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Csak négy gyár működik

Ellenőrizték a cukorgyárakat

Megalakult az új
Országgyűlés

Az új Országgyűlés és a leendő kormány legitimációja minden vitán felül
áll – jelentette ki Áder János köztársasági elnök kedden az új parlament alakuló ülésén. Április 8-án, a választási
eredmények megismerése előtt –
látva a magas részvételt – a most ellenzéki szerepre készülő pártok vezetői is ekként nyilatkoztak.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium által kinevezett tagokból,
valamint a cukorgyárak és a cukorrépatermesztők országos szövetségének
képviselőiből álló bizottságok ellenőrizték azokat a cukorrépa-feldolgozó üzemeket,
amelyeket
az
uniós
szabványoknak megfelelően a szakminisztérium 2018/10-es számú rendelete
alapján feldol-gozhatnak cukorrépát
vagy cukornádat.

Vajda György

Az ellenőrzések alapján négy gyárat ismertek
el az országban, ezek a Bodfalusi Cukorfeldolgozó Vállalkozás Kft. (cukorrépa- és cukornádfeldolgozó), az Agrana Románia Rt. Romanban
és Buzăuban székelő fiókegységeivel, a Lemarco Cristal Kft. és a Tereos Románia Rt.,
amelynek Ludason van az egysége. Ez azt jelenti, hogy az országban a cukorrépa-termesztők kizárólag az említett gyárakkal köthetnek
szerződést, ugyanis csak így kaphatják meg a
támogatást.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A szerződést regisztrálni kell a megyei mezőgazdasági igazgatóságoknál, és egy másolatát
minden év október elsejéig le kell adni az
APIA-kirendeltségekhez. A termesztőknek a
következő feltételeket kell teljesíteniük: jogi
személyeknek számlával, míg magánszemélyeknek a minisztérium által elismert gyártól kibocsátott bizonylattal igazolniuk kell, hogy
minimum 26.400 kg cukorrépát értékesítenek
hektáronként a folyamatban levő év december
31-ig.
(Folytatás a 6. oldalon)

____________3.
UNITER-díjat
kapott Bogdán Zsolt
és a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem
Hétfő este a gyulafehérvári várban, az
érseki székesegyház közelében felállított pavilonban adták át a legrangosabb hazai színházi elismeréseket. A
Román Színházi Szövetség – az UNITER – díjai a legmagasabb szakmai
elismerésnek számítanak.

____________5.

Románia
és a béke ünnepe

Mózes Edith

Az európai béke és egység ünnepe a mai nap, az Európa-nap. Ezen a napon a történelmi jelentőségű Schuman-nyilatkozat évfordulóját ünnepelik az egész
kontinensen. 1950. május 9-én Robert Schuman francia
külügyminiszter javaslatot tett az első és második világháborúban egymás ellen harcoló európai országoknak, hogy szén- és acéltermelésüket vonják közös
irányítás alá. Francia- és Németországon kívül Belgium, Hollandia, Luxemburg és Olaszország válaszolt
a felhívásra, és 1951 áprilisában aláírták az első Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó Párizsi Szerződést, amit az európai integráció első lépcsőjeként
szoktak emlegetni.
A kormányfők 1985-ös milánói találkozójukon elhatározták, hogy Európa napjaként fog bekerülni a nap
a köztudatba, mely minden tagország állampolgárához
szól. Ám valójában ez a nap nemcsak az alapító országok állampolgárait, de az összes tagországét érinti, hiszen mindenki, aki demokratikusan választja a
belépést, elkötelezi magát a békeprogram, a szociális
fejlődés, a gazdasági fejlődés és a szolidaritás alapgondolatai mellett.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 56 perckor,
lenyugszik
20 óra 41 perckor.
Az év 129. napja,
hátravan 236 nap.

Ma GERGELY, holnap
ÁRMIN, PÁLMA napja.
ÁRMIN: az egykori Arminius fejedelem latin nevéből
rövidült.
PÁLMA: a növény után a
közelmúltban keletkezett név.

IDŐJÁRÁS

Felhőátvonulások,
változékony égbolt

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. május 8.

1 EUR

4,6496

100 HUF

1,4777

1 USD

Hőmérséklet:
max. 230C
min. 110C

1 g ARANY

3,9148
164,8689

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek
Jogi tanácsadás

Ma délután 4 órakor Molnár Loránd ügyvéd jogi tanácsadást tart előfizetőinknek szerkesztőségünk Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén. Az
érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési
szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Július előtt nem nyitják meg a Transzfogarast

A hó helyenként hétméteres

Igen kevés a valószínűsége annak, hogy július elseje előtt megnyissák a forgalom előtt az Erdélyt
Havasalfölddel összekötő, 7C jelzésű transzfogarasi utat, mivel a hóréteg vastagsága az aszfaltcsík egyes részein eléri a hét métert is – közölték
a Brassó megyei útügyi hatóság képviselői.

„A szárnyra kapott híresztelések ellenére a transzfogarasi út sajnos távol áll attól, hogy közlekedni lehessen rajta.
Mint a felvételek is mutatják, az úttesten vastagon áll a fagyott hó, amelynek vastagsága néhol a 6-7 métert is meghaladja. És mindez az alsóbb részeken, alacsony
magasságon. Mert magasabbra az útügyi hatóság alkalmazottai fel sem tudnak jutni. Ugyanakkor az útszéli sziklák
több helyen is megrongálódtak a lavinákban, amelyek jelentős kőmennyiséget hordtak az úttestre. Ezeken a részeken pluszerőfeszítésre lesz szükség az oldalak
megerősítésére. Mindezek ellenére kollégáink nekiláttak a
hó eltakarításának, azonban igen kevés a valószínűsége
annak, hogy július elseje előtt – amikor hagyományosan
elindul a közlekedés – meg lehessen nyitni a transzfogarasi

utat” – áll az útügyi hatóság Facebook-oldalán közzétett
bejegyzésben.
A transzfogarasi út, másként 7C jelzésű országút, a Fogarasi-havasok központi részén keresztül észak–dél irányban köti össze Alsóárpás és Curtea de Argeş településeket.

Kerékpáros nyílt nap május 12-én

A Bike Park kerékpárszaküzlet a Neuzer Románia kerékpár-forgalmazóval május 12-én, szombaton nyílt napot
szervez, ez alkalommal vásárral egybekötött bicikli-kiállítás lesz.
Kiállításra kerül a teljes kerékpárpaletta, a gyerektől a
felnőttméretig, a Neuzer (magyar márkatermék), a Kellys
(szlovák márkatermék) és a Centurion (német márkatermék) kerékpárokból.

Út a boldogsághoz

Út a boldogsághoz címmel a valódi belső béke és öröm
eléréséről tart előadást Gunagriha, Sri Chinmoy tanítványa
május 11-én, pénteken 19 órakor a Maros Művészegyüttes
kövesdombi előadótermében (Marosvásárhely, 1848. út
47. szám). A belépés díjtalan.

A kommunizmus áldozataira
emlékeznek

A Volt Politikai Foglyok Maros Megyei Szövetsége május
12-én 11 órai kezdettel ünnepi megemlékezést tart a kommunizmus áldozatainak marosvásárhelyi emlékművénél.
Szeretettel várják a tagokat és szimpatizánsokat.

Esztendő kereke – hagyományőrző
gyermekprogram

Május 12-én, szombaton délelőtt 10 órakor kézműves-foglalkozásra és ügyességi játékokra várják a kisiskolásokat,
illetve szüleiket, nagyszüleiket a Néprajzi és Népművészeti
Múzeumban. A belépő 5 lej, testvérek és csoportok esetén
kedvezményes jegyek válthatók. Jelentkezni a következő
elérhetőségeken lehet: gyimola@yahoo.com, 0742-920390. Szervezők: Világló Egyesület, Néprajzi és Népművészeti Múzeum. A program szakmai partnere a
Hagyományok Háza.

Búcsú Jedden

Május 10-én, áldozócsütörtökön délután 6 órától tartják a
jeddi kápolna Urunk mennybemenetele búcsúünnepét. A
szentmisét ft. Oláh Dénes celebrálja, szentbeszédet mond
Kovács Péter nyárádtői plébános.

RENDEZVÉNYEK

Könyvbemutató Szászrégenben

Kirándulás Gyimesbükkbe

Május 9-én, ma délután 5 órától a szászrégeni DIO Házban bemutatják Káli Király István A szemfényvesztett című
regényét. Moderátor: Sebestyén Mihály. A szervezők – a
Kemény János Művelődési Társaság nevében – minden
irodalomkedvelő barátot várnak a tartalmas beszélgetésre.

Felvételi felkészítők a színin

A Mentor Könyvek Kiadó május 11-én, pénteken 17 órai
kezdettel bemutatja a Bizony, csoda! című, Káli István és
gróf Bethlen Anikó beszélgetését tartalmazó, újonnan
megjelent könyvet. A beszélgetést ifj. Király István, a
kiadó vezetője moderálja.

Május 19-én, szombaton kirándulást szervez Gyimesbükkbe az Erdélyi Magyar Baloldal. Bővebb felvilágosítás
a Dózsa György utca 9. szám alatti (első emeleti) székhelyen vagy a 0744-928-299-es telefonszámon naponta 9–
11 óra között.
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem májusban ingyenes felvételi felkészítőt tart. Az alapképzés minden szakán
hétvégén zajlanak a konzultációk az egyetem honlapján
közölt beosztás szerint. Bővebb tájékoztatás a honlapon
– www.szini.ro, www.uat.ro –, illetve az egyetem hirdetőfelületein található. További elérhetőségek: 0265-266-281
(tel./fax), e-mail-cím: felveteli@uat.ro, székhely: Köteles
Sámuel utca 6. szám.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

Bizony, csoda!

Hármas könyvbemutató Szovátán

A Bernády Közművelődési Egylet és Szováta Város Önkormányzata szervezésében könyvbemutató lesz május
15-én, kedd délután 6 órai kezdettel a városháza dísztermében. Bemutatásra kerül dr. Barabás László Ünnepeink
népi színháza, illetve Székely Ferenc Élet-kalangyák és
Otthoni szeretettel c. kötetei. A könyveket Márton Béla ny.

Ez alkalomból minden kiállított kerékpárt akciós áron
kínálunk. Igénylés esetén a biciklik vásárlás előtt saját udvarunkon, biztonságos körülmények között kipróbálhatók.
A helyszínre látogatóknak tombolát szervezünk, a fődíj
egy Neuzer kerékpár.
Szeretettel várunk minden kerékpárbarátot (érdeklődőt).
Helyszín: Marosvásárhely, Branului u. 33. (bejárat a
Gyulafehérvári utcából).
Nyitvatartás: 9 –14 óra között.
További információk tel.: 0746-103-880.
(x)
www. bike-online.ro

magyartanár és Mester Zoltán, a Bernády Közművelődési
Egylet elnöke méltatja. Dedikálás a helyszínen.

Szalmaképek és könyvbemutató

Kolozsvári József szalmaképeiből nyílik kiállítás május 17én, csütörtökön 18.30 órai kezdettel a kövesdombi unitárius egyházközség templomának Bözödi György
termében. A tárlatot Kedei Zoltán festőművész nyitja meg.
Bemutatják Kolozsvári József Egy álmot kergettem című
életrajzi kötetét (Juventus Kiadó, 2018). Az esemény
házigazdája Kecskés Csaba lelkész-esperes, a Segesváron élő szerzőről és munkájáról Doszlop Lídia beszél.

