Kertésztuális kérdései – Lukács Zoltán, Magyar Fa- mérnöki Tanszék
ápolók Egyesülete
16.00 Szakmai gyakorlat: – Konyhakerti
15.00 Kulturális program – a Bolyai Far- komposztkészítés – dr. Fazakas Csaba adkas Elméleti Líceum diákjainak zenés elő- junktus, tanszékvezető, Sapientia EMTE –
adása, néptánc
Kertészmérnöki Tanszék
15.30 Szakmai előadás – A szőlőültetvé17.30 KVÍZ-sorsolás
nyek zöldápolási munkálatai – dr. Moldován
19.00 RENDEZVÉNYZÁRÁS
Csaba adjunktus, Sapientia EMTE – KerA szervezők fenntartják a műsorváltoztatészmérnöki Tanszék
tás jogát.
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Feloszlott az ETA baszk terrorszervezet

Hat évtized könny és vér

Levélben jelentette be a Baszk Haza
és Szabadság (ETA) terrorszervezet,
hogy döntött szervezetének teljes feloszlatásáról és működésének végleges befejezéséről – közölte az
eldiario.es című internetes újság szerdán.

A lap közzétette az eredeti, baszk nyelven,
április 16-i keltezéssel íródott levelet, amelyet a terroristák különböző szervezeteknek,
intézményeknek és baszk rendőröknek is eljuttattak.
Az ETA korszaka véget ért, de Baszkföld
konfliktusa Spanyolországgal és Franciaországgal nem, mert az nem az ETA-val kezdődött, és nem szűnik meg az ETA útjának
lezárultával – áll a levélben, amely hangsúlyozza: „Baszkföld most egy új lehetőség
előtt áll, hogy végleg lezárja a konfliktus időszakát, és építse a közös jövőt”.
A terrorszervezet írásában felidézi, hogy
– mint fogalmazott – „az évek során a számos
erőfeszítés ellenére sem voltunk képesek
megoldásra jutni, sem az ETA, sem a kormány, sem a baszk rendőrök. Ez egy közös
felelősség, és az ETA vállalja a ráeső részt
ebből”.
Az ETA tagjai nem számíthatnak büntetlenségre, „fizetniük kell bűneikért” – reagált
a bejelentésre a Marokkóban tárgyaló spanyol belügyminiszter.
Juan Ignacio Zoido hangsúlyozta: a hatóságok továbbra is üldözni fogják a terroristákat, hogy elfogják, és a spanyol
igazságszolgáltatás elé állítsák őket.

„Semmit sem értek el azzal, hogy abbahagyták a gyilkolást, és semmit sem érnek ez
azzal, hogy tesznek egy nyilatkozatot, amit
ők feloszlatásnak neveznek” – jelentette ki.
A terrorizmus áldozatainak szövetsége
(AVT) szerint az egyetlen, amit az ETA-tól
várnak, hogy működjön együtt az igazságszolgáltatással az eddig tisztázatlan ügyek
felderítésében.
Ezt követeli az a 40 ezer ember is, aki
három nap alatt aláírta a baszkföldi terrorizmus áldozatainak kollektívája (Covite) által
indított kezdeményezést.
358 megoldatlan gyilkossággal kapcsolatban várják, hogy az ETA vállalja felelősségét
– áll a szerdán San Sebastianban ismertetett
kiáltványban, amelyben azt is követelik,
hogy a terrorszervezet ítélje el a múltban elkövetett erőszakos cselekményeit.
A független, szocialista baszk állam megteremtéséért több mint 50 évig véres merényletekkel harcoló szervezet április 20-i
közleményében ismerte el felelősségét és
kért bocsánatot az „okozott károkért”.
Egy nappal korábban a baszk közszolgálati
televízió (ETB) nyilvánosságra hozta, hogy
május 5-én az ETA bejelenti feloszlatását a
Baszkföld francia részén található Bayonne
városában nemzetközi közvetítőkön keresztül.
Az ETA története
Az ETA (Baszk Haza és Szabadság – Euskadi ta Askatasuna) Francisco Franco tábornok diktatúrája alatt szerveződött, 1959-ben

Felfedték a rózsák genetikai titkait

Madridi robbantás 2004-ben

Megfejtették a rózsák teljes genetikai kódját, és egyebek mellett kiderült, hogy az illatos virág közelebbi
rokonságban áll az eperrel, mint
gondolnánk – számolt be a tudományos eredményről szerdán a BBC
News.

A rózsák genetikai térképét egy nemzetközi kutatócsoport készítette el nyolc év
alatt. A tudósok megállapították, hogy a
rózsa mely génjei felelősek az illatért, a színért és a virág tartósságáért – mondta el a
lyoni ENS egyetem munkatársa, a kutatást

vezető Mohammed Bendahmane. „Elkészült a rózsák történetének könyve. Egy
könyv, amely segít megérteni a rózsákat,
evolúciós fejlődésüket és nemesítésüket” –
fogalmazott a tudós.
A Nature Genetics folyóiratban publikált
tanulmány több mint 40 francia, német,
kínai és brit tudós munkáját összegzi. Mint
írták: a genetikai információ birtokában a
rózsatermesztők új, tovább virágzó fajtákat
tudnak nemesíteni, amelyek a növényi kártevőkkel szemben is ellenállóbbak.
A genetikai térkép a Rosaceae családról

alapították radikális nacionalista baszk diákok.
Franco az egységes Spanyolország megteremtését tűzte ki célul, ennek jegyében elnyomta a baszk kultúrát, betiltotta az európai
kontinens egyedüli izolált, egyetlen más
nyelvre sem hasonlító nyelvét, indexre tette
az ezen írott könyveket is.
Az ETA első akcióját 1961-ben hajtotta
végre, egy politikusokat szállító vonatot akart
kisiklatni, első áldozata 1968-ban egy rendőr
volt, akit igazoltatás közben lőtt le egy terrorista. A szakadár szervezet az első tervezett
merényletét ugyanebben az évben követte el,
majd 1973-ban Luis Carrero Blanco miniszterelnököt, Franco kijelölt utódát gyilkolták
meg. Az ETA a spanyol demokrácia 1975-ös
helyreállítása után is folytatta küzdelmét, öt
évtized alatt a gyilkos merényletek mellett
számos emberrablást, zsarolást és szabotázsakciót követett el. Ezekben a hivatalos
összesítés szerint 829-en vesztették életüket
és több ezren sérültek meg, de ennél jóval
magasabb becslések is léteznek. Az áldozatok
többsége rendőrtiszt és politikus volt, de sok
civil is akadt közöttük.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok
által is terrorszervezetnek nyilvánított ETA
bázisa azonban fokozatosan szűkült. Az
1990-es évekre a baszkok többsége már nem
a fegyveres harcban látta a megoldást céljai
eléréséhez, közvélemény-kutatások szerint a

is többet árul el, ahová az almák, a körték és
az eprek is tartoznak.
„A rózsa és az eper egymáshoz nagyon
közel álló fajok” – hangsúlyozta Bendahmane.
A rózsák több ezer éve a kertek díszei,
termesztésük feltehetőleg Kínában kezdődött. A Római Birodalom korában vadon
nőttek a Közel-Keleten, ünnepségeken rózsaszirmokat szórtak vagy illatszert készítettek belőlük.
A 15. században a rózsa a brit trónért
folyó küzdelem szimbólumává vált a rózsák
háborúja idején. A fehér rózsa a York-házat
képviselte, a vörös rózsa pedig a Lancasterházat – emlékeztet a BBC News. (MTI)

függetlenség helyett beérték a békével és a
nagyobb önrendelkezéssel.
A hangulat változását érzékelve az ETA
2006-ban tűzszünetet hirdetett és tárgyalásokat ajánlott a spanyol kormánynak. A radikális szárny azonban az év decemberében a
fegyvernyugvást megszegve két halálos áldozatot követelő merényletet hajtott végre a
madridi repülőtéren, ezután már Baszkföld
városaiban is tömegek követelték az erőszakcselekmények beszüntetését. Madrid kíméletlen fellépéssel válaszolt, a spanyol és a
francia hatóságok összehangolt fellépésének
köszönhetően 2008-ig az ETA hét felső vezetője került rendőrkézre, számos fegyverraktárát számolták fel.
A meggyengült, ütőképességét elvesztő
szervezet 2011 októberében bejelentette,
hogy felhagy a fegyveres harccal. A hírt
sokan kétkedéssel fogadták, mert az ETA története során tucatnyinál többször kezdeményezett tűszünetet, amelyet aztán saját maga
tört meg véres merényletekkel.
A szervezet azonban ettől kezdve nem követett el több támadást, s 2017. április 8-án
megkezdte a lefegyverzést, 12 titkos fegyverraktárának listáját a francia hatóságoknak
adta át. 2018. április 20-án az ETA első ízben
kért bocsánatot áldozataitól, öt nappal később
megkezdte fegyvereinek átadását a francia
igazságszolgáltatásnak, s közölte: néhány nap
múlva bejelenti feloszlatását. (hírösszefoglaló)
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A természet kalendáriuma (CCCV.)