Délvidéki dokumentumfilmek
Marosvásárhelyen

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a budapesti Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával
délvidéki dokumentumfilmes műhelyek alkotásait mutatja
be ma 19 órától a marosvásárhelyi G. kávézóban. A Művészeti Karaván elnevezésű program célja délvidéki és
felvidéki dokumentumfilmes műhelyek alkotásainak bemutatása székelyföldi településeken. Az érdeklődők a magyarkanizsai Cinema Filmműhely alkotásait láthatják. A
belépés ingyenes.
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Megalakult az új Országgyűlés

Ország – világ

„A haza minden előtt”
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Újra ugrásszerűen nőtt
valamennyi ROBOR

Valamennyi irányadó bankközi kamatláb ugrásszerűen emelkedett kedden – derül ki a Román Nemzeti
Bank (BNR) adataiból. A háromhavi irányadó bankközi kamatláb, a ROBOR 3M az előző napi 2,54 százalékról 2,68 százalékra emelkedett. 2,68
százalékos szintet 2014. október 27-e óta nem regisztráltak. A hathavi ROBOR eközben 2,63 százalékról 2,80 százalékra, a kilenchavi 2,68 százalékról
2,83 százalékra, míg a tizenkét havi 2,73 százalékról
2,86 százalékra ugrott. Mint ismeretes, a háromhavi
ROBOR értéke azért fontos, mivel ennek alapján
számolják ki a változó kamatozású hitelek törlesztőrészletét, miközben a hathavi ROBOR-t a jelzáloghitelek
törlesztőrészletének
kiszámításakor
alkalmazzák. A kilenchavi ROBOR-t a kereskedelmi
bankok által egy másik kereskedelmi banktól felvett
kölcsön kamatjának kiszámításakor veszik figyelembe. (Mediafax)

Adományokkal segítik kollégáikat
a lugosi kórház orvosai

Az új Országgyűlés és a leendő
kormány legitimációja minden
vitán felül áll – jelentette ki Áder
János köztársasági elnök kedden
az új parlament alakuló ülésén.

Április 8-án, a választási eredmények
megismerése előtt – látva a magas részvételt – a most ellenzéki szerepre készülő pártok vezetői is ekként
nyilatkoztak. Szinte kivétel nélkül azt
mondták, hogy a magas részvétel erős
legitimitást ad a következő Országgyűlésnek és kormánynak – hívta fel a figyelmet az államfő.
Azt is hangsúlyozta, hogy a választók
döntését mindenkinek tiszteletben kell
tartania, ez a demokrácia alapszabálya.
Az országgyűlési választás végeredménye világos, egyértelmű, jogilag megkérdőjelezhetetlen – jelentette ki.
Az elnök beszédében javasolta, hogy
az Országgyűlés Orbán Viktor kormányfőt, a Fidesz elnökét válassza újra miniszterelnöknek.
Áder János köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a választáson és
annak lebonyolításában, valamint azoknak, akik a jogorvoslati eljárások során
a benyújtott kifogásokat időben elbírálták.
A köztársasági elnök szerint érdemes
ugyanakkor foglalkozni a választási időszak tanulságaival, ezért azt javasolja a
parlament törvényalkotási bizottságának, hogy a Nemzeti Választási Bizottsággal (NVB) együtt tekintse át a
választási eljárás tapasztalatait, és ha indokolt, tegyen javaslatot az Országgyű-

lésnek a választási eljárási törvény módosítására.
Áder János azt is a Ház figyelmébe
ajánlotta, hogy idén 23 párt állított országos listát, soha ennyi ezelőtt. Közülük 16 nem érte el az 1 százalékos
támogatást, 15 pedig még a 0,5 százalékot sem – mondta, megjegyezve, hogy
minden egyes országos listát állító párt
legalább 153 millió forint támogatásban
részesült, és a korábbi tapasztalatok
alapján sajnos esély van rá, hogy ezzel
nem tudnak elszámolni. Ezért megfontolásra javasolja az Országgyűlésnek,
nem kellene-e visszatérni a korábbi szabályozáshoz, és elejét venni annak, hogy
a demokrácia ünnepéből néhányan üzletet csináljanak.
Felidézte emellett: április 8-án voltak
olyan szavazókörök, ahol 2-3 órát kellett
várakozni, hogy a választók leadhassák
szavazatukat. Ezt elfogadhatatlannak
minősítette, és elnézést kért azoktól,
akik ilyen méltatlan helyzetbe kerültek,
ugyanakkor meg is köszönte nekik, hogy
türelmesen, zokszó nélkül várakoztak.
Európa jövőjét érintve Áder János
úgy fogalmazott: az Európai Unió néhány vezetője mintha elveszítette volna
iránytűjét.
A köztársasági elnök azt mondta: az
uniós közéletet a világos jövőkép hiánya, a kicsinyes vitákba feledkező politikusok, szellemi restség és unalomig
ismételt közhelyek jellemzik.
Hozzátette: Helmut Kohl még értette
az alapító atyák üzenetét, érdemes lenne
visszatérni a gondolataihoz. „Mi egy

Fotó: MTI

egyesült, demokratikus, polgárbarát,
cselekvőképes és föderális alapvetésű
Európát szeretnénk” – idézte az egykori
német kancellárt.
Végül arra hívta fel az Országgyűlés
figyelmét, hogy infokommunikációs forradalom és úgynevezett klímaforradalom zajlik a világban.
A magyar gazdaságnak is új kihívásokkal kell szembenéznie: digitális gazdaság,
infokommunikáció, robotizáció, mesterséges intelligencia – sorolta a köztársasági elnök, aki szerint ma az a kérdés,
hogy ebben a versenyben „a győztesek
vagy a vesztesek oldalára kerülünk”.
Megjegyezte: Magyarországon ma már a
munkavállalók több mint 15 százaléka
dolgozik a digitális gazdaságban.
Emellett az elkövetkező évek egyik
legfontosabb kérdésének azt nevezte az
államfő, hogy „képesek leszünk-e úgy
növelni jólétünket, hogy a felhasznált
erőforrásokat ne utódainktól vegyük el”.
És úgy, hogy a természettel szemben az
utóbbi évtizedekben felhalmozott adósságunkat még törlesszük is – tette hozzá.
„Az emberiség mérhetetlen kapzsiságában” ugyanis az utóbbi évtizedekben
többet vett el a természettől, mint
amennyihez joga lett volna, többet, mint
amennyit a természet elviselni képes és
pótolni tud – mondta, hangsúlyozva:
„ezen az úton biztos, hogy nem mehetünk tovább”.
Áder János beszéde végén a következő négy évre ugyanazt az idézetet adta
útravalóul a képviselőknek, amit 2014ben: „A haza minden előtt”.

Civilek tüntettek az új kormány ellen

Civilek tüntettek a parlament megalakulása és az új
kormány ellen kedden a Kossuth téren a Civil Ellenzéki Kerekasztal elnevezésű szervezet felhívására.
Dél előtt néhány perccel a demonstrálók egy csoportja megpróbálta áttörni a rendőrök sorfalát az
Országház déli kapujánál, de kisebb dulakodás után
visszaszorították őket.

A Nem akarjuk ezt a parlamentet és kormányt! címmel
meghirdetett demonstrációról a szervezők a Facebookon azt
írták: „A többség nem akarja, hogy a csalással megválasztott
új parlament és kormány felálljon!”
A Kossuth tér kedd délelőtt rendőrsorfallal volt körbezárva,
egyedül a metróbejáratot lehetett megközelíteni, a Vértanúk

tere felől. A néhány száz tüntető többsége az Alkotmány utca
és a Kossuth tér sarkán csoportosult. Itt két színpadot is felállítottak, az egyikről civilek beszéltek, egyebek mellett arról,
hogy újjá kell szervezni a társadalmi szolidaritást, hogy együtt
tudjanak fellépni „a túlhatalom” ellen. A téren nemzeti és
uniós lobogókat lehetett látni. Egy többméteres molinón az
állt: „Az alaptörvény érvénytelen!”
Az Országgyűlés alakuló ülésének díszvendégei a főbejárathoz vezető oroszlános lépcsőhöz érkeztek kedd délelőtt, a
tüntetők ekkor azt skandálták: „Viktátor”, illetve „hazaárulók”. A rendőrök nem sokkal fél 11 előtt elálltak az útból, a
demonstrálók az oroszlános lépcsőhöz mentek, ahol rendőrsorfal állt.

Aggályos az újságírók parlamenti akkreditációjának megtagadása

demokrácia fő intézménye, az újságírók akkreditációjának
megtagadása súlyos aggályokat vet fel, és rossz precedenst
teremt az új ciklus kezdetén.
„Az akkreditációt nem lenne szabad a kritikus riportok korlátozására használni” – húzta alá.
Május elején három internetes lap újságíróinak akkreditáHarlem Désir volt francia Európa-ügyi miniszter és a fran- cióját utasította vissza a parlament sajtóosztálya arra hivatcia Szocialista Párt egykori első titkára, az EBESZ médiasza- kozva, hogy az előző ciklusban megsértették a parlamenti
badságért felelős képviselője kijelentette, a parlament a sajtótudósítás szabályait.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet
(EBESZ) médiaszabadság-képviselője hétfő este kiadott nyilatkozatban aggodalmát fejezte ki egyes
újságírók akkreditációjának megtagadása miatt,
amely megakadályozza, hogy beszámoljanak az Országgyűlés keddi alakuló üléséről.

Fejenként 100 lejt adományoztak a Temes megyei
Lugos kórházának orvosai azoknak a kollégáiknak,
akiknek a pótlékok csökkentése nyomán alacsonyabb lett a fizetésük. Nyolc orvos, akinek az új bérezési törvény nyomán nőtt a havi bére, az elmúlt
napokban fejenként 100 lejt adott azoknak a kollégáknak, akik viszont most kevesebbet keresnek,
mint azelőtt. Az adománygyűjtés ötlete Erwin Floroni
kórházigazgatótól származik. A pénzt azok az ápolók, betegszállítók és irodai dolgozók kapják, akik az
új bérezési törvény életbe lépése nyomán most kevesebbet keresnek, mint korábban. Az igazgató elmondása szerint a kórház több mint 300 dolgozója
közül 43-an kapnak alacsonyabb fizetést a pótlékok
korlátozása miatt. A bérek 35 és 270 lej közötti öszszeggel csökkentek. (Mediafax)

Bizalmatlansági indítvánnyal
fenyegetőzik a PNL

A liberális pártiak mindent meg fognak tenni, hogy
bizalmatlansági indítványt nyújthassanak be, közölte
kedden Cristian Buşoi, a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) alelnöke. A Nemzeti Liberális Párt alelnöke
szerint a „Dragnea–Dăncilă kormány” nem fog ugyan
lemondani, de „egyre szűkül a játéktere”, és végül
meg fog bukni. „Amit Iohannis elnök a tegnap este
mondott, az csak a kezdet” – tette hozzá Buşoi.
Klaus Iohannis államfő hétfő este azt nyilatkozta,
hogy a közpénzek helyzete nagyon rossz irányba
alakul, és ismét kijelentette, hogy Viorica Dăncilă kormányfőnek sürgősen le kell mondania. (Agerpres)

Románia
és a béke ünnepe
(Folytatás az 1. oldalról)

Idén a világ különböző részein működő uniós küldöttségek is részt vesznek a megemlékezésen. Programok és
rendezvények sokasága várja az érdeklődőket egész májusban. Az idei év témája: a kulturális örökség európai
éve.
Ünnepel tehát Európa és a világ.
De mi történik minálunk a béke és az egység ünnepén? Hogyan valósul meg a békeprogram, a szociális
és a gazdasági fejlődés, illetve a szolidaritás?
Vegyük sorra. Hétfőn figyelmeztető sztrájk volt az
egészségügyben. Talán az „egység” és „szolidaritás”
nevében pár nappal ezelőtt Csíkszeredában ismeretlen
tettesek piros festékkel obszcén ábrákat festettek a
Hősök temetőjében álló emlékműre.
Az alkotmánybíróság május 10-én tárgyalja a hatóságok közti alkotmányos konfliktusra vonatkozó óvást
Klaus Iohannis államfő azon döntésével kapcsolatban,
hogy nem járul hozzá Laura Codruţa Kövesi menesztéséhez. Az elnök ezenkívül alkotmányossági kifogást
emelt az igazságszolgáltatás megszervezéséről szóló
törvény ellen is.
És éppen ma, a béke, az egység és a szolidaritás ünnepén szavaznak a honatyák az egészségügyi miniszter
ellen benyújtott egyszerű indítványról.
Az államfő, miután április végén már megtette egyszer, hétfőn ismét a miniszterelnök lemondását követeli,
elégtelennek tartva a kormány gazdasági teljesítményét
az idei első negyedévben.
És még egy: le kellett venni a zászlókat a csíkszeredai
művelődési ház mellől, és nemsokára a Városháza felirat is erre a sorsra jut.
Ilyen „események” színesítik tehát a hazai „eredeti”
Európa-napi rendezvényeket tizenegy évvel azután,
hogy Románia tagja lett az Európai Uniónak. És ahelyett, hogy beilleszkedett volna a konszolidált demokráciák és a civilizált világ szokásvilágába, „hála” az
egymást követő országvezetők tehetetlenségének, mint
egy bűzlő mocsárba, beleragadt saját „eredetiségébe”.
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Iohannis elmarasztalta a kormányt
Klaus Iohannis hétfőn televíziós beszédben elmarasztalta
a kormányt a gyenge gazdasági teljesítményért, és ismét
Viorica Dăncilă miniszterelnök lemondását követelte. A
Szociáldemokrata Párt elnöke, Liviu Dragnea egy kereskedelmi televízió esti
műsorában visszaverte a vádakat.

Iohannis azt követően elemezte
a kormány gazdasági teljesítményét, hogy a pénzügyminisztérium
közzétette az államháztartás első
negyedévi mérlegét. Megállapította, hogy a bevételek abszolút értékben
ugyan
nőttek
4,5
százalékkal, de jóval elmaradnak a
tervezett szinttől. A kiadások
ugyanakkor 22 százalékkal emelkedtek, ezért óriási nyomás nehezedik az államháztartásra. Az
államfő szerint a kormánynak nincsenek megoldásai a helyzet kiigazítására, ezért Dăncilănak sürgősen
le kell mondania. Felidézte, hogy
már az idei költségvetés elfogadásakor figyelmeztetett: a Szociáldemokrata Párt (PSD) által javasolt
büdzsé nélkülözi az alapvető gazdasági logikát, hiszen adócsökkentések és béremelések mellett
számos infrastrukturális beruházást
ígért, de már akkor látszott –

Paloták csatája
mondta Iohannis –, hogy mindenre
nem lesz elég pénz.
Iohannis szerint ahhoz, hogy az
államháztartás elbírja a rá nehezedő nyomást, a bevételeket kell
növelni. Rámutatott: a kormány
egyetlen adónem esetében sem
tudta teljesíteni a költségvetésben
szereplő tervezett bevételszintet.
Hozzátette: a tavalyi csaknem 7
százalékos gazdasági növekedés
nem tükröződik a lakosság jövedelmében.
Dragnea visszaverte a vádakat
Nincs miért lemondania a miniszterelnöknek – jelentette ki hétfő
este az Antena 3 televízióban Liviu
Dragnea, a Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnöke Klaus Iohannis kijelentéseire reagálva. „A miniszterelnököt támogatja a párt, ezt
megerősítette a mai állandó bizottság is. Mi nem cserélgethetjük anynyiszor
a
miniszterelnököt,
ahányszor Iohannisnak nem tetszik,
mert nem elég szófogadó” – nyilatkozta Dragnea.
A kormánykoalíció „Iohannis államfő minden támadása ellenére”
folytatni fogja a kormányprogram
életbe ültetését – jelentette ki Dragnea. „A gazdasági adatok, a pénzügyi adatok, az adóbegyűjtés
szempontjából növekedést regisztrálunk. Nem állunk meg itt. A ten-

dencia növekedő. Az államfő politikai kerékkötése és nyilvános támadásai ellenére ez a kormány
folytatni fogja a kormányprogram
életbe ültetését” – mondta Dragnea.
Hozzátette: Klaus Iohannis gazdaságról szóló kijelentései politikai
jellegűek. „Tavaly is ugyanezeket
a kritikákat kaptuk, hogy gazdasági
szempontból lehetetlen csökkenteni az adókat és illetékeket, és növekvő kiadások mellett gazdasági
növekedést elérni. Kiderült, hogy
mégis lehet, és nem mi találtuk ezt
ki. Vannak országok, amelyek sikerrel alkalmazzák ezt a módszert,
és ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van: amikor csökkented
az adókat és az illetékeket, több
ember kezd jövedelmet termelni,
azaz nő az adófizetők száma. Tehát
összességében nőnek a bevételek.
A múlt évben is azt mondták, hogy
nem lesz a terveknek megfelelő
gazdasági növekedés, azt mondták,
hogy túllépjük az államháztartási
hiányt. Bebizonyosodott, hogy
nem. A dolgok nagyon egyszerűek,
nincs szó semmilyen gazdasági
mágiáról” – jelentette ki Dragnea.
Véleménye szerint az államfő
nyilatkozatai „zavart keltenek az
emberekben, mert a végtelenségig
ismétlik
a
hazugságokat”.
(hírösszefoglaló)

talmazással készítettek 2008–2014
között. „Az igazságszolgáltatás realitásának alakulása kötelez ezen
kérés megfogalmazására. Ezt kiegészíti a Tarcea által nemrég adott
interjú, amelyben elismerte, hogy
2008–2014 között nem volt törvényes keret a lehallgatásokra. Az
alapgondolat az, hogy nem volt
törvényes keret. Egy megállapodás
nem helyettesíthet egy törvényt” –
fogalmazott az ügyvéd.
„Súlyos ellentmondásokon és
ködösítésen alapulnak” az Országos Korrupcióellenes Ügyészség
ügyészei által felhozott vádak, nyilatkozta Călin Popescu-Tăriceanu,
a szenátus elnöke a legfelsőbb bíróságon.

„Minden nyilatkozatom őszinte
és jóhiszemű volt. Ártatlannak vallom magam, és nem szerettem volna
megnehezíteni a nyomozást vagy a
vádlottak felelősségre vonását. Súlyos ellentmondásokon és ködösítésen alapulnak a vádak. (…)
Részletesen elmagyaráztam a Dan
Andronickal való kapcsolatomat és
időtartamát, Tal Silbersteint illetően is. Ez egy szándékos per, teljesen mást akarnak, mint az
igazság felfedését. (…) Túl sok feltételezés és színezés van, amelyekből egyeseket nem találunk meg a
vádiratban”
–
nyilatkozta
Tăriceanu.
Az ítélethirdetésre május 22-én
kerül sor.

Tăriceanut hamis tanúzással vádolják

A nagyváradi önkormányzat megvont
egyes pótlékokat

Negyven orvos
benyújtotta felmondását

A nagyváradi sürgősségi megyei kórház sürgősségi osztályának mind a negyven
orvosa benyújtotta felmondását, miután a városi önkormányzat
a
pótlékok
átcsoportosításáról döntött.
Az asszisztensek is azt mondják, hogy hasonló cselekedetre készülnek.

sünk, találtunk néhányat, számításokat kell végezni” – mondta el
Borcea.
Gheorghe Carp, a nagyváradi
sürgősségi megyei kórház igazgatója eközben a Mediafax kérdésére
úgy nyilatkozott, reméli, hogy a nap
folyamán megszületik a megoldás a
helyzet rendezésére.
A nagyváradi sürgősségi osztály
orvosai pénteken jelezték, hogy készek a tömeges felmondásra, elégedetlenségük oka, hogy a nagyváradi
helyi önkormányzat egyes pótlékok
megvonásáról döntött, ami több
száz lejes jövedelemkiesést jelent
számukra.
Hadrian Borcea pénteken úgy
nyilatkozott, hogy különösen nehéz
körülmények között dolgozó orvosok veszítettek havi járandóságukból. Elmondása szerint februárban
a váradi megyei kórház sürgősségi
osztályán a pótlékok 100 százalékosak voltak, mára 55-85 százalék közötti arányra csökkentek.

vesznek részt. Közülük páran tagjai
lesznek az onkoolimpián részt vevő
olimpiai válogatottnak. Az egyesület 2016-ban öt gyerekkel vett részt
az onkoolimpián és összesen kilenc
éremmel tért haza.
A szenvedélybetegek
megsegítéséről a szegény gyerekek
táboroztatásáig
A Bonus Pastor Alapítvány Esély
a változásra című projektjét támogató adományok révén lehetőség
nyílna a gyógyulásra azoknak a
szenvedélybetegeknek is, akik
anyagi nehézségek miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy részt
vegyenek a terápián. Sok az olyan
alkohol-, drog-, szerencsejáték- és
más függőségben szenvedő beteg,
akik az alapítványhoz fordulnak segítségért, de nem tudjak kifizetni a
terápiás költségeiket, mivel anyagilag nehéz helyzetbe kerültek, elveszítették munkahelyüket, házukat és
családjukat is.
A Gyulafehérvári Caritas Első
nyári táborom című projektje által
szeretnének minél több Maros megyei, hátrányos helyzetű gyereket
ingyenesen táborozatni. Elsősorban
olyan 7-13 éves gyermekeknek kínálnának vakációs élményeket, akik
szerény anyagi körülmények között
élnek Maros megye különböző településein: Erdőszentgyörgyön,

Gyulakután, Balavásáron, Szovátán, Makfalván. Ezek a gyermekek
alacsony jövedelmű, sokgyerekes
családokból származnak, vagy
egyedülálló, munkanélküli, esetenként beteg szülők nevelik őket,
tehát esélyük sincs arra, hogy eljussanak egy nyári táborba.
A Diakónia Keresztyén Alapítvány az otthoni idősgondozásra
gyűjt. Maros megye 23 településén
vannak gondozottaik, viszont a tevékenységüket nehezíti, hogy idén
jóval kevesebb anyagi támogatásban részesültek, mint az előző években. Ezért ahhoz, hogy a zömében
egyedül élő, alacsony jövedelmű
időseiket továbbra is rendszeresen
segíthessék, és az ellátásukhoz
szükséges egészségügyi fogyóanyagokat biztosíthassák, anyagi támogatásra van szükségük.
A Bolyai Kollégium Alapítvány
a Bolyai-sportpálya felújítására
gyűjt adományokat, a Milvus Csoport Egyesület pedig egy jól működő
mobilalkalmazás
kidolgozására, amelynek segítségével könnyedén fel lehet ismerni a
legközönségesebb 150 hazai madárfajt. Jelenleg nincs olyan mobilalkalmazás, amely a romániai
madarakat mutatná be és segítene
ezek felismerésében, ezért a madárazonosító alkalmazás az országban újdonságot kínálna.