Kiss Székely Zoltán

Május első dekádja. Majális ideje. A győztes kitavaszodás ünnepe. Városhelyen az ipari
munkásság május elsejéhez, a munka ünnepéhez kötötte. S hozzá igazodott a városkörnyék is. Vásárhelyen, Szászrégenben,
Kolozsvárt is. Faluhelyen, avagy kisvárosokban a majális, a munkálkodások éves heti ritmusát követve, május első hétvégéjét kereste.
Így van ez a Bánffyhunyadi-medencében is.
Helye a medence keleti csücskében Körösfő
fölé 774 méterével emelkedő Riszeg-tető. Immáron hat évtizednyi ideje itt minden évben
színpompás majálisokat rendez Kalotaszeg
magyarsága. Először 1956 májusában szervezték meg a körösfői, sárvásári, magyarbikali, nyárszói, zsoboki, bánffyhunyadi
iskolások találkozóját. Jó néhány évnyi kényszerű hallgatás után, 1990 táján újból rendezni kezdték a majálist, amely mára a
kalotaszegi magyarság egyik legfontosabb találkozójává nőtte ki magát. Egyik fénypontja
a népdalvetélkedő, másik meg a honfoglaláskori lovasbemutató.
Szép időben a csúcsról pazar kilátás nyílik
innen. Egész Kalotaszeg a lábunk alatt fekszik. Nyugat felé a Kalota-havas 1836 méteres Vigyázó csúcsa ilyenkor még többnyire
hósipkásan köszönt reánk. Északra az alacsonyabb Meszes-, délre a Gyalui-havasok zordonabb hegyhátai szabják szűkebbre a
körbepillantás esélyét.
S a tetőn itt részegít névadója, a rózsaszínbe hajló halvány ciklámenpiros színű
henye boroszlán legnagyobb Kárpát-medencei állománya.
A növény tudományos neve Daphne cneorum.
Daphné nimfa a görög folyóisten, Peneusz leánya volt. Apollón belebolondult a fiatal nimfába. A ragyogó Nap, a költészet és
más mellett a gyarmatosítás istene el nem
tudta képzelni, hogy egy kis csitri nimfa ne
viszonozza vonzalmát. Szerelmével addig üldözte Daphnét, hogy a kislány végül apját
hívta segítségül. Az öreg Péneusz, hallva
lánya üldöztetését, abban a pillanatban, hogy
Apollón megérintette volna, babérfává változtatta. Így a lány becsületén nem esett
csorba. Linné pedig ezt a diszkrét-buja fűszeres illatú félcserjét nevezte el róla.
Jer, Daphne! hol e nyers patak
A bércből kiforradoz,
S mohosult kősziklafalak
Közt a völgyre szakadoz;

Hol jegenyék hajladoznak
Égig nyúlt sudárokkal,
S bokros tölgyek árnyékoznak
Terebély zöld ágokkal:

Ott függesszük szemeinket
Az ég dicső képére,
Ott nyissuk meg szíveinket
A szépnek érzésére.

Nézd, már a nap sugárai
A hegyekbe merülnek,
S Hesper piruló lángjai
Alkonyaton derűlnek.
Égi bíbor festengeti
Az aranyos felhőket,
Esti szellőcse lengeti
Az illatos ernyőket.

A setét bükk felett ragyog
A hold csendes fényében,
S rózsabokrok közt mosolyog
A patakok tükrében.

Nézd, minő mennyei szépség
Nyílik meg most előttünk,
Minő mennyei csendesség
Lelke lebeg körültünk.

Mintha csak Apollón szájába adta volna e
szavakat Az est című versében a 242 évvel
ezelőtt, 1776. május 7-én született niklai remete, Berzsenyi Dániel, hogy aztán a legtisztább öröm természetölébe merültesse a
Daphnét imádó költészetistent.
(…) Oh Daphne! a szép lelkeknek
Legkedvesb ünnepe ez,
Hol a forró érzelmeknek
Lángja önként gerjedez.

Hol a szív önként megnyílik
A gyönyörű érzésre,
S Plátó karján emelkedik
Égi lelkesedésre.

Hol lelkünk legszebben derűl
Eredeti fényében,
S legtisztább örömbe merűl
A természet ölében.

A Vigyázó májusi hósipkája fölött végtelenül elömlő nyugodt kékség

tagú Élet sorozat darabjai – Élet a Földön,
Az élő bolygó, Az élet megpróbáltatásai csak
néhány cím közülük – Cousteau kapitány és
Gerald Durrell egyenrangú társává emelték.
A természet, ami már a 355 éve, 1763.
május 9-én született Batsányi János két évszázadnyi ideje íródott versében, A magyar
költő idegen messze földön című, Poétai elmélkedések I. részének Első énekében is ott
kezdődik, ahol a városi balgatag hívság rabigája már nem ér el.
(…) Megjött a víg tavasz a lágy zefirkével,
S Flóra gyermekinek tarka seregével,
Maradj már, te hívság várasi pompája,
Fényes balgatagság gyűlölt rabigája! (…)

Jer, Múzsa! jer velem a szabad mezőre,
Siessünk a tiszta csendes levegőre,
S új menedékhelyet keresvén előre,
Verjünk távúl innen szállást jövendőre –
Távúl e zárt falak kerítő sorától,
E zajos szűk utcák gőzitől, porától (…)

Ím, eljött a tavasz szokott víg kedvével,
Mindent új életre hoz lehelletével,
S minden bút enyhítvén bájos erejével,
Biztat már minket is édes reményével. (…)

A természet csodálata – a legtisztább öröm.
A természet dokumentumfilmes bemutatásának legnagyobb mestere, Sir David F. Atten213 éve, 1805. május 9-én halt meg a weborough angol természettudós 92 évvel imari klasszikus, J. Chr. Friedrich Schiller.
ezelőtt, 1926. május 8-án született. A kilenc- Magyarhonban elsősorban Tell Vilmos drámájáról ismerik – a német elnyomás ellen lázadó svájci nemzeti hős mellett társai és
ellenségei láthatók a hagyományos magyar
kártya lapjain. Holott nagyszerű tájverseket
is írt.
Rőtsugaras csúcsoddal, szép hegyem, íme köszöntlek!
Üdvözlégy, ormán felragyogó üde nap!
Üdvözlégy, viruló rét, zsongó táj, susogó hárs
s lombok közt libegő reggeli víg zenekar!
És te, nyugodt kékség, mely barna hegyek
körül, árnyas
erdők zöldje fölött végtelenűl elömölsz (…)
Mintha csak a Riszeg-tetőről tekintett
volna körbe a május eleji táj pompáját ecsetelő A sétában, Rónay György fordításában:

A henye boroszlán diszkrét bája és buja illata

Átjár s felfrissít levegődnek balzsamos árja,
és felüdíti erős fényed a szomju szemet.
Harsányan csillognak a színek a tarka mezőkön,
ám ez a versengés bájos egészbe simul.
Messzefutó széles szőnyeggel a rét szabadon vár,
nyájas zöldjén át a gyalogút kanyarog.
Zeng körülöttem a szorgos méhe, riadt kicsi
szárnnyal
billeg a lepke piros lóhere szirma fölött.
Izzón ér el a nap nyila, nem rebben fuvalom sem,
és odafent csak a víg réti pacsirta dalol.
Ám a közelben rezdül a lomb, a juhar koronája
bókol, ezüst habokat borzol a fűben a szél.
Fűszeres éj ölel át, ámbrózia-hűsen az árnyas
bükkfák lombja pazar sátra alá befogad.
(…) és kígyózva vezet mind magasabbra az út.
Lopva besurran az ágak rácsán némi kevés
fény,
s egy-egy résen az ég kékje kacagva benéz.
Ám egyszerre eloszlik a fátyol s meglepetésként

rámragyog és beborít újra a nappali fény.
Szinte határtalanúl tárul ki előttem a tájék,
s kéklőn zárja le egy távoli hegyvonulat.
(…) Végtelen éter alattam, s fönt is végtelen
éter;
borzad a szem, ha lenéz, s szédül, amint eget
ér (…)

230 éve, 1788. május 8-án halt meg a magyar bányászat és kohászat terén elévülhetetlen érdemeket szerzett orvos, botanikus,
minerológus Antonio Giovanni Scopoli.
1771-ben adta közre tapasztalatait a higanyérc ásványairól és a higanybetegségekről.
1769-ben nevezték ki Nikolaus J. von Jacquin utódaként a Selmecbányai Bányász-kohász Akadémia professzorává. Nagy érdeme
van abban, hogy az akadémia világhírnévre
tett szert; a selmeci módszer szolgált mintául
az első új típusú műszaki egyetem, a párizsi
École Polytechnique megszervezésénél az
1790-es években. Az ő nevéhez fűződik az
első magyarországi ásványtani összefoglaló
mű. 1779-ben a páviai egyetemen még kiadta
botanikai alapvetését, szülőföldjén 65 évesen
hunyt el.
452 éve, 1566. május 10-én halt meg Leonhard W. Fuchs orvos, a botanika (egyik)
atyja. 1533-ban Tübingenben hozta létre az
első német botanikus kertet, melyben főként
gyógynövényeket termesztett. Elsősorban a
növények gyógyhatása foglalkoztatta. Könyveiben pontos leírást adott a növényekről, ismertetve lelőhelyeiket, a begyűjtés megfelelő
idejét és hatásukat. Fametszetei az élethű növényábrázolás hagyományát teremtették
meg. Nevét mai napig az egyik legismertebb
dísznövénynemzetség, a Fuchsia (fukszia)
őrzi.
Május 10-én ünnepeljük Kányádi Sándor
születése napját is, a 89.-et.
Köszöntésül álljon itt Májusi szellője.
Almavirággal
futkos a szellő,
akár egy kócos
semmirekellő.

Kócosnak kócos,
de nem mihaszna,
okot nem ád ő
soha panaszra.

Füttyöget olykor,
mintha ő volna
a kertek kedves
sárgarigója.

Meghintáztatja
ágon a fészket,
leszáll a földre
fűhegyen lépked.

Illeg és billeg,
s ha dolga nincsen,
elüldögél egy
kék nefelejcsen.

Május első hetében mivel is búcsúznék?
Az a kék nefelejcs maradjon minél tovább az
ő kezében. Sárga kankalinok mellé ráér korondi vázába költözni még.
Maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2018-ban, a Riszeg-tetői majális első
napján

Kereszt és feltámadás, törvény és evangélium –
egy reformátori ikonográfiai program

2018. május 4., péntek ______________________________________________ SZÍNES VILÁG _______________________________________________ NÉPÚJSÁG

Újszövetség, Törvény és kegyelem vagy Törvény és evangélium címen említik. LényeCRUX sola est nostra theologia – a kereszt gükben Luther keresztteológiájának és
egyedül a mi teológiánk, mondja Luther. Erre feltámadásteológiájának képi tipologikus
és Pál apostol igehirdetésén alapuló más, ha- megjelenítései.
A weimari templom szárnyas oltárának kösonló kicsengésű kijelentésére épül Luther
keresztteológiája. De Luther maga sem szán- zéptábláján látható festmény összefoglalását
dékozott a kereszt eseményét a feltámadás adja a Cranach-műhely azon munkáinak, meeseménye ellenében hangsúlyozni. A húsvét lyekkel a lutheri tanokat képi allegóriákban
és nagypéntek számára is szétválaszthatatla- megjelenítette. A festmény Luther halála után
nul összetartoznak, ő sem tud a keresztről a hét évvel készült. Maga Lucas Cranach sem
feltámadás nélkül szólni. Ha látszólag a érte meg a mű felállítását a templomban,
hangsúly a keresztre, illetve Krisztus áldoza- hanem azt fia, ifj. Lucas Cranach fejezte be.
táért ingyen kegyelemből remélt megigazu- A típushoz tartozó addigi munkákhoz viszolásra tevődik is, ez nincs ellentmondásban a nyítva a legszembeötlőbb különbség, hogy
feltámadás teológiájával, hanem éppen afelől ennek az alkotásnak a középpontjában nem a
nyer igazi értelmet. Luther Márton jó peda- tudás fája és az élet fája látható, hanem annak
gógiai érzékére vall és az evangélium min- helyét a nagypénteki kereszt foglalta el. Todenáron való terjesztésének igyekezetét vábbi különbség a többi hasonló képhez vipéldázza az a tény, hogy a reformátor nem- szonyítva, hogy itt az ószövetségi jelenetek
csak igehirdetésekben, teológiai vitairatok- háttérbe szorulnak. A teret kettéosztó kereszt
ban terjesztette az evangéliumot, hanem bal oldalán a halál felett és a Sátán felett győegyszerűen megfogalmazott katekizmus és a zedelmeskedő feltámadott Krisztust jelenínép számára talán könnyebben érthető ének- tette meg a festő: a Feltámadott egy halált
szövegek írásával is. Bár nem maga Luther jelképező emberi csontvázon és egy Sátánt
ragadott festővásznat, és nem ő nyúlt ecset- jelképező vadállaton (sárkány) taposva egy
hez, de id. Lucas Cranach neves festő mun- lándzsával határozott mozdulattal semmisíti
káin keresztül a képi szemléltetés meg ezeket. Az ellentétes oldalon maga
módszerével is terjedtek Luther tanai. A wit- Luther Márton és id. Lucas Cranach alakja
tenbergi reformátor megigazulástanának tol- látható, amint figyelmüket a mellettük álló
mácsolásaként születtek a Megigazulásképek Keresztelő János éppen a megfeszítettre iránéven is ismert festmények, metszetek. Eze- nyítja. Vallomásszerű jelképes mozzanat,
ken a festményeken általában egy hatalmas hogy a megfeszített Krisztus oldalából kifa választja ketté függőlegesen a teret. A fát csorduló vérsugár, ami más festményen a
egyik oldalán élő, zöldellő ágak borítják, bűnös Ádámra hullott, itt a festő fejére ömlik,
másik oldalán viszont halott, kiszáradt ágak ezzel jelképesen kifejezve, hogy mindazt,
merednek a szemlélő felé. Minden kép szer- amit tanító képeiben mindaddig megfestett,
kezete hasonló. Az egyik oldalon ószövetségi saját maga számára is érvényesnek tartja: ő
jeleneteket ábrázoltak: a tudás fájával, a bűn- sem bízhat egyébben, mint Krisztus bűnbobeesés történetével, a paradicsomból való ki- csánatot szerző áldozatában. A kép értelmemaga
a
Szentírás
lehet
űzetés, a törvényadás és a Mózes által a zésében
pusztában egy rúdra felemelt kígyó történe- segítségünkre, hiszen Luther Márton a nyitott
tével. A képet uraló fa zöld oldalán újszövet- bibliában a következő igére mutat: „Járulségi történeteket jelenített meg Cranach: az junk tehát bizalommal a kegyelem királyi széangyali üdvözletet, Krisztus születésének tör- kéhez, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet
ténetét, majd a keresztre feszítés és Krisztus találjunk, amikor segítségre van szükségünk”
feltámadásának jeleneteit. Azokat a képeket, (Zsid 5, 1).
A Törvény és kegyelem, Törvény és evanmelyeket a vázolt szerkesztés szerint készítettek el, a szerkezetből adódóan Ó- és gélium képi programmal Cranach tulajdonképpen megalkotta az
első protestáns ikonográfiai típust, melyhez
felhasználta ugyan a
középkori egyházi ábrázoló művészet szimbólumrendszerét, de
sajátos szerkesztésével
új üzenetet tolmácsolt:
a kegyelemből való
megigazulás evangéliumát.
A képtípusnak Cranach halála után hosszú
és érdekes utóélete volt.
Nem csak fia, ifj. Lucas
Cranach folytatta a sorozatot, de a Törvénykegyelem kedveltté vált
motívumai megjelentek
fametszeteken éppúgy,
mint profán bútordarabokon, díszes könyvkötéseken.
A
kép
utóéletének
érdekes
példáját találjuk Johann
Gerhard evangélikus
lelkész Meditationes
Sacrae (Jéna 1606)
című elmélkedésgyűjteménye magyar nyelvű
kiadásához
társított
egyik illusztrációjában.
(2. ábra). A Liliomok
völgye (1745) címmel
megjelent kiadvány ábJohann Gerhard Meditationae sacrae c. áhítatos könyve magyar kiadásának illuszt- ráján a Cranach által kirációja (Liliomok völgye. 1745) (2. ábra)
alakított
program
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Lucas Cranach weimari templombeli szárnyas oltárának középső képe

módosított képi megjelenítésben látható. A
nagypénteki keresztet ismét a paradicsomi
élet fája jelképezi a zöldellő lombozatú fára
tekeredő kígyóval. Krisztus keresztjének (lat.
lignum crucis) és az élet fájának (lat. lignum
vitae) összekapcsolása általánosan alkalmazott gyakorlat volt az allegorikus ábrázolásokon az 5. századtól kezdve a középkori
ábrázolásokon keresztül. Az emberiség elveszettségét jelképező tudás fájával szemben az
életet adó kereszt lett tipologikusan a paradicsomi állapotot helyreállító élet fája. A fára
tekeredő kígyó pedig nemcsak a bűnesetben
a kísértő szerepét játszó Sátánt jelképezheti,
hanem az élet fájával együtt a keresztre feszített Krisztusnak a szimbóluma. Tertullianus
megállapítása szerint a keresztények Krisztust „a jó kígyónak” nevezik.
A kereszten függő Krisztusnak mint a fára
tekeredő kígyónak ábrázolása a pusztai vándorláskor Mózes által magasba emelt rézkígyó történetén alapul. Jézus maga
vonatkoztatja ennek a kígyónak a képét önmagára, amikor ezt mondja: „És ahogy
Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy
kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki
hisz, annak örök élete legyen őbenne” (Jn
3,14-15). Cranach festményén a megdicsőült
testben feltámadott Krisztus sárkány és csontváz képében győzi le a sátánt és a halált. A
Liliomok völgye nemcsak a gonoszt ábrázolja szimbolikusan, hanem magát Krisztust
is, aki itt Júda oroszlánjaként jelenik meg (1
Móz 49,9 k). Az embléma mottója: Boldog
keserűség.
A Liliomok völgye című elmélkedésgyűjtemény metszeteinek ábráit megtaláljuk több
erdélyi templom díszítőelemei között, többek
között a marosvécsi református templomban.
Itt a Boldog keserűség feliratú embléma
éppen a mennyezet közepén kapott helyet, és
így hirdeti nagypéntek és húsvét örömhírét.
Hiszen éppen úgy, mint a weimari Cranacholtár festményének és a Liliomok völgye című