Hadrian Borcea, a sürgősségi lemondott vezetője kedden a Mediafax tudósítójának elmondta, az
orvosok május 14-éig maradnak, és
tevékenykednek, ennyi a felmondási idejük.
„A sürgősség mind a negyven orvosa benyújtotta felmondását. Az
asszisztenseket megkértük, hogy
várjanak még, sok közöttük a fiatal,
gondjaik vannak. A kilencvenből
hatvan asszisztens írta alá a felmondását, de nem iktatta. Május 14-éig,
hétfőig az orvosok maradnak, és kifejtik tevékenységüket, felmondási
idejük van. Megoldásokat kere-

Három év letöltendőt kért az ügyész

Az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) kedden
három év letöltendő szabadságvesztést kért Călin Popescu-Tăriceanu ellen abban
az ügyben, amelyben a szenátus elnökét hamis tanúzással vádolják.

Călin Popescu-Tăriceanut hamis
tanúzással és bűnpártolással vádolják egy snagovi erdőterület és egy
băneasai farm tulajdonjogának
visszaállításával
kapcsolatos
ügyben. A védelem szerint a DNAnak nincsenek bizonyítékai. Tăriceanu védőügyvédje azt kérte,
hogy zárják ki a bizonyítékok sorából azokat a lehallgatásokat,
amelyeket nemzetbiztonsági felha-

Swimathon 8. alkalommal

Több mint húsz nemes cél vár támogatókra

Idén június 10-én szervezik
meg – immár nyolcadik alkalommal – Marosvásárhelyen a
Swimathon
jótékonysági
úszóversenyt, amely zömében szociális célok megvalósításában nyújt segítséget.
Ezúttal több mint húsz projektre gyűjtenek adományokat.

Menyhárt Borbála

A jótékonysági úszóverseny
évről évre egyre népszerűbb, egyre
több projekttel neveznek be, egyre
nagyobb tömegeket mozgat meg a
kezdeményezés, és növekszik az
összeg, amit sikerül ezúton összegyűjteni. A csöppet sem szokványos
úszóversenyben az a különleges,
hogy a négy-öt fős csapatok egy bizonyos célért úsznak. Vannak projektek, amelyeket szeretnének
megvalósítani, és ezek finanszírozásához támogatókat keresnek.
Akik úgy érzik, támogatnák egyik
vagy másik projektet, kétféleképpen segíthetik a csapatot: egy fix
összeggel, vagy pedig kiköthetik,

hogy minden leúszott hosszért fizetnek egy summát.
Adrienne álma: továbbtanulni
A Swimathon honlapján 22 projekt szerepel, amelyet támogatni
lehet. Többek között a Hifa Egyesület által javasolt projekt révén segítenének egy nem látó fiatal
nőnek, Bíró Adriennének, hogy
folytatni tudja tanulmányait. Adrienne viszontagságai 14 éves korában kezdődtek, amikor egy
sebészeti beavatkozás következtében elveszítette látását, és kénytelen
volt abbahagyni a tanulmányait.
Miután sikerült alkalmazkodnia
életének új körülményeihez, nemlátóként arról álmodott, hogy egyszer
majd folytatni fogja tanulmányait.
Ez az álom valósággá is vált, azonban Adrienne komoly nehézségekkel küzd. Ugyanis egy olyan iskola
diákja, amelyben ő az egyedüli fogyatékkal élő, és sajnálatos módon
az iskola nincs felkészülve a fogyatékkal élő diákokkal való sajátos
foglalkozásra. Ezért Adriennének
kell megoldást találnia a nehézségekre, amelyekkel szembe kell néznie. Az első és legfontosabb a

kézzel írott leckék elektronikus formátumba vagy hangos szöveggé
való átalakítása, illetve a kötelező
olvasmányok hangos könyv formátumban való beszerzése, hogy napirenden legyen azokkal az
anyagokkal, amelyekből a vizsgáira
fel kell készülnie. Az adományok
révén egy multifunkcionális nyomtatót, valamint egy elektronikus
könyvet vásárolnának neki, amely
képes hangos könyvek lejátszására
is. Ezáltal Adrienne eleget tudna
tenni a kérelmeknek (kötelező házi
olvasmányok, illetve megadott
könyvészet), amelyekre jelenleg
nincs lehetősége.
Az Együtt a Rákos Gyermekekért Egyesület a hemato-onkológiai problémákkal küszködő gyerekek egy csoportját szeretné
eljuttatni az idén augusztusban Varsóban sorra kerülő onkoolimpiára.
Mivel a testmozgás nagyban hozzájárul az emberpróbáló kezelésen átesett gyerekek fizikai, mentális és
lelki felépüléséhez, az egyesület
Back in Game nevű programja keretében a gyerekek és fiatalok különböző
sporttevékenységeken
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UNITER-díjat kapott Bogdán Zsolt
és a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem

Hétfő este a gyulafehérvári várban, az érseki székesegyház közelében felállított pavilonban
adták át a legrangosabb hazai
színházi elismeréseket. A Román
Színházi Szövetség – az UNITER –
díjai a legmagasabb szakmai elismerésnek számítanak, és szinte
minden évben egy-egy magyar,
illetve marosvásárhelyi vonatkozással rendelkező díjazottról is
tudósíthatunk. Ez az idén sincsen
másképpen, hiszen UNITER-díjban részesült Bogdán Zsolt kolozsvári
színművész
és
a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem is.

Kaáli Nagy Botond

Az idén a hazai színházi produkciók
díjkiosztó gálájára 31 jelöltből tizenhárom díjazandót választott ki a zsűri, a
gálára meghívottak lélekszáma elérte a
háromszáz főt. A jelölteket Ludmila Patlanjoglu, Călin Ciobotari és Alina Epîngeac színházkritikusok választották ki, a
jelölőzsűri azon előadások közül jelölt,
amelyeket 2017. január 1. és december
31. között mutattak be. A Dragoş Buhagiarból, Marina Constantinescuból,
Marcel Iureşből, Ana Ularuból és Alexa
Visarionból álló grémium által eldöntött
idei UNITER-díjasok listáját az alábbiakban olvashatják.
A legjobb előadásnak járó díjat a temesvári Mihai Eminescu Nemzeti Színház Rambuku című, Mihai Mănuţiu által
rendezett előadása nyerte.
A legjobb férfi főszereplőnek járó
díjat Victor Rebengiuc, a legjobb női főszereplőnek járó díjat Mariana Mihuţ vihette haza.
A legjobb férfi mellékszereplői elismerésért Bogdán Zsolt kapott UNITERdíjat: a Kolozsvári Állami Magyar
Színház művésze a Victor Ioan Frunză
által rendezett, Angyalok Amerikában
című, kétestés előadásban játszott szerepével érdemelte ki az elismertést. A legjobb női mellékszereplői díjat Ada Lupu
kapta.
A legjobb rendezésért járó UNITERdíjat a Yuri Kordonski által a Temesvári
Állami Német Színházban színre vitt
Márquez-darab, a Hihetetlen és szomorú
történet az ártatlan Eréndiráról és lelketlen nagyanyjáról című előadás érdemelte ki.
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A hétfő esti gálán Horaţiu Mălăele
színész kiválósági díjat vehetett át,
ugyanakkor életműdíjat kapott Ileana
Stana-Ionescu színésznő, Anton Tauf
színész, Alexandru Dabija rendező,
Doru Păcurar díszlettervező és Sorina
Bălănescu színházi kritikus.
Debütdíjat kapott továbbá Victor Boldea színművész, a legjobb rádiójáték
díját az Emil Boroghină által rendezett
Ovidiu, exilatul de la Pontul Euxin című
produkció, a legjobb tévéjátékért járó elismerést pedig az Egy téli éjszaka álma
című alkotás kapta.
A legjobb színikritikáért járó díjat
idén Doina Modola érdemelte ki, a legjobb szcenográfiáért Helmut Stürmer és
Ioana Popescu kapott elismerést.
A 2017-es év legjobb hazai drámájának a Daniel Oltean által írt 50 másodperc című darabot választotta a zsűri, az
UNITER-elnök Ion Caramitru díját
Maria Constantinescu színikritikus, a
mecénásdíjat Steven van Groningen, a
Raiffeisen Bank elnöke, a British Council díját a Replika központ vehette át.
Ami a vásárhelyi vonatkozást illeti, ez
évben különdíjjal jutalmazták a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet, a gyulafehérvári Prichindel Bábszínház által
szervezett nemzetközi színházi fesztivált, valamint a Ion Creangă Színház
társulatát. A Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem az országos színházi és kulturális élet fejlődéséhez való jelentős hozzájárulása miatt kapta a szövetség
különdíját.
A díjjal kapcsolatosan dr. Balási
Andrást, az intézmény rektorhelyettesét
kérdeztük arról, hogy mit jelent számukra az elismerés. – Különdíjat kaptunk,
ez
számunkra
nagy
megtiszteltetés, hiszen egyrészt igen
rangos díj, másrészt nem osztják ki minden évben. 1995-ben az egyetem magyar tagozata két előadásáért már kapott
díjat, az egyetem honlapján minden, általunk elnyert díjat feltüntetünk. Nagyon
örvendünk az elismerésnek, gondolom,
hogy a színházaink, a stúdióink tevékenysége, a számos fesztiválszereplés
Nagyszebentől Prágáig, az utóbbi időszak megvalósításai, projektjei, illetve
az a tény, hogy egészen széles rétegű
utánpótlást biztosítunk a színházi világnak, sarkallta arra az ítésztestületet,
hogy díjat adjon nekünk. Köszönjük, és
büszkék vagyunk rá – válaszolta kérdésünkre Balási András.

iccs, azaz csórékolbász illata nehezedett az ócskapiac árutengere fölé.
A nyári ruhás, fehér hajú asszony és a kilenc-tíz éves forma, nyurga, sovány fiú alkotta páros úgy állt a portékájukat
kínálgatók színes forgatagában, mint két –
első látásra összeegyeztethetetlen, mégis
ugyanazon mondatba zárt – írásjel. Egy
kérdő és egy felkiáltó. Akaratlanul is beléjük
botlott a tekintet.
– Mama, mindjárt esik. Szerintem menjünk – szólalt meg a gyerek, és már hajolt is
le, hogy összeszedje az újságpapíron sorakozó játékkatonákat, kisautókat és az apró
kincsek mögött őrködő narancssárga, távirányítós földkotrót.
– Várj egy kicsit, szívem! – nézett rá kérőn
az asszony. – Hátha még jön valaki.
– De már úgyis van tizenhét lejünk. Abból
tudunk venni kaját – győzködte az unoka,
aztán, látva, hogy éppen előttük állok meg,
gyorsan elhallgatott.
Az árakról érdeklődtem. A fiú elkomolyodó tekintettel kezdte sorolni: az apró játékok egy lejbe kerülnek, ha legalább
hármat veszek, akkor 50 baniért is adja darabját. Az autók ára 3 lej.
– És ez? – mutattam a munkagépre.
– Huszonöt – mondta vonakodva a gyerek. Egyértelmű volt, hogy összes vagyontárgya közül ettől válna meg a
legnehezebben.
– Ezek mind a te játékaid? – kérdeztem.