elmélkedésgyűjteményben található ábrázolásnak, az ábráknak a templomokban is oktató és egyben áhítatra indító jellege van.
Ennélfogva alkalmas arra, hogy a szemlélő
önmagát képzeletben a bűnösök sorába –
Ádám, Cranach és Luther mellé – állítsa, és
ne csupán a kép egy jelenetére, a keresztre figyelve csak a bűnbánatig jusson el, hanem az
üdvtörténet leglényegesebb eseményeit ebből
a szögből végiggondolva saját személyére is
alkalmazza a teljes üzenetet: a megfizetés törvénye és a Krisztus áldozatáért való szabadulás evangéliuma, a kereszt és feltámadás
örömhíre számára is egyetlen megoldás.
Mindkét ábrázolásnak ugyanaz a kereszt és
feltámadás lényegét a reformátori tanok szerint összefoglaló üzenete. A keresztre feszítés
ténye önmagában, a húsvéti feltámadás
örömhíre nélkül nem nyújt a bűnös embernek
a halállal szemben vigasztalást. Az első tanítványok is csak azután tudtak a nagypénteki
eseményekről mint Istennek szabadulást
szerző ajándékáról beszélni, miután ezt nyilvánvalóvá tették számukra a Feltámadott
Krisztussal való találkozások. Pál apostol azt
vallja, hogy „nem tudok közöttetek másról,
csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről (1. Kor 2,2), de erre a felismerésre
az apostol nem a kereszt tövében jutott,
hanem csak a húsvét utáni események hatására, miután megjelent neki is a Feltámadott
Krisztus a damaszkuszi úton. Kereszt és feltámadás, törvény és evangélium együtt jelent
az ember számára a sokféle szenvedésben,
elesettségében igazi reményt. Ebben az öszszefüggésben írja Vajta Vilmos: nem csak a
bűnbánat, hanem a bűnbocsánat, mint a halálon győzedelmes, tehát feltámadásban diadalmas élet megújulása is Krisztus megváltó
művéhez tartozik. Ezért válik a megigazulás
mindkét fázisában (mortificatio – vivificatio
– azaz megöldöklés, megelevenítés) Krisztus
halála és feltámadása egyetlen mentő üdveseménnyé a hívőben.

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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Klasszikus (ikrek): Svejk
Skandi: Most aztán nem érvelhetsz azzal, hogy nincs időd
engem végighallgatni.
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VÍZSZINTES: 1. Vízsz. 12. ismert regényciklusa. 9. Francia folyó. 10. Fölé tesz.
12. Francia író, miniszter, akadémiai titkár, 100 éve született (Maurice). 16. Minden
(német). 18. A nikkel vegyjele. 19. Kézi hosszmérték. 20. Reding … (tök alsó). 21.
Hangszer rezgő része. 22. Őzlány. 23. Sodrás. 24. Magatok. 25. Szamoai pénz. 26. Koreai
gépkocsimárka. 27. Női név (szept. 15.). 29. Benyomul. 30. Korrövidítés. 31. Mócvidéki
leányvásár helye. 32. Szőlőtámasz. 33. Román fejedelem (Petru). 35. Firenze folyója. 37.
Északi főváros. 39. Görög előtag: egyenes, igaz. 41. Repülőtéri szolgáltatás. 43.
Feszítőeszköz. 44. Togó fővárosa. 46. Hímzésféle. 48. Nagyon öreg. 50. Fiatalkorában
írt trilógiája.
FÜGGŐLEGES: 1. Ezredév (görög). 2. Kínai hosszmérték. 3. Munkácsy inasa teszi.
4. Sírkert. 5. Orosz város. 6. Csuk. 7. Francia arany. 8. Diák. 11. A…, 1970-ben megjelent
regénye. 12. Ókori kelta papság tagja. 13. Szovjet vadászgép volt. 14. Egyesült Államok
(angol röv.). 15. F. Baum varázslója. 17. Római 1051. 20. Idegen Irén. 21. Az egyik számjegy. 23. A pánik lényege! 25. Román légitársaság. 27. Kelet (angol). 28. Egyiptomi
helység Luxor mellett. 29. Feltéve. 31. Pál utcai áruló. 32. Tojásokon ül a tyúk. 34. Orosz
rendező (Mihail). 36. Magyaros dal. 38. Pimasz rovar. 40. Ilyen az ogam írás. 42. Angolul
kérdezni. 45. Oersted (röv.). 47. Skálahang. 48. Bankbetét! 49. A gallium vegyjele.
L.N.J.

VÍZSZINTES: 1. Örökbe fogad – Kinézet, megjelenés. 7. Kicsinyítő képző – A lutécium vegyjele. 8. Redőny – Adót megállapít. 9. Lóbetegség – Amulett része! 11. Hüvelyes
növény – Szótoldalék. 12. Régi történet – Taxis ügyfele. 14. Kiütés jele a ringben – Svéd
és osztrák autójelzés. 15. Jegykezelő – Cégcsoport. 18. Gabonát levág – Íróeszköz. 19.
Korallzátony – Embléma, jelkép. 22. Bánat – Legvégén! 23. Harci kocsi – Órómai viselet.
25. Fennkölt lírai műfaj – Thaiföldi, spanyol és német gépkocsijelzés. 27. Ébred – HYR.
28. Katonai tömb – Rossz kívánság. 30. Azonos betűk – Helyhatározó rag. 31. Török államférfi volt (Mustafa Kemal) – Felesleg, maradék.
FÜGGŐLEGES: 1. Szándékozik – Egység, megállapodás. 2. Páros – Kiváló, nagyszerű. 3. Méltóság – Néma pék! 4. Kamionjelzés – Gyulladás. 5. Formálódik – Elönt. 6.
Csünget – Fenyőtermés. 10. … madár (Sütő András) – Indulat, felháborodás. 13. Tüzet
szüntet – Ólomgolyó. 16. Szöglet – Mohamedán isten. 17. Szóbeszéd – Ecetsav sója. 20.
… Eszter (Német L.) – Elme, ész. 21. Harapásnyi étel – Egyik csillagjegy. 24. Győzedelmeskedik – Sovány ló. 26. Becézett Attila – Ütőhangszer. 29. Körülbelül, rövidítve – Oltpartok!
Koncz Erzsébet
1
7

2

9

12

Marosvásárhely,
Győzelem tér
18. szám,

31

15

9

2

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt
négyzetekbe kerülő betűket folyamatosan összeolvasva Bram Stoker ír szerző egyik
könyvének a címét kapjuk. Könnyítésül egy betűt előre beírtunk.

CÉGFORMA

q
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1

A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket május 17-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

uq

q

című pályázat nyertesei:
CSATLÓS LAJOS, Marosvásárhely,
Haşdeu u. 17. sz.
TÓTH GÁBOR, Marosvásárhely, Prieteniei u. 19/3. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
MÁNDOKY; TOLNAY; GRIMALDI; MURÁNYI;
LUKÁCS; BEHRENS; REID.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot Borbély Ernővel
a 0742-828-647-es telefonszámon.
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– Egy vasat sem tudok félretenni...
(folytatás a rejtvényben)
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Pénzgondok
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ŐSI SZAVUNK

OSZMÁN
LETTORSZÁGI KORMÁNYZÓ
KÖLTŐ
PÁRATLANUL
TESZ!

Szerkeszti: Kiss Éva

PÁLYÁZATI REJTVÉNY

www.bookyard.ro
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2018. május 4., péntek ___________________________________________KÖZLEMÉNY – SPORT ____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Ifjúsági sportnap Szentgericén

Múlt szombaton délután a parókia udvarán ifjúsági sportnapot szervezett a Küküllői
Református
Egyházmegye
Szentgericén.

Gligor Róbert László

Batizán Attila szervező házigazda lelkésztől megtudtuk, 58
személyt láttak vendégül ezen a
napon, közel 15 gyülekezetből: a
helyiek mellett Backamadarasról,
Nyárádmagyarósról, Torboszlóból,
Havadról, Vadasdról, Makfalváról,
Kibédről, Gyulakutáról, Balavásárról, míg a Kis-Küküllő alsó részéről
több gyülekezetből Vámosgálfalvával társulva érkeztek fiatalok. Az alkalom
templomi
áhítattal
kezdődött, majd labdarúgásban, tollaslabdában, asztaliteniszben, sakkban és minimaratonon méretkeztek
meg a fiatalok. A nagy meleg ellenére aktív volt a részvétel, volt
olyan is, aki négy sportágban is jelentkezett, két versenyszám között
pedig többen félrevonultak az árnyékba hűsölni, a vizet pótolni.