Doszlop Lídia

Hollósy Simon emlékezete
Marosvásárhelyen

Hollósy Simon művészete – ez áll az eseménymeghívó plakáton. Hollósy Simon neve hallatán
sokunk szeme előtt megelevenedik a nagybányai
festőiskola mint jelentős művészettörténeti fogalom, hiszen neve ennek a mozgalomnak a megalapításával függ össze. De itt általában ki is
merülnek ismereteink Hollósyt illetően. A Maros
Megyei Múzeum – Soós Zoltán múzeumigazgató
vezetésével – és a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesület közös szervezésében
került sor május 3-án a festőművész munkásságát
bemutató gazdag, vetített képanyaggal kiegészített előadásra a marosvásárhelyi Kultúrpalota kisAz
előadó:
Bordi
Géza
termében.
művészettörténész, tanár.
Hollósy Simon 1857. február 2-án született
Máramarosszigeten. Örmény származású magyar
festőművész, a Hollósy felvett név, a család eredeti neve a Corbul. A névváltoztatás gyakori jelenség volt az örménység körében, élt ennek
lehetőségével, szokásával a Hollósy családja is.
„Mivel az örmények az etnikus térben egyre inkább a magyarsághoz közeledtek, az 1848–1849es forradalom és szabadságharc idején
egyértelműen a magyarság oldalán álltak. A modern polgári magyar nemzeti közösség megteremtésében és kialakulásában oly nagy szerepet
játszó esemény már olyan lelki élménnyel gyarapította családjaikat és közösségeiket, hogy a szabadságharc leverése után felgyorsult nyelvi és
etnikai betogolódásuk.”1 Hollósy örmény származása révén a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület is szívügyének
tekintette az előadás létrejöttét, és társszervezőként partnere lett a Maros Megyei Múzeumnak.
A múzeum tulajdonába került 2017-ben egy Hollósy-festmény, mely a Magyar Képtárat, az ún.
Bernády-gyűjteményt gyarapítja. Bordi Géza
művészettörténész tanár összegző előadásában
érdekfeszítő elemzést tartott Hollósy életpályájából, és Az ablaknál című Hollósy-festményt is
bemutatta. Május 8-án múlt 100 éve, hogy Hollósy elhunyt, tehát ilyen szempontból az előadás
emlékező jelleggel is bírt.
Hollósy tehetős kereskedőcsaládból származott, és mivel a történelmi Magyarország területén a 19. század közepén nem létezett
intézményesített felsőfokú művészképzés, a nagy
rajztudással rendelkező ifjú 1878. november 30án beiratkozott a Müncheni Képzőművészeti
Akadémiára. Hollósy elsajátítja a konzervatív iskola minden szakmai követelményét, azonban a
korabeli francia festészeti irányzatok, a „párizsi
piktúra” csábítják a művészi pályán. Bordi Géza
előadásából megtudjuk, hogy a tehetséges művészt az akadémiai tanári kar is szívesen látta
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volna, Hollósy ezzel szemben a saját útját akarta
járni, festőiskolát alapított Münchenben. Magyar
és külföldi diákjai voltak. Iskolája az emberré és
művésszé válás iskolája. Ez az időszak 16 évet
ölel fel, 1884 és 1896 között. Alkotói munkásságának ebben a szakaszában népies magyar életképeket fest, ez a müncheni korszak (pl. a
Tengerihántás, 1885; Az ország bajai, 1893).
Hollósy vallja: „a természet megfigyelése nem
eszköz, végcél kell legyen”. Bordi párhuzamot
vonva ismerteti Az ablaknál című festményt Az
ország bajai cíművel. Mindkét festmény a fényárnyék, ellenfény kontrasztra épül, és míg az
utóbbnak ismert a keltezése, Az ablaknál szignált,
de dátum nincs rajta, feltehetőleg ugyancsak
1893-ban készült. Elmondása szerint valószínű,
hogy a restaurálás után formagazdagabb és világosabb lett a festmény. Mindkét festményen kiemelt szerepet kap a fehér folt, a textilanyag Az
ablaknál festményen, és az újság Az ország bajai
című festményen. Hollósy második korszaka a
nagybányai korszak, 1896 és 1902 között. Müncheni szabadiskolája diákjaival érkezik Nagybányára, Réti István meghívására és biztatására,
először 1896 nyarán. A diákok között magyarok
és idegenek is vannak. Rendszeresülnek a nyári
táborok, amelyek 5-6 hónapot ölelnek fel évente.
A telet Münchenben, a nyarakat Nagybányán
tölti. Nagybányai korszakában festményei szabadabbá, levegősebbé válnak. Hollósy, a vezetőegyéniség,
a
művésztársakkal
való
nézetkülönbségek miatt 1902-ben elhagyja a festőtelepet, Réti István szerint mindannyiuk sajnálatára. Hollósy általában véve eléggé keveset fest,
mivel a szervezői, oktatói munka sok energiát és
időt igényel.
Harmadik korszaka a técsői korszak. Ezután
Técső lett a nyári táborok színhelye, ahová növendékeit vitte. Ez egyfajta belső emigrációja a
művésznek, sőt szemléletváltás is, hiszen a tájképfestészet, melyet eddig elutasít, itt fontos szerepet
kap,
hallottuk
Bordi
Gézától.
Posztimpresszionista szemléletet sejtetnek alkotásai ebből a korból, 1912-től lendületessé válik
piktúrája. 1917-ben bezárja szabadiskolája kapuit
Münchenben, és Técsőre költözik. 1918. május
8-án hunyt el. Ady Endre emlékezik meg róla a
Nyugat hasábjain – zárja előadását Bordi Géza.
A késő délután még egy meglepetést tartogat,
ugyanis Soós Zoltán bejelenti: az átrendezés folyamatában lévő magyar festmények, a Bernádygyűjtemény anyaga újabb jelentős alkotással
bővült, az előadáson részt vevő közönség első
ízben láthatja Hegedűs László Herkules választása című nagyméretű festményét, és egyben az
átrendezett állandó kiállítást is szemrevételezheti,
ez a közeljövőben, május 17-től lesz látható a
nagyközönség számára.
Hollósy munkásságának megidézése ünnep
volt a szemnek, a léleknek.

1
Pozsony Ferenc: Erdély népei. Szászok, örmények, székely szombatosok, cigányok, Egyetemi
jegyzet, KJNT-BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék, Kolozsvár, 2009, 128. o.

A földkotró hazatér

– Igen. Otthon még van jócskán, de most
ennyit tudtunk elhozni.
– Megbeszéltük az unokámmal, hogy amivel már nem játszik, azon túladunk – kapcsolódott be a beszélgetésbe az idős asszony.
– Mindig nagyon vigyázott a játékaira, nézze
meg, milyen jó állapotban van mindenik.
Aggódik is, hogy jó kezekbe kerülnek-e, de
megnyugtattam, hogy
biztos úgy lesz. Ezt az
exkavátort három éve
hozta az apja Németországból, úgy működik
most is, mint akkor. Csak az elemeket kell
időnként kicserélni.
– Amíg apu kint dolgozott, sok pénzünk
volt – magyarázta szinte mentegetőzve a fiúcska. – Két évvel ezelőtt történt valami a
cégnél, és mindenkit hazaküldtek. Azóta apu
nem találja a helyét, munkát sem keres.
Pedig elmehetne taxisofőrnek, régen is az
volt a foglalkozása. De nem akar. Azt
mondja, itthon olyan kicsik a fizetések, hogy
annyiért felkelni sem érdemes.
– Ezt az álláspontot naponta szemlélteti
is a vejem – jegyezte meg halkan a nagymama. Aztán a lányára terelte a szót, aki
Kolozsváron, a bölcsészkaron végezte az
egyetemet, de sosem tudott a szakmájában
elhelyezkedni.
– Valahogy nem volt szerencséje. Tanítani

szeretett volna, de miután hónapokig készült
a vizsgára, egy átvirrasztott éjszaka után
egyszerűen átaludta a megmérettetést.
Többször aztán nem is próbálkozott. A kereskedelemben helyezkedett el, butikban,
turkálóban, éjjel-nappali bódéban dolgozott. De mindig volt benne egy hiányérzet.
Ne értsen félre, sosem
az alacsony jövedelem
miatt elégedetlenkedett, inkább az bántotta, hogy tudását
nem tudja kamatoztatni. Egy időben magánórákkal is próbálkozott, kisiskolásokat tanított románul és angolul. Egy idő után
azonban ebbe is belefáradt. Egy barátnője
hívta fel a figyelmét arra az izraeli munkalehetőségre, amelyre nem tudott nemet mondani. Egy idős magyar nő mellé kerestek
ápoló- és társalkodónőt, és a lányom egyből
érezte, hogy számára ez a nagy lehetőség.
Lassan egy éve, hogy kint van, azóta egyszer
sem jött haza. Időnként telefonál, megnyugtat, hogy minden rendben, vált pár szót az
unokámmal… Utána néhány hétig nem hallunk felőle.
– Pénzt szokott küldeni?
– Egyszer küldött, születésnapomra – mosolyodott el felnőttesen a fiú. Aztán gyorsan
folytatta. – Anyu elmagyarázta, hogy ha
folyton hazapostázná a fizetését, egykettőre

elfagyiznám, és apu is költene belőle sörre,
cigarettára. Azt mondta, ennek így nem
lenne értelme. Inkább meggyűjti, és bankba
teszi nekem a pénzt, hogy majd amikor egyetemre megyek, legyen mihez nyúlni.
– Milyen egyetemre szeretnél menni? –
kapaszkodtam bele a gondolatba. Fiatalabbik beszélgetőtársamat meglepte a kérdést.
– Ezen még nem gondolkoztam – rándított
aztán egyet a vállán. – Talán valami mérnöki szakra, mert szeretem a matekot, különösen a mértani alakzatos feladatokat…
– Kinek volt az ötlete, hogy eladjátok a játékaid? – váltottam hirtelen témát.
– A mamáé. Mi mindig is együtt laktunk
vele, és mióta megnőttem, mintha egyre nehezebben férnénk el a kétszobás lakásban.
Sokládányi kisautóm volt, már jó sokat eladtunk belőlük, meg a társasjátékaim egy
részét is pénzzé tettük. Mamának kevés a
nyugdíja, így most tulajdonképpen én vagyok a családfenntartó.
Az idős asszony elmosolyodott. Magához
húzta a nála fél fejjel magasabb unokát, úgy
suttogta a fülébe: – Most már tényleg jön az
eső. Csomagoljunk.
Elsőként a földkotró gép került vissza a
poros utazótáskába, majd egymás után a
kisautók, játékkatonák. Elköszöntem, de távolodóban még vissza-visszanéztem a különös párosra. Olyan szaporán, lelkesen tették
el portékájukat, mint ritka, megfizethetetlen
kincseket.
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Magyarsároson a bor otthon van

Szerkeszti: Vajda György

Lejár az APIA-s igénylések határideje

Május 15-ig kell benyújtani
a kérvényt

Országos szinten 715.077-en igényeltek
támogatást
összesen
5.141.135,62 hektár mezőgazdasági
terület megművelésére. Mint ismeretes, az idéntől egységes kérvényt
kellett benyújtani. Az 50 hektáros
tulajdon, illetve bérelt terület fölött
a megyei, míg az ez alatti mennyiségre szánt támogatásért a helyi kirendeltségekhez kell fordulni. A
támogatásokat az európai mezőgazdasági garancia-, az európai vidékfejlesztési alapból, illetve a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztériumon keresztül az országos költségvetésből fedezik.
Maros megyében május 3-ig
19.725 gazda igényelt támogatást,
ez a tavaly benyújtott kérések
75,82%-a (2017-ben összesen
26.017-en kérvényt tettek le az
APIA-hoz). 133.928,97 ha művelésére kértek támogatást, ez a tavalyihoz viszonyítva a támogatásra
jogosult összterület (249.620,31 ha)
53,65%-a.
A határidő előtti zsúfoltság elkerüléséért várják a gazdákat az
APIA-kirendeltségekhez. Egy alkalmazott ugyanis három-négy köz-

ségből is át kell vegye a dokumentációt, ezért torlódás esetén többet
kell várniuk a kérvényezőknek. A
határidőt megelőző hétvégén
(május 12-e és 13-a) is fogadják a
dossziékat.
Ovidiu Săvâşcă, a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség Maros megyei kirendeltségének vezetője elmondta, azt
reméli, hogy május 12-én elérik a
tavalyi kérvényezők számát, így
lehet, hogy megyénkben a gazdák
az idén több támogatást fognak lehívni, mint az előző évben, de ehhez
az kell, hogy az elkövetkezendő időszakban vidéken mozgósítsák a jogosultakat. Megyénk területi
adottsága miatt sokkal bonyolultabb
kezelni a kérvényeket, mert a szántóföldektől a magashegyi legelőkig,
a növénytermesztőktől az állattartókig és a méhészekig szinten minden
gazdálkodási forma megtalálható, és
így majdhogynem mind a közel 90
kiírásra jelentkezhetnek igénylők.
Alkalmazottaik igyekeznek betartani a határidőt, és minden gazdát
megfelelően kiszolgálni.
A kérvények átvétele után következik a dossziék ellenőrzése, és a
július 1-től szeptember 30-áig beütemezett terepszemle. Várhatóan az
első részleteket október 16-ától
utalják át a gazdáknak, és az előző
év tapasztalatai alapján azon igyekeznek majd, hogy december 30-ig
a második részlet is megérkezzen a
gazdák számlájára – mondta a sajtónak az igazgató.

A Marossszentannai Polgármesteri Hivatal május 13-án, vasárnap
10 órától az udvarfalvi labdarúgópályán szervezi meg a 18. virágkiállítás és vásárt, ahol a községbeli
termelők mutatják be terményeiket,
amelyekből vásárolni is lehet. A
becslés szerint mintegy 60 termelő
állít majd ki, a vásártérig vezető ka-

pukban is lehet gyönyörködni a virágokban. A helyszínen felállított
színpadon 14 órától kezdődik a
népzene és táncműsor, amelynek
díszmeghívottja a Maros Művészegyüttes, román és magyar nyelvű
előadásával. Ezt követően helyi
könnyűzene-együttesek szórakoztatják az egybegyűlteket.

Május 15-én 23 óra 59 percig
fogadják (online) a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökségnél
a
kérvényeket a különböző támogatásokra. A határidőt
nem hosszabbítják meg. Ezért
az elkövetkezendő időben fokozott iramban, hétvégén is
dolgoznak az APIA szakértői.

18. udvarfalvi virágkiállítás
és vásár

Gyümölcsízek
sokadalma

Ezzel a címmel szervez másodjára versennyel egybekötött kiállítást május 14-én és 15-én a Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete Maros szervezet (RMGE Maros), ahol Erdély legfinomabb zöldség- és gyümölcskészítményeit keresik. Termelők jelentkezését várják a következő kategóriákban:
gyümölcslé, befőttek, szörpök, lekvárok, darabos gyümölcsízek, cukrozott gyümölcsök, befőttek és savanyúságok.

Benevezni csak saját készítésű, a térségben termesztett zöldségből és
gyümölcsből készített termékkel lehet. A verseny elbírálásához két befőttesüveg (370 g/250 ml) készítményt kell eljuttatni az egyesület székházába. Tüntessék fel rajta a jelentkező nevét, a települést és azt, hogy
milyen kategóriában nevez be. A versenyre benevezett termékeket május
11-ig várják az egyesület székházában, hétköznap 9-16 óra között, ahol a
benevezési lap kitöltését követően fogadják el a jelentkezést. A zsűrizés
május 14-én lesz. A zsűri a portékát íze, illata, kinézete, egyedisége alapján bírálja el. A verseny napján nem lehet benevezni.
Bővebb információ a 0265/268-125-ös és/vagy a 0741-512-473-es telefonszámon, valamint az rmgemaros@gmail.com e-mail-címen kapható.

Kevés az olyan család Magyarsároson, ahol nem termesztenek szőlőt és nem
készítenek jó bort. Ennek a
titka a falu kiváló földrajzi
fekvése, ugyanakkor a szászok által meghonosított hagyomány, amely tovább él
azokon keresztül, akik maradtak. Mindamellett, hogy a
környékbeli nagy gazdaságok
üzletszerűen használják ki
ezt a lehetőséget, a háztáji
gazdaságokban termelt bor is
elkel szűk körben, kiegészítve
a család havi keresetét.

Egyik ilyen gazda Bartha József, aki 1990-ben visszakapta a
család egykori földterületeit. Csupán 21 ár szőlőse volt, amelyet az
átvétel után rendbe tett, és azon
gazdálkodott. Elmondta, volt egy
kis befektetés, hiszen a szőlőtöveket kellett pótolniuk, oszlopokat
helyeztek a sorok közé. De annál
nagyobb volt az öröm, amikor betakarították a termést, és hozzáfoghattak a borkészítéshez. Évente
mintegy 700 liter olaszrizlinget állítanak elő, ami a lassan 30 éve kialakult ügyfélkörben elkel. Olyan
is volt, mondta, hogy saját használatra nem maradt. A gazda a gázvállalatnál
dolgozott
vas-

Borát mérlegeli Bartha József

Fotó: Vajda György

esztergályosként, hobbiként foglalkozott a borászattal. Ez azonban
nem volt elég a fejlődéshez. Könyvekből, majd később az internet segítségével képezte magát, és
nagyon sokat tanult azokon a borversenyeken, amelyeken részt vett.
Büszke a pince falára helyezett elismerő oklevelekre, de nem ezért
méretteti meg borát. Többet ér a tapasztalat. Nemrég egy őrlő-, gerezdelőgépet vásárolt, így könnyebb a
feldolgozás, és a bor íze is jobb –
mondja, miközben kóstolásra kínálja a legutóbbi szőlőnedűt.
Bartha József nemcsak borász,

hanem méhész is. Igaz, csupán 10
családja van, és saját használatra
állít elő mézet, de úgy tartja, hogy
a bor és a méz együtt egészség, és
ezért is foglalkozik mindkettővel.
A folytatást illetően azonban borúlátó. Bár a gazdaságot felosztotta
fia és a lánya között, egyelőre csak
ő és a felesége dolgozzák meg,
mert a fiataloknak nincs idejük,
más az elfoglaltságuk, szakmájuk.
„Addig csináljuk, míg bírjuk” –
mondja, majd poharát emelve tanácsolja, mindennap egy kicsi
pohár bor és egy kanál méz: egészség.

(Folytatás az 1. oldalról)
Fel kell mutatniuk a cukorgyárak által kibocsátott szerződést, továbbá
valamely
szakmai
szerveződés által kiadott jóváhagyást és a mezőgazdasági igazgatóságoknál bejegyzett szerződés
másolatát. Továbbá bizonyítani
kell azt is, hogy a vetőmagot hivatalos leszállítótól, az uniós szabványoknak megfelelő minőségi
bizonylattal vették át. 2016-ra a cukorrépa-termesztésért hektáronként 786,30 eurót fizettek.
Florin Ungruţan mérnök, a marosludasi cukorgyár szerződési
osztályának vezetője szerint az
idén nagyrészt a megyéből, 7250
hektárról vásárolják majd fel a cukorrépát. A szárazság miatt azon-

ban nem várható nagyobb mennyiség, mint egy átlagos hektáron55
tonna
termés,
kénti
hozzávetőlegesen 300.000 tonna
répát dolgoznak fel, amiből várhatóan 33.000 tonna cukrot állítanak
elő.

A mérnök elmondta, négyévente
ellenőrzik a cukorgyárakat, mert az
egységek által előállított és a minisztériumhoz bejelentett cukormennyiség alapján fizeti az ország
a termelési díjat az Európai Uniónak.

A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
ösztönözni szeretné a fiatal
farmereket, hogy pályázzák
meg a támogatást. Mint ismeretes, öt évig kaphatnak
anyagi segítséget azok a fiatal farmerek, akik a kérvény
benyújtásának évében 2018.
december 31-ig nem töltötték be a 41. évüket.

Azt is tudniuk kell a pályázóknak, hogy a jogi személyiséggel
rendelkező farmereknél az első
évben az EU 639/2014-es szabályzata negyedik fejezetének 49. cikkelye alapján pénzügyi ellenőrzést
végezhetnek, és azt is megvizsgálják, hogy megfelelnek-e az életkori
feltételeknek. Az erre a támogatásra szánt földterületet be kell
jegyeztetni a gazdasági regiszterbe, mert a bejegyzés dátumától
számítva folyósítják öt évig a
pénzösszeget. Abban az esetben,
ha két fiatal farmer között területcsere jön létre, és az összfelület
meghaladja a 60 hektárt, akkor is
csak a maximális 60 hektárra nyújtanak támogatást. A fiatal farmernek bizonyítana kell azt is, hogy
hosszú távon irányítja a vállalkozását, felvállalva a gazdasági rizikót is. Ez azt jelenti, hogy a
bejegyzett entitás egyedi tulajdonosa, vagy társulás esetén többségi
részvényese, illetve saját nevére
váltotta ki a családi vállalkozói engedélyt, valamint a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisztérium
619/2015-ös rendelete 88. cikkelye
alapján magánszemélyként a földterület tulajdonosa (bérlője). A jogi
viszonyt a kereskedelmi kamara
által kibocsátott cégkivonattal (certificat constatator), kell bizonyítani. Ehhez mellékelni kell a cég

Csak négy gyár működik

Fiatal gazdák figyelmébe!