Miután az összes sportvetélkedő
lezajlott, a fiatalok ismét a templomban gyülekeztek, ahol közös
éneklés után a házigazdák díjazták
a versenyek legjobbjait: fociban
Kecskés Dávid, Tőkés Sándor,
Szabó Sándor és Batizán Bálint,
asztaliteniszben Madaras Hunor,
László Norbert és Fazakas Kálmán,
tollaslabdában Tőkés Szabolcs,
Varga Evelin, Tőkés Tamás, sakkban Szabó István János és Csíki József, fociban pedig Szentgerice,
Backamadaras, Nyárádmagyarós és
Balavásár–Kibéd közös csapatai bizonyultak a legeredményesebbeknek.
Kádár Balázs nyárádmagyarósi
lelkész szerint azért fontosak ezek
az alkalmak, mert a fiatalok kikapcsolódnak egy időre, s amikor mindenki otthon televízió, számítógép,
telefon előtt tölti az idejét, fontos,
hogy kint a szabadban, egymást
megismerve, aktívan kapcsolódjanak ki. A gyülekezetében elég pozitívan fogadták a kezdeményezést a
fiatalok, az ifjúsági alkalmakra el-

járók közül öten ide is eljöttek –
mondta el érdeklődésünkre.
A küküllői egyházmegyében az
ifjúsági programoknak van egy
rendszere, amit Szabó István János
ifjúsági előadó és az egyházmegyei
Ifjúsági Keresztyén Egylet (IKE)
elnöksége dolgozott ki, ezek szerint
évente négy-öt tematikus találkozót
szerveznek a fiatalok számára, ezek
egyike a sportnap. Ezt a rendszert a
nemrég megújított egyházmegye
IKE-vezetése dolgozta ki, és ők
kérték fel Szentgericét, hogy megszervezze ezt a napot – részletezte
Batizán Attila. Az eseményt anyagilag a Küküllői Református Egyházmegye támogatta, de melléjük
álltak a Farel és a Timko cégek is, a
helyi gyülekezet pedig nagyon jól
fogadta a kezdeményezést és felkérést, mert már három éve nem volt
itt nagyobb ifjúsági rendezvény,
így, annak ellenére, hogy a mezőn
is sok a munka, aktívan kivette részét a szervezésből a presbitérium,
a nőszövetség és az ifjúság.

TV-sportközvetítési ajánló a hétvégére

Május 4., péntek:
* 17.00 óra, DigiSport 3, Telekom Sport 2: Bukaresti CSM – Zilah (román női kézilabda Nemzeti Liga)
* 19.00 óra, M4 Sport: Érd – Vác (magyar női kézilabda K&H Liga)
* 19.00 óra, DigiSport 4: Nagyszeben – Craiova
(férfikosárlabda Nemzeti Liga)
* 20.00 óra, DigiSport 2: Brăila – Brassó (román női
kézilabda Nemzeti Liga)
* 21.00 óra, M4 Sport: Nyíregyháza – Békéscsaba
(magyar női röplabda NB I-döntő)
* 21.45 óra, DigiSport 2: Amiens – PSG (francia
labdarúgó Ligue 1)
Május 5., szombat:
* 12.00 óra, Telekom Sport 1: Călăraşi – Temesvári
Ripensia (román labdarúgó 2. liga)
* 13.00 óra, DigiSport 1: Nagyszeben – Piteşti
(román labdarúgó 2. liga)
* 14.30 óra, M4 Sport: DTM (Hockenheim, 1.
futam)
* 16.00 óra, M4 Sport: Dunaújváros – UVSE (magyar női vízilabda ob I)
* 16.00 óra, DigiSport 2: Conegliano – VakifBank
Isztambul (női röplabda Bajnokok Ligája négyes
döntő, 1. elődöntő)
* 17.00 óra, DigiSport 4: Bukaresti Steaua CSM –
Temesvári SCM (férfikosárlabda Nemzeti Liga)
* 18.00 óra, DigiSport 1: Kristiansand – Craiova
(női kézilabda EHF-kupa-döntő)
* 18.00 óra, M4 Sport: DVTK – Mezőkövesd (magyar labdarúgó OTP Bank Liga)
* 19.00 óra, DigiSport 2: Balázsfalva – Galatasaray
Isztambul (női röplabda Bajnokok Ligája négyes
döntő, 2. elődöntő)
* 19.00 óra, DigiSport 4: AC Milan – Bologna
(olasz labdarúgó Serie A)

* 19.30 óra, Telekom Sport 2: Celta Vigo – La Coruna (spanyol labdarúgó Primera División)
* 20.30 óra, M4 Sport: Videoton – Ferencváros (magyar labdarúgó OTP Bank Liga)
* 21.45 óra, DigiSport 3: Juventus – Bologna (olasz
labdarúgó Serie A)
Május 6., vasárnap:
* 13.30 óra, DigiSport 1: Udinese – Inter (olasz labdarúgó Serie A)
* 14.30 óra, M4 Sport: DTM (Hockenheim, 2.
futam)
* 15.30 óra, Telekom Sport 1: Manchester City –
Huddersfield (angol labdarúgó Premier League)
* 15.30 óra, DigiSport 4: Club Brugge – Anderlecht
(belga Pro League)
* 16.00 óra, DigiSport 1: Napoli – Torino (olasz labdarúgó Serie A)
* 16.00 óra, DigiSport 3: Kisdöntő (női röplabda
Bajnokok Ligája)
* 16.30 óra, TVR 1: Bukaresti Dinamo – Torda (férfikézilabda Nemzeti Liga)
* 18.30 óra, Telekom Sport 2: Chelsea – Liverpool
(angol labdarúgó Premier League)
* 19.00 óra, M4 Sport: Veszprém – Szeged (magyar
férfikézilabda K&H Liga)
* 19.00 óra, DigiSport 2: Döntő (női röplabda Bajnokok Ligája)
* 21.00 óra, M4 Sport: Sopron – Szekszárd (magyar
női kosárlabda bajnoki döntő)
* 21.45 óra, DigiSport 1, Telekom Sport 1: Barcelona – Real Madrid (spanyol labdarúgó Primera División)
* 21.45 óra, DigiSport 3: Cagliari – AS Roma (olasz
labdarúgó Serie A)
* 22.00 óra, DigiSport 4: Marseille – Nice (francia
labdarúgó Ligue 1)

A labdarúgó 1. ligás rájátszás 8. fordulójának
televíziós közvetítési rendje

Május 4., péntek:
* 18.00 óra: Temesvári Poli ACS – Voluntari FC (alsóház)
* 20.45 óra: Konstancai Viitorul – Gyurgyevói Astra (felsőház)
Május 5., szombat:
* 15.30 óra: Bukaresti Juventus – Botoşani FC (alsóház)
* 20.45 óra: Kolozsvári CFR – USK Craiova (felsőház)
Május 6., vasárnap:
* 18.30 óra: Medgyesi Gaz Metan – Bukaresti Dinamo (alsóház)
Május 7., hétfő:
* 18.00 óra: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK – Concordia Chiajna (alsóház)
* 20.45 óra: Jászvásári Politehnica CSM – Bukaresti FCSB (felsőház)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a Telekom Sport
és a Look TV/Plus.