Tavaly a fiatal gazdáknak hektáronként 22,8788 eurót, azaz
101,864 lej támogatást utaltak ki.
Az életkor igazolása mellett bizonyítaniuk kell, hogy a terület adminisztrátorai, vagyis a megmunkált
terület saját tulajdonukban van,
vagy bérlik. Továbbá feltétel az is,
hogy a gazdák jogi személyiségként, engedélyezett magánszemélyként vagy cégre kérjék a
támogatást, amelyet öt évig folyósítanak, akkor is, ha az előző időszakban
már
részesültek
hasonlóban. Például ha az igénylő
2014-ben igényelt támogatást, és
2018-ban nem töltötte be a 40.
életévét, akkor a 3/2015-ös sürgősségi kormányrendelet 22. cikkelye
alapján 2018-ban kérheti a fiatal
farmereknek járó támogatást. Az
anyagi juttatásból kivonják azokat
az éveket, amelyek a farmvezetővé
való kinevezés és a kérvényezés
között elteltek.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

alapszabályzatát, az igazgatói állás
leírását, amiből kiderül, hogy a pályázó hozza meg a farmon a napi
döntéseket.
A támogatást fiatal gazdáknak
nyújtják a személyi szám (CNP)
alapján, még akkor is, ha több földterületet igazgatnak más gazdasági
formában. Amennyiben időközben
megváltozik a vezetői státusa, 15
naptári napon belül be kell nyújtani
az APIA-hoz erről egy dokumentumot, ellenkező esetben nem folyósítják
a
támogatást.
Ugyanakkor igazolni kell azt is,
hogy ki veszi át a farm vezetését.
Ez esetben is csak úgy folyósítják
tovább a támogatást, ha az új menedzser megfelel a pályázati kiírásnak.
Ezenkívül a fiatal farmerek hektáronként 97,2452 euró (447,259
lej) földalapú támogatást vehetnek
fel, továbbá 5 euró (22,996 lej) –
1-5 hektár földterület esetén –, illetve 48,3251 euró (222,261 lej)
visszaosztott támogatást is kaphatnak. Amennyiben környezetkímélő
módszerekkel gazdálkodnak, hektáronként még 57,1745 euró
(262,962 lej) járhat. Ha szántóföldön termesztenek, akkor a terményekre még 16 euró (73,6246 lej)
országos átmeneti támogatást is jár
hektáronként.
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Jancsó Benedek-emlékverseny

Marosvásárhelyiek nyertek

csapat került be a sepsiszentgyörgyi
döntőbe: Bernády György – Marosvásárhely; Bod Péter Iskola – Csernáton; Fejér Ákos Általános Iskola
– Mikóújfalu; Gaál Mózes Általános Iskola – Barót; Kőrösi Csoma
Sándor Líceum – Kovászna; Márton Áron Általános Iskola – Csíkszentdomokos; Petőfi Sándor
Általános Iskola – Csíkszereda; Petőfi Sándor Gimnázium – Kézdivásárhely; Sövér Elek Általános
Iskola – Gyergyóalfalu; Székely
Mikó Kollégium – Sepsiszentgyörgy.
A csapatok regisztrálása után
A versenyre 32 iskola csapata
küldött be pályamunkát, amelyek- Jancsó Antal, a Jancsó Alapítvány
ből a zsűri értékelése alapján 10 Kuratóriumának elnöke üdvözölte a
A magyarországi Jancsó Alapítvány és Kovászna Megye
Tanácsa másodszor szervezte
meg a Jancsó Benedek nevét
viselő történelmi emlékversenyt, amelybe idén bekapcsolódott Hargita és Maros
megye is. A vetélkedőt a
három megye magyar nyelvű
iskoláinak 7-8. osztályos tanulói számára hirdették meg
I. (Hunyadi) Mátyás király témakörben, a róla elnevezett
tematikus évhez kapcsolódóan.

résztvevőket, és a himnusz eléneklése után a versenyző csapatok a
Székely Nemzeti Múzeumból átszállított Jancsó Benedek-mellszobor előtt főhajtással adóztak a
verseny névadója emlékének.
Tamás Sándor, Kovászna Megye
Tanácsának elnöke a társszervezők
nevében köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve, hogy a rendezvény
különösen a Mátyás-évhez kapcsolódóan rendkívüli jelentőséggel bír.
Az elnök beszédében kihangsúlyozta a Jancsó Alapítvány székelyföldi szerepvállalását, amelyhez a
megyei önkormányzat is örömmel
csatlakozott. „A Jancsó Benedek
nevét viselő verseny amellett, hogy

Fotó: Vargyasi Levente

Sajtóközlemény:

történelmi szakmai vetélkedő a diákok részére, a székely tudós emlékének megőrzését és tevékenységének előtérbe hozását is
szolgálja. Jancsó Benedek rászolgált az elismerésre, hiszen példája
mindannak, aminek egy erdélyi magyar értelmiséginek lennie kell:
sziklaszilárd szakmai alapokra helyezett tudás, lankadást nem ismerő
lelkesedés a magyarság – s ezen
belül a székelység – szolgálata
iránt” – fogalmazott az elnök.
A két részből álló döntő első szakaszában Mátyás király uralkodásával összefüggésben a versenyzőknek történelmi ismeretekről kellett számot adniuk. A második részben a csapatok Mátyás királyhoz
kapcsolódóan mutattak be önállóan
megszerkesztett jelenetet. A feladatok megoldásában a versenyzők
magas színvonalú teljesítményt
nyújtottak. A rangos vetélkedő zsű-

rijének elnöke Egyed Ákos történész, akadémikus volt, a zsűriben
Atzél-Kalló Noémi történelemtanár,
Egyed Emese professzor, Farkas
Ferenc igazgató, történelemtanár,
Jánó Mihály művészettörténész,
Rekita Rozália színművész és a Jancsó Alapítvány részéről Jancsó Norbert történész vett részt.
A versenyt a marosvásárhelyi
Bernády György Általános Iskola
csapata nyerte. A II. helyen a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskola csapata, a III. helyen pedig a
kézdivásárhelyi Petőfi Sándor Gimnázium és a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium csapata
végzett. A döntőbe jutottak a magyar Országgyűlés elnökének meghívására magyarországi kiránduláson vesznek részt, Kovászna
Megye Tanácsának hozzájárulásával. (Kovászna Megye Tanácsa)

Május 14-étől kezdődően ismét bevezetik Marosvásárhelyen a fizetős parkolási rendszert

A FIZETŐPARKOLÓK ÜZEMELÉSI/
0-s ZÓNA (belváros és környéke) –
DÍJKÖTELESSÉGI IDŐTARTAMA
piros színnel jelzett (30 percenkénti díjköHÉTFŐ – PÉNTEK: 8:00 – 18:00 – díj- telesség, a bérletek nem érvényesek).
köteles (fizetéses) (szombaton és vasárnap,
valamint a hivatalos ünnep- és munkaszüneti
napokon a parkolás ingyenes)
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Marosvásárhely közterületén található nyilvános parkolók esetében 2018. 05. 14-étől kezdődően
ismét bevezetik a fizetőparkolási (díjbeszedési) rendszert.
A 0-s ZÓNA parkolási díjszabása a következő:
Időtartam

Ár (lej)

1 óra

3,00

30 perc

7

2,00

Az I-es ZÓNA parkolási díjszabása:
Időtartam
30 perc
1 óra
1 nap

Ár (lej)
1,50
2,00
9,00

Időtartam
30 perc
1 óra
1 nap

Ár (lej)
1,50
2,00
9,00

A II-es ZÓNA parkolási díjszabása:

Fenntartott parkolóhelyjegyek:
– parkolóhely-foglalás szállodák számára
a Rózsák terén és a Győzelem téren, kizárólag
ott, ahol létezik mikrobuszok és autóbuszok
számára kialakított parkolóhely – 20 lej/óra;
– mikrobuszok számára – 10 lej/óra, kizárólag ott, ahol létezik mikrobuszok és autóbuszok számára kialakított parkolóhely;
– autóbuszok számára – 15 lej/óra, kizárólag ott, ahol létezik mikrobuszok és autóbuszok számára kialakított parkolóhely.
FIGYELEM! Tilos a lakókocsi vagy
utánfutó típusú járművek, vagy az ilyen
szállítóeszközöket vontató járműszerelvények parkolása. Ezeket a járműveket a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által a
Raktár utca 24. szám alatt kifejezetten erre a
célra kialakított udvarban lehet leparkolni, a
tulajdonosok kérése alapján és havi 10 lejes
bérlet kiváltása ellenében.
A JEGYEK ÉS BÉRLETEK
ÉRTÉKESÍTÉSI PONTJAI:
A formanyomtatványok kitöltését és okiratok benyújtását igénylő parkolási bérleteket/igazolványokat/engedélyeket kizárólag a
közterület-felügyelő szakhatóság bocsátja ki.
– közterület-felügyelő szakhatóság
– S.C. Administrator Pieţe şi Imobile
S.R.L. (piacigazgatóság)
– S.C. Transport Local S.A. (közszállítási
vállalat)
Az előfizetések havi, negyedéves, féléves
– adó- és illetékbegyűjtési pontok
és éves bérlet formájában érvényesek.
– városi közüzemi szolgáltatások osztálya
– S.P.U.M.
Bérlet (a 0-s
Ár (lej)
– a Maros Sport- és Szabadidőközpont
ZÓNA kivételével)
ügykezelősége
– Ifjúsági Szálloda (egyszerű jegyek, bérleHavi előfizetés
46,70
tek), Nicolae Grigorescu u. 19. sz. (a recepción).
Negyedévi előfizetés
136,25
– S.C. Locativ S.A. (lakásgazdálkodási
vállalat)
Féléves előfizetés
265,00
A nyilvános fizetőparkolási közszolgálat a
Éves előfizetés
500,00
szervezeti és működési szabályzata alapján
működik, amelyet a helyi tanács a 2017. július
Lakossági éves
200,00
27-i 231-es számú határozatában hagyott jóvá.
előfizetés
További információk a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapján, a
Kedvezményes előfiAz éves előfizetés www.tirgumures.ro fizetős parkolás (Parzetés (nyugdíjasok,
értékének 50%-a
cări cu Plată) részénél találhatók.
egyetemisták, diákok)
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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Egyelőre törvénykezdeményezés