Hétvégi sportműsor

LABDARÚGÁS. A 3. liga V. csoportjának 26. fordulójában: Kolozsvári Sănătatea – Radnót SK (ma 18 órától), Dési Unirea – Szászrégeni
Lendület (szombaton 18 órától).
A Maros megyei 4. ligás bajnokságban a 24. fordulói mérkőzései következnek. A következő program szerint játszanak: ma 19.30 órától: Marosvásárhelyi MSE – Nyárádtő (Sziget utcai műfüves pálya); szombaton
11-től: Kutyfalva – Marosludas, Szováta – Nagysármás, Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor – Marosvásárhelyi Gaz Metan, Marosoroszfalu –
Nyárádszereda, Dános – Marosvásárhelyi Atletic, Náznánfalva – Mezőméhes. Ákosfalva áll.
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A Mureş Insolvency SPRL, a temesvári Gh. Lazăr utca 42. szám
alatti székhelyű, csődbe jutott P. S. Intex Rt. csődbiztosaként nyilvános árverésen értékesíti a cég alábbi ingatlanjait és ingóságait:
I. Vidrátszeg és Nyárádtő külterületén, a marosvásárhelyi repülőtér közelében telekelt megművelhető földek:
– kültelek: 8051 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1037/N,
4750 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám: 1028/N, 2296 négyzetméter szántóföld – telekkönyvszám 2427/N, 1641 négyzetméter
szántóföld – telekkönyvszám 1043/N, 903 négyzetméter szántóföld –
telekkönyvszám 1031/N, 903 m2 szántóföld – telekkönyvszám 1040/N.
A területek összfelülete 18.544 négyzetméter. Kikiáltási ár: 63.246,50
euró. Az ár nem tartalmazza a héát.
II. Ingóságok
– Daewoo mikrohullámú sütő – kikiáltási ár 50 lej
– S7500 számítógép (LG számítógépház + színes képernyő) – kikiáltási ár: 150 lej
– Sony Vaio notebook: 337,5 lej
– Nokia telefon töltővel: 25 lej.
Az árak nem tartalmazzák a héát.
Az árverés a csődbiztos G-ral Avramescu utca 4. szám alatti székhelyén lesz május 11-én 13 órától, és megismétlik hetente, péntekenként, ugyanazon a helyszínen és időpontban, a javak értékesítéséig.
Részt vehetnek azok a magán- és/vagy jogi személyek, akik/amelyek
megvásárolják a feladatfüzetet és garanciaként kifizetik a kikiáltási ár
10%-át, valamint a részvételi díjat az árverést megelőző napon 13
óráig.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700-as és a 0745-146-096-os telefonszámon.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel, a
legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb gyógyírekkel
segít Önnek. Feloldja a kötéseket és az átkot, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András Marosvásárhelyről hálás, hogy
ismét sikeres a magánélete és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara
asszony segítségével megszabadult a kötéstől, az átoktól és sikeresen férjhez
ment; Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól,
élete rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

Pénzügyminisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassói Regionális Pénzügyi Főigazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Jogi személyek kényszervégrehajtási osztálya

Marosvásárhely,
Dózsa György utca 1-3. szám,
tel.: 0265/250-982, fax: 0265/261-093,
e-mail: Ramona.Munteanu.ms@anaf.ro

Eladási közlemény

A Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal székhelyén (Marosvásárhely, Dózsa György utca 1–3. szám, 5-ös
iroda, földszint) 2018. május 16-án 11.30 órai kezdettel nyilvános árverésen értékesíti az alábbi ingóságot:
– fehér Mercedes Benz Sprinter 311 CDI haszonjármű, azonosítószám WDB9036632R147118, 2148 köbcentis, 2000-es gyártmány, dízel, kikiáltási ár 16.100 lej. A licitlépcső az ingóság értékének 5%-a.
Felkérünk mindenkit, aki valamilyen címen jogot formál a fenti javakra, hogy értesítse erről a végrehajtót a
licit időpontja előtt.
A vásárlásban érdekelteket felkérjük, hogy az árverés előtti napig (május 15.) mutassák be a következő
iratokat: vásárlási ajánlat, az indulási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló dokumentum (az összeget a marosvásárhelyi Állami Kincstárhoz kell befizetni, számlaszám: IBAN RO42TREZ4765005XXX000201,
adószám 4322637), ha esedékes, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, román jogi személyek
a Cégbíróság által kibocsátott cégbejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a cégbejegyzési okirat
román nyelvű hitelesített fordítását, román magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldiek pedig személyazonossági vagy útlevél másolatát, bizonylatot arról, hogy az ajánlattevőnek nincs állami
adóssága.
Bármely irat hiánya kizáráshoz vezet.
Bővebb tájékoztatás a hivatal székhelyén, 5-ös iroda, vagy a 0265/250-982-es telefonszámon, 194-es mellék.
Olivia Sîntean, a pénzügyi hivatal helyettes vezetője
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

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)
ALKALMAZOK hosszú távra, ÉPÍTKEZÉSI MUNKÁRA komoly, megbízható SEGÉDMUNKÁST.
B kategóriás hajtási előnyt jelent. Tel. 0742-056-859. (8188-I)

FELVESZÜNK SZORGALMAS HÖLGYEKET Jedden a LUMEA BASMELOR céghez. Jelentkezni a
Lungă u. 30/J szám alatt. Tel. 0745-520-408. (20063-I)
ONLINE SHOPBA, a jeddi üzletünkbe felveszünk SZORGALMAS FIATAL SZEMÉLYEKET. Tel. 0744208-846. (20063-I)

A COUNTRY PUB VENDÉGLŐ – Marosvásárhely, Lavandei u. 2. szám – alkalmaz KONYHAI SEGÉDET. Tel. 0755-387-474. (8154)

A RETA COM KFT. – Maros megye legjelentősebb acéltermékeket forgalmazó cége – alkalmaz: ELŐKÖNYVELŐT – elvárások: 2 év könyvelőségi 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)

PIZZÁZÓBA PINCÉRLÁNYOKAT alkalmazunk. Tel. 0771-652-673, 0771-652-682. (20036-I)
KFT. alkalmaz KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (20069-I)

MUNKAERŐT alkalmazunk ELADÓI munkakörbe Marosvásárhely környékére. Dinamikus, kommunikatív, pontos, komoly, megbízható, románnyelv-tudással, illetve B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező
személyek jelentkezését várjuk. Fényképes önéletrajzukat az inghetata.ildiko@yahoo.com e-mail-címre
várjuk május 11-ig. További információkért a 0758-291-244-es telefonszámon érdeklődhet hétköznapokon
10-18 óra között. (20073)

Az ERIVAN IMPEX KFT. nőket alkalmaz Marosvásárhelyre, a Szabadi (Voiniceni) út 147. szám alatti
műhelybe, SZAKKÉPZETLEN MUNKAKÖRBE. Előnyös fizetési lehetőség + étkezési jegyek + a közlekedési bérlet árának visszatérítése. Érdeklődni a 0733-089-968-as telefonszámon 8-15 óra között vagy
személyesen a Voiniceni út 147. szám alatt. (20029-I)
VARRODA VARRÓNŐKET alkalmaz. Tel. 0740-592-229, 0742-298-872. (20043-I)

RECEPCIÓSLÁNYT alkalmazunk AUTÓMOSÓBA. Tel. 0732-539-275. (7916-I)

IDŐSGONDOZÓKAT keresünk NÉMETORSZÁGBA OTTHONI IDŐSGONDOZÁSRA. Jövedelem:
1000-1400 euró között. A szállítás, a szállás és az étkezés biztosítva. Németnyelv-tanfolyamon felkészítjük
az alapszintű németnyelv-tudásra. Iratkozni a 0748-122-242-es telefonon. (20028-I)
MAROSSZENTGYÖRGYI FAKERESKEDÉS tapasztalattal rendelkező RAKTÁROST alkalmaz. Tel.
0740-403-808. (20074)

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

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

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

ÉLELMISZERT FORGALMAZÓ CÉG B kategóriájú hajtási jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT alkalmaz. Tel. 0722-555-020. (20057-I)

TELEFONOS ÉRTÉKESÍTŐT keresünk újonnan nyíló irodánkba. Alapfizetés 400 euró plusz jutalék.
Jelentkezni: norbert.barabas@gtc.news (8014)

MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELŐKET alkalmaz előnyös feltételek
mellett. Érdeklődni a 0744-376-780, 0744-420-152-es telefonszámokon. (20050)

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!

ELADÓ Backamadarason
40 ár beltelek a képen
777
négyzetlátható
méteres, masszív (tégla)
gazdasági épülettel.
Aszfaltút, gáz, villany,
beépíthető
üres
rész,
útfront 29 m.
Tel. 0775-352-793. (7100-I)

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon, IV/IV. emeleti, tégla, külön
bejáratú, központi fűtés, termopán, napos
oldal, közel van az iskola, óvoda, piac,
buszmegálló, üzletek. Ára: 48.000 euró.
Tel.
0743-598-311,
0745-202-830,
naponta 9-20 óra között. (8315)
ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Kövesdombon
haszonélvezettel.
Érdeklődni 11-15 óra között. Tel. 0751065-680. (8296)
ELADÓ 2 szobás, II. osztályú, I. emeleti
tömbházlakás a Săvineşti negyedben,
alkudható áron. Tel. 0742-221-086.
(8295)
ELADOM 3 szobás magánházamat 8
áras telekkel Nyárádtőn. Érdekel a
csere is egy kétszobás tömbházlakással. Tel. 0741-920-118. (8192-I)
ELADÓ IV/IV. emeleti, 2 szobás
tömbházlakás a Meggyesfalvi negyedben. Tel. 0757-287-193. (8187-I)
ELADÓ 2 szobás, első osztályú
tömbházlakás az Argeşului utcában.
Tel. 0756-018-413. (7952-I)
ELADÓ másfél szobás garzon. Érdeklődni naponta 17 és 19 óra között
a 0755-911-482-es telefonszámon,
ügynökségek kizárva. (8334-I)

VARRÓNŐT keres TELEVÍZIÓNK, nyugat-európai bérezéssel. A dunatv.dunatajstudio@dunataj.hu
címen, e-mailben várjuk jelentkezését, a szakmunkás-bizonyítványának szkennelt másolatával. (sz.-I)

ELADÓ ház Galambodon. Tel. 0265/261023. (8331)

TERMOPÁN, PÁRKÁNY, SZÚNYOGHÁLÓ, VASAJTÓ, TETŐSZERKEZETEK, REDŐNY, SZALAGFÜGGÖNY, SZÍNPADI FÜGGÖNYÖK RENDELÉSRE. Javítást is vállalunk. Tel. 0744-504-536.
(62194)

ELADÓ ház Deményházán. Tel.
0265/576-041. (8082-I)

ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és RAKTÁROST alkalmazunk, B kategória kötelező. Tel. 0722-383-216.
(8312-I)

ELÁRUSÍTÓNŐKET és ÁRUFELTÖLTŐ FIÚKAT alkalmazunk ÉLELMISZERÜZLETBE Marosvásárhelyen. Tel. 0722-404-679. (20085-I)

ALKALMAZUNK ÁRUKEZELŐKET HŰTŐRAKTÁRUNKBA. Elvárásunk: csapatmunkára alkalmas,
komoly és felelősségtudattal rendelkező személyek jelentkezését várjuk, rendezett, flexibilis, büntetlen előéletű legyen. Ajánlunk: vonzó, ösztönző fizetési csomagot, étkezési és ajándékjegyeket, a szállítási költséget
visszatérítjük, egészségügyi és baleset-biztosítást, meghatározatlan időtartamú munkaszerződést biztosítunk,
szükség esetén flexibilis munkaprogram (megfelelően fizetve), betanítás, szakképzés a munkahelyen. Előnyök: hasonló területen szerzett tapasztalat, ernyei lakhely vagy a közeli helységekben, B kategóriájú hajtási
jogosítvány, kézi és elektromos vezérlésű targoncával szerzett tapasztalat. Tel. 0744-511-597, 0744-511598. (20086-I)

ELADÓ ház Székesen, a 108. szám alatt.
Tel. 0265/311-271, 0745-206-048. (7840)

ELADÓ 4 szobás, I. osztályú, tégla
építésű tömbházlakás magasföldszinten, a Kövesdombon, kedvező áron.
Tel. 0731-908-451. (8350-I)
ELADÓ házhely (22,5 ár terület)
Nagyernye községben, a város felőli
bejáratnál jobboldalt, a község elején.
Érdeklődni a 0265/217-094-es telefonszámon. (8232-I)

ELADÓ 14 ár építkezésre alkalmas
telek Sáromberkén, a főút mellett. Tel.
0720-487-644. (8244-I)
ELADÓ 1 ha erdő és 1,16 ha szántóföld
Székesen. Tel. 0745-206-048, 0265/311271. (8333)

ELADÓ
40
ár
földterület
Nyárádszeredában, közel a városhoz
(300 m). Tel. 0746-083-388. (8337)
ELADÓ Deményházán a Kadai dűlőben 42 ár földterület. Tel. 0365/417844. (8306-I)
VESZEK régi festményeket, képkereteket, antik bútorokat és bármilyen régiséget. Tel. 0731-309-733. (7111)
ELADÓ a marosszentgyörgyi városi
temetőben (a kórház mögött) jó
állapotban
levő
temetkezési
sír
betonkerettel, fedéllel és sírkővel. Irányár:
6.000 lej, alkudható. Tel. 0745-372-330.
(8126)

ELADÓK: kis tányéros körkasza (165
cm), földfúró, döngölőbéka, betonkeverő
(0,40 m3). Tel. 0745-404-666, 0743-860354. (8158)
VESZEK vagy beveszek nagybányai
és más festményt (Pál Lajos, Olariu
stb.), ezüstöt, antik tárgyakat, bútort.
Bernády tér 4. szám. Tel. 0740-147380. (8183-I)
SZÁNTÓFÖLDET, kaszálót vagy legelőt vásárolok egy darabban, 5 ha,
Vásárhelytől maximum 30 km-re. Tel.
0745-518-217, 15-20 óra között.
(8184-I)
ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0745-793-465. (8030)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0740-570-753. (8030)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8110)

ELADÓ 1993-as Opel jó állapotban,
tulajdonostól. Tel. 0740-451-790. (6278)
ELADÓ szemes kukorica. Tel. 0747080-572, 0747-080-614. (8286-I)
ELADÓK méhek. Tel. 0749-317-125.
(8290)

BÚZÁT vásárolok. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (8318)

2018. május 4., péntek _________________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG
SÜRGŐSEN eladó kitűnő állapotban
lévő perzsaszőnyeg (4m/2,60 m), 350
lej. Tel. 0727-980-566. (8324-I)
ELADÓ 1100 darab használt cserép
(40x22 cm), 0,6 lej/darab. Tel. 0744278-899, 8-20 óra között. (20080-I)
NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a Niki

Park üzletben. Nyugdíjasoknak 20%

kedvezmény.

(20084)

Tel.

0744-438-594.

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8120)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)
VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést. Tel. 0747-871-270. (8116-I)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (7810-I)
ELTARTÁSI

marosvásárhelyi

szerződést

lakásért,

kötnék

cserébe

gondozást nem tudok vállalni, csak havi

pénzbeli támogatást. Tel. 0746-996-976.
(7808)

FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8159)
SÍRKERETEK

készítése

gránitból,

mozaikból előnyös áron. Tel. 0753-924431. (8221)

VÁLLALOK:

bádogosmunkát

MEGEMLÉKEZÉS

„Kilép édesanyád…
vigyáz…

Ismét eltelt egy év nélküled.

Fájó

május

szívvel
4-én

FERENCRE

emlékezünk

id.

LOKODI

halálának

3.

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

csendes!

Hiányzol, Tatánk! Szerettei.

(8225)

Fájó

emlékezünk

május 4-én ÖRDÖG JÁNOSRA
halálának első évfordulóján.
Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Testvérei:

András, Jóska és családjuk.
(8271)

Nem az a fájdalom, melytől
könnyes lesz a szem, hanem

amit magamban hordozok egy

életen át némán, csendesen.
Szívem

mély

fájdalmával

emlékezem május 5-én drága

jó

férjemre,

ISTVÁNRA

id.

halálának

VAJDA
első

évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugodjék csendesen!
Bánatos szerettei. (8289)

jó

édesapámra,

id.

VAJDA ISTVÁNRA május 5-én,

halálának első évfordulóján.
Bánatos

fia,

családja.

István

Nyugodjék

desen! (1671)

és

csen-

Az idő múlik, a fájdalom

megmarad, fáj a hiányod, s az
üresség,

Szomorú
napok,

ami

itt

szívvel

mert

pótolhatja

Fájdalommal

maradt.

telnek

semmi

a

sem

hiányod.

emlékezünk

arra, hogy már két éve itt

(7919)

megpihent

BÁRMILYEN

cserépforgatás,

munkát

vállalunk:

csatornatakarítás,

-javítás. Tel. 0721-156-971. (8266)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (8285)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0365/449-633, 0771-605-189.
(8300-I)
KERESEK beteggondozásra független nőt Marosvásárhelyre. Tel. 0757038-230. (8345-I)
BALAVÁSÁRRA, ágyban fekvő hölgy
mellé gondozónőt keresünk napi 8 órára.
Fizetés megegyezés szerint. Tel.
0265/763-702, 0744-625-917. (8358)

hagytál minket, május 4-én
szerető

szíved.

Szomorú szívvel emlékezünk
BAKÓ ROZÁLIÁRA halálának

2.

évfordulóján.

Szerető

gyermekei, élettársa, menye,

veje és unokái. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

(1672-I)

Fájó

szívvel

szeretett

csendes!

emlékezünk

édesanyánkra,

az

ákosfalvi VARGA ILONÁRA
halálának
Emléke

4.

évfordulóján.

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.
(mp.-I)

körülvették

a

csillagok,

szomjas

nehogy nagyon találjon fájni,
hogy elment, itthagyott.”
(Molnos Lajos)

Szívem mély fájdalmával, a

hiányérzet örök küzdelmével
emlékezem

május

édesanyám,

özv.

TÖVISSI

GÁBORNÉ szül. NAGY IDA
szíve utolsót dobbant. Akik
ismerték

és

gondoljanak
Csendes

szerették,

rá

szeretettel.

nyugalmad

őrködjön

(8208-I)

4-én,

felett

szeretetem.

Leányod, Éva. (8311-I)

„Minden elhal, szétporlik e
múló világon, senki nem nyer

győzelmet a rideg halálon! Mi
porból lőn egykor, újra porba

Kegyelettel
emlékezünk
a
sárpataki ŞUT EMMÁRA szül.
Vecserdi halálának 5. évfordulóján.
„Várjuk, míg élünk, várjuk Őt,
Hátha egyszer ott áll az ajtónk
előtt.
Aztán a valóság ránk szakad,
Lelkünk tovább fáj a kín alatt.”
(Fényes György)
Legyen békés álmod, találj
odafenn örök boldogságot!
Szerettei. (8304-I)
Már pár éve, hogy itt hagytál

tér, minden elhal, elmúlik,

bennünket,

Szívünk

emléked.

egykor véget ér.”
örök

emlékezünk

fájdalmával

május

4-én

a

marosszentgyörgyi BORBÉLY
KÁROLYRA

halálának

5.

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

Felesége

és

csendes!

lánya

a

SZÉKELY

MENYHÉRT,

földi életében zenész, férj és

apa volt, már egy éve elmúlt,

hogy a torboszlói temetőben

pihen. Lelkét örök égi útján
szeretetünk

kíséri.

Emléke

életünkben el nem halványul.

de

megmarad
Fájó

szívünkben

szeretett,

szívvel

május

5-én

MÁRTONRA

drága

emlékezünk

FÁBIÁN

halálának

4.

évfordulóján. Emléke legyen

áldott,

nyugalma

csendes!

Szerettei. (8353)

ELHALÁLOZÁS

aki

(8339-I)

(csatornázást), tetőjavítást, „lindabozást”

és cserépforgatást. Tel. 0751-847-346.

mikor már halk alakját

családjával. (8330-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
drága

az utolsó percben is,

amikor egy éve, hogy drága
szívvel

19

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

unokatestvérünk,

DANIEL POLIXENIA

életének 74. évében Budapesten

elhunyt.

Emlékét

megőrizzük.

szívünkben

Gyászoló szerettei. (8332-I)

Az emlékezéshez szeretet kell, és

akit szerettünk, azt nem feledjük
el.

Szomorú szívvel búcsúzunk
KODOK ÉVÁTÓL.

Volt kollégái a Marosszent-

györgyi Kísérleti Állomástól.
(8357-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Részvétemet és együttérzése-

met fejezem ki barátnőmnek,

Péter Éva tanárnőnek drága

ÉDESANYJA elhunyta alkal-

mából, akit nyugtasson az Úr

békében és nyújtson vigasz-

talást

lányának.

Asztalos

Enikő és családja. (-I)

Ma tíz éve hunyt el a szeretett

Őszinte

ség,

kollégánknak, Kodok Lehel-

nagymama, édesanya, feleZubor.

SIPOS

ÁGNES

szül.

Emlékezünk

rá.

Szerettei. (8342-I)

Kegyelettel
GYÖRGY
Imatex

halálának

emlékezünk

ANDRÁSRA,

volt

az

dolgozójára

harmadik

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

csendes!

Menye, Babi, unokája, Csaba
és felesége, Ildikó. (8343-I)

Az idő elmúlhat, szállhatnak

az évek, míg élünk, velünk
lesz emléked.
Fájó

szívvel

emlékezünk

május 4-én BARA JÁNOSRA

halálának első évfordulóján.
Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.
(8353)

Szomorú szívvel tudatom, hogy

részvétünket

és

együttérzésünket fejezzük ki

szeretett édesanyám,

nek és családjának szeretett

szül. Csöbi

mából. Emléke legyen áldott,

étterem volt kasszásnője

LITZ ROMANIA KFT. munka-

özv. PÉTER ROZÁLIA

a régi Bradul önkiszolgáló
87 éves korában, hosszas betegség

után

elhunyt.

Temetése

május 4-én, pénteken 12 órakor

lesz a református temetőben.

Nyugodjék békében!

Gyászoló leánya, Éva. (8336-I)

Szomorúan tudatjuk, hogy 2018.

május 2-án, életének 77. évében
elhunyt

NEMES ÁGNES

ÉDESANYJA elhunyta alkal-

nyugalma csendes! A HER-

közössége. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük

mindazoknak,

akik

VÁRADI IRÉNT elkísérték utolsó

útjára,

és

sírjára

virágot

helyeztek. A gyászoló család. (-)

a TCM 6-os Szerelési Vállalat

Köszönet és hála azoknak, akik

Drága halottunk temetése május

KILYÉN IDÁT. Külön köszönet

volt dolgozója.

4-én 15 órakor lesz a református

temetőben.

A gyászoló család. (8351-I)

elkísérték

utolsó

földi

útján

azoknak, akik lélekben együtt
vannak

a

messzi

távolban.

Gyászoló szerettei. (1673-I)
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A Marosvásárhelyi
Transilvania
Repülőtér
versenyvizsgát szervez
egy belső auditori állás
betöltésére
– COR 241105 –
meghatározatlan időre
A versenyvizsga időpontja:
2018. május 22., 10 óra
Követelmény:
– felsőfokú végzettség.
Részletek
a www.transylvaniaairport.ro
honlapon
vagy a 0265/328-888-as
telefonszámon.

A Mureş Insolvency SPRL –
Marosvásárhely, Ghe. Avramescu u. 4. szám –, a csődeljárás alatt álló adós Electro Dia
Junior Kft. – Sárpatak, Fő út
85C1, Maros megye – felszámolója
nyilvános árverést szervez
a következő javak értékesítésére:
– Ford Mondeo Break személygépkocsi, 2002-es gyártmány, 281.767 km-ben, kikiáltási
ár: 5.300 lej + héa
– Iveco Daily haszonjármű,
1994-es gyártmány, 288.760 kmben, kikiáltási ár: 9.200 lej + héa.
A nyilvános árverésre május
11-én 13 órától kerül sor a cégfelszámoló székhelyén, és hetente péntekenként megismétlik
ugyanabban az időpontban, az
értékesítésig. Az árverésen részt
vehetnek azok a magán- és jogi
személyek, akik/amelyek megvásárolják a feladatfüzetet, kifizetik
a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a részvételi díjat az árverés előtti napon 13 óráig.
Bővebb felvilágosítás
a cégfelszámoló 0265/269-700,
0745-146-096 telefonszámán.

MAROS MEGYEI TANÁCS
Nyitott kapuk napja a Maros Megyei Tanácsnál

Május 16-án nyílt napot tart a Maros Megyei Tanács.
A nyitott kapuk napjának időpontja egy szimbolikus
dátum, mivel 113 évvel ezelőtt ezen a napon fogadta el az akkori helyi tanács azt a határozatot,
amellyel jóváhagyták Marosvásárhely és Maros
megye egyik emblematikus épületének, az új városházának a felépítését. Ez az épület ma a Maros Megyei Tanács székhelye.
A nyílt nap alkalmával bárkinek lehetősége van arra,
hogy feliratkozzon egy vezetett sétára a Maros Megyei Tanács épületében. Iratkozni 2018. május 14ig lehet e-mailben (lukacs.katalin@cjmures.ro vagy
vitelar.corina@cjmures.ro) vagy a 0265-263211 telefonszám 1286-os mellékállomásán.
A nyitott kapuk napján az érdeklődők meglátogathatják a megyei tanács épületét, illetve felmehetnek a toronyba is. A séta során idegenvezető mesél
a látogatóknak az épület történetéről, illetve az itt
működő két intézmény, a Maros Megyei Tanács és a
Maros Megyei Prefektúra tevékenységéről.
Az érdeklődők magyar vagy román nyelvű vezetett
sétára iratkozhatnak fel.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

MAROSVÁSÁRHELY
POLGÁRMESTERI HIVATALA
előléptetési vizsgát hirdet

az Iskolaigazgatóság befektetési, iskola-, templom- és kórházjavítási
osztálya szakszolgálat-vezetői tisztségének betöltésére.
A versenyvizsgára (írásbeli vizsga) az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. június 5-én 10
órától.
Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, azután,
hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 143-as cikkelyében előírt okiratokat kell tartalmaznia.
A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás:
Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268.330as telefonszám, 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó Vita Ibolya tanácsos.
Dr. Dorin Florea
polgármester

Több mint hétezren vettek részt
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által
a május elsejei minivakációban szervezett eseményeken

Marosvásárhelyiek ezrei vettek részt a megye
legnagyobb játszóterének nyári idénynyitóján!
Smiley, Vastag Csaba és a Showlandia hozta
lázba a gyerekeket és fiatalokat szombaton, április 28-án 16 órától a Somostetőn.
Vasárnap, április 29-én 19 órától egy dél-koreai fiatal zongorista lépett fel a marosvásárhelyi
Kultúrpalota színpadán. Az egyik legnagyobb fiatal tehetségnek tartott művész, Won Kim előadását több mint 400 zenerajongó tekintette meg
Maros megyéből és a környező megyékből.
Kedden, május elsején megközelítőleg 4000en vettek részt a Maros Sport- és Szabadidőközpont idénynyitóján. Fuego és Vastag Csaba lépett színpadra és varázsolt fergeteges hangulatot, 18 órától
pedig több ezer fiatal bulizott Jukebox, Deepside Deejais és Faydee ritmusaira.
Május 3-án Erdély legnagyobb szabadtéri mozija nyitotta meg kapuit, és felejthetetlen filmekkel várja a
nagyközönséget. Az első mozgóképet 21.30-tól vetítették a marosvásárhelyi nyári színpadon.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

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

fémesztergályos

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

gépbeállító, gépkezelő

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

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

Önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán (Gh. Doja 145/a) vagy a cserefalvi Surtec vevőszolgálatán (Cserefalva,115 szám), illetve e-mailben:
productie@surubtrade.ro. További információ a 0742-074-194
telefonszámon.