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Munkaszerződések

A titoktartási és versenykorlátozó klauzulák (I.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A mindennapokban nagy jelentőséggel bírnak a munkaszerződések, hiszen az emberek túlnyomó
része ezen szerződések alapján alkalmazottként dolgozik, ezáltal különböző jogi vagy természetes
személyekkel létesít munkaviszonyt.
Nagy általánosságban a munkaviszony romániai szabályozásáról
azt lehet elmondani, hogy ezt a
2003. évi 53. sz. törvény – Munkatörvénykönyv, a továbbiakban
Mkt., románul Codul muncii –
restriktíven szabályozza, általában
a munkavállaló javára, előírva bizonyos kötelező tartalmi elemeket,
valamint minimumstandardokat,
vagyis olyan törvényes és minimális garanciákat, amelyektől a munkaadó nem térhet el. Ennek az a
magyarázata, hogy munkaadó és
munkavállaló között mindig egy
kiegyenlítetlen, alárendeltségi viszony van, amelyben a munkavállaló egy fokozott alárendeltségi,
függőségi helyzetben van, ezt
pedig a törvény bizonyos kötelező
garanciákkal igyekszik kiegyenlíteni. Ez a korrekció azonban nem
lehet túlzott, nem biztosíthat abszolút védelmet a munkavállalónak, ellenkező esetben ugyanis ez
a szerződésekre általában érvényes
szerződéses szabadság elvét sértené.
A minimálisan kötelező klauzulák vagy kitételek mellett az Mkt.
több különös – a magyar jogi
nyelvben ez a helyes kifejezés,
nem a „különleges” – kitételt ír le,
ezek közül kettőről fogunk beszélni. Ezek mellett a munkaszerződés tartalmazhat tulajdonképpen
bármilyen közös megegyezéssel
leírt más kitételt, amelyekre azonban mindenképpen bizonyos általános szabályok érvényesek.
A már fentebb említett szerződéses szabadságnak van két korlátja,
amelyeket az Mkt. 11. és 38. paragrafusai tartalmaznak. Ezek a
szabályok a következők: az Mkt.
11. paragrafusa szerint a munkaszerződés nem tartalmazhat a jogszabályok vagy a kollektív
munkaszerződések által garantált
jogokkal ellentétes, vagy az ugyancsak azok által garantált minimális
jogi garanciák szintje alatti kitételeket. Például a munkaszerződésben nem lehet lemondani a
pénzbeli fizetésről, illetve a minimálisan garantált jövedelemnél kevesebbre
nem
lehet
munkaszerződést kötni. A másik
fontos szabályt az Mkt. 38 paragrafusa tartalmazza, mely szerint az
alkalmazott nem mondhat le a tör-

vény által elismert jogairól, és ezeket semmilyen módon nem lehet
korlátozni. Mindkét szabály imperatív előírásait abszolút semmisség
szankciója mellett kell betartani.
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy
bármilyen, a munkáltató és a munkaadó között megkötött, a fenti
szabályokkal ellentétes megállapodás semmis, még akkor is, ha
mindkét fél aláírta. Például nem
lehet lemondani a szabadsághoz
való jogról. Ismételjük, hogy ezek
a kitételek csak a munkaadó és a
munkáltató közötti ügyletekre vonatkoznak, más szerződések esetében természetesen semmi nem állja
útját annak, hogy valaki lemondjon
valamilyen jogáról, a törvény által
előírt feltételek mellett.
Az Mkt. 17. paragrafusa leírja
azokat a minimális és kötelező elemeket, illetve kitételeket, amelyeket egy munkaszerződésnek
tartalmaznia kell, a 20. paragrafusban pedig felsorolja azokat a különös kitételeket – számszerűen
négyet –, amelyeket opcionálisan,
külön a munkaszerződésbe lehet
foglalni, előírva bizonyos kötelező
feltételeket ezekkel kapcsolatosan.
Ezeken kívül, mint már mondtuk,
bármilyen más kitétel is a munkaszerződésbe foglalható, az általános, fentebb említett két szabály
betartásával.
A gyakorlatban ezek közül két
klauzula fordul elő gyakrabban,
egyik a titoktartási klauzula vagy
záradék (clauza de confidenţialitate), a másik pedig a versenykorlátozó (konkurenciát tiltó) kitétel
(clauza de neconcurenţă). A kettő
összefügg egymással, ennek ellenére a két kitétel jogi szabályozását
külön fogjuk tárgyalni.
A titoktartási záradék szabályozása egyszerűbb, mint a versenykorlátozó klauzuláé, ezt mindössze
egy paragrafus szabályozza, az
Mkt. 26. paragrafusa. Ennek ellenére a gyakorlatban figyelembe
kell venni a kapcsolódó bírósági
joggyakorlatot is.
Ennek a klauzulának az értelmében a szerződő felek – munkaadó
és munkavállaló – közös beleegyezéssel vállalják, hogy a munkaszerződés egész ideje alatt, illetve
annak lejárta vagy megszűnése
után ne adják át harmadik személynek, illetve ne használják fel azokat az információkat és adatokat,
amelyekről a munkaszerződés végrehajtása alatt szereztek tudomást,
hogyha azok birtokába a belső szabályzat, a munkaszerződés vagy az
alkalmazandó kollektív munkaszerződés rendelkezései szerint jutottak.
Ezen
kötelezettség
megszegése bármelyik szerződő
fél által annak kárfelelősségét ala-

A Rotaract Club Téka ösztöndíja

pozhatja meg. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy ha valamelyik
szerződő fél a titoktartási kötelezettség megszegésével valamilyen
módon kárt okoz a másik félnek,
az az anyagi kárfelelősségét alapozhatja meg, vagyis pénzbeli kártérítésre kötelezhető a károkozó
fél. Fontos kiemelni, hogy nem
csak a munkavállaló okozhat kárt
a fenti információk felhasználásával, hanem maga a munkaadó is.
Annak ellenére, hogy az Mkt.
mindkét félre kötelező érvényűnek
állapítja meg a titoktartási klauzulát, a gyakorlatban ezek szinte mindig úgy vannak megfogalmazva,
hogy az csak a munkavállalót kötelezi.
Az érthetőség kedvéért két példával szolgálunk a titoktartási klauzula működésére: az alkalmazott
a munkaadó üzleti titkait – például
a beszerzési árakat – a konkurenciának vagy akár a vevőknek kiszolgáltatva okozhat üzleti kárt.
Ugyanakkor a munkaadó a birtokába jutott, az alkalmazottra vonatkozó személyes adatoknak –
például krónikus betegségek – harmadik személy számára történő kiszolgáltatásával szegheti meg a
titoktartási kötelezettségét, ellehetetlenítve például egy volt alkalmazott más munkaadónál történő
munkavállalását.
A titoktartási klauzula megkötésénél a törvény szerint konkrétan le
kell írni, hogy melyek azok az információk, amelyekre vonatkozik
a titoktartási klauzula, illetve azok
hogy kerülnek a felek birtokába,
mert értelemszerűen nem lehet teljeskörűen minden, a munkavégzéssel kapcsolatos információra
kiterjeszteni a titoktartási kötelezettséget. A konkrét adatokat és információkat, amelyekre a klauzula
vonatkozik, a munkaadó belső szabályzatában vagy a kollektív munkaszerződésekben fel kell sorolni
vagy azonosíthatóan körülírni. A
„minden információ titkos” meghatározást a bírói gyakorlat nem
fogadja el, mert ez nem elég pontos
és körülhatárolható, olyan kötelezettséget létesít, amelynek tárgyát
nem lehet azonosítani, és ezáltal
visszaélésekre ad lehetőséget, hiszen ha valaki nem tudja konkrétan, hogy mire kötelezte magát,
akkor nem is lehet felelősségre
vonni.
A törvényes szabályozás tömörsége miatt a gyakorlatban előforduló problémákra a bírói
joggyakorlat adott magyarázatot,
amely nem mindig egységes, ami
azonban a romániai – és nem csak
– törvénykezés egyik jellemzője és
– legyünk őszinték – az ügyvédek
kenyere.

Városfejlesztés diákszemmel

A Rotaract Téka meghirdeti 1000 lej értékű
pályázatát a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
és a Református Kollégium 11. osztályos diákjai számára. A pályamunkákat május 25éig lehet beküldeni

Elsősorban az extrakurrikuláris tevékenységeket
pontozzák, az iskolán belüli, illetve kívüli programokon, eseményeken való aktív részvételt. A részletes
önéletrajznak tartalmaznia kell, hogy milyen tevékenységekben vett részt a pályázó, mivel foglalkozik
legszívesebben szabadidejében, milyen egyetemen

szeretne továbbtanulni. A pályázathoz egy esszét is
várnak a Marosvásárhelyen fellelhető hiányosságokról, egy terv kidolgozását a hatékony városfejlesztésről. Szerinted Marosvásárhelyen mi az, ami hiányosságnak számít, vagy amit hatékonyabban kellene
vagy lehetne fejleszteni? Erre kell kidolgozni ötletes
megoldást, tervet. A pályázatokat május 25-éig várják
a puskas.istvan@rotaract.ro e-mail-címre. Bővebb felvilágosítással a 0742-772-841-es telefonszámon szolgálnak vagy a www.rotaractteka.ro honlapon lehet
tájékozódni. (sz.p.)

Olvasóink érdeklődtek a különböző kategóriáknak megszavazott különjuttatásról,
amely a szolgálati nyugdíjban
részesülőknek
járna.
Szárnyra kapott az a hír, hogy
az előző évek során megszavazott kategóriákon kívül a
mentőautók személyzete és a
tanárok is különleges nyugdíjban részesülhetnek, ennek
néztünk utána.

Valóban létezik egy törvénykezdeményezés, amellyel a mentősök
és az egyetem előtti oktatásban
részt vevő tanárok különjuttatásban
részesülnének. A szenátus ugyan elfogadta, de a képviselőház már két
ízben is elutasította a kezdeményezést. Jelenleg a munkabizottság asztalán van a törvénykezdeményezés,
amit elfogadnak vagy sem.
Amint Neagoe Eugenia, a Maros
Megyei Nyugdíjhivatal vezérigazgatója kérdésünkre elmondta, egyelőre a nyugdíjtörvények nem
változtak. Ezért mindaddig, amíg a
Hivatalos Közlönyben nem jelenik

meg a törvénymódosítás, az említett kategóriák ne fűzzenek hiú ábrándokat az intézkedéshez.
Arra a felvetésünkre, hogy a már
évtizedek óta nyugdíjazottak nyugdíját újraszámolják-e az esetleges
kezdeményezés törvényerőre emelését követően, megtudtuk, hogy az
érintett kategóriák csak abban az
esetben részesülnek majd szolgálati
nyugdíjban (pensie de serviciu), ha
az újraszámítási kötelezettséget a
törvényszövegbe is belefoglalják. A
nyugdíjak összegét a 2010. évi 263as számú törvény alapján számítják
ki, a különleges nyugdíjakat és
szolgálati nyugdíjakat pedig egy eltérő képlet alapján.
Az előző években hozott törvények alapján a pilóták, a bírói testület tagjai, a parlamenti köztisztviselők és a számvevőszéki alkalmazottak részesültek különnyugdíjban, és különjuttatást számoltak ki
a szolgálati nyugdíjban részesülőknek a megyében is. A nyugdíjpont
értéke jelenleg 1000 lej, ez július elsejétől 1.100 lej lesz. (pálosy)

Vezetéknév választása
házasságkötéskor

A Polgári törvénykönyv rendelkezései és módosításai szerint, valamint
a 2011. évi 64-es számú kormányhatározat értelmében, amely a családi
állapotra vonatkozó rendelkezések metodológiáját egységessé teszi, a
Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Hivatal tájékoztatja a házasságkötés
előtt álló polgárokat a vezetéknév választásának módozatairól. Amint a
közleményből kiderül, az alábbi lehetőségek között lehet választani:
– A házasulandók megtartják a házasság előtti családnevüket.
– Felvehetik bármelyik fél vezetéknevét.
– A két vezetéknevet egyesítik és mindkettőt felveszik.
– Egyik házastárs megtartja a saját vezetéknevét, a másik pedig az
egyesített vezetékneveket használja a házasságkötést követően.
A házasságkötés után a házassági anyakönyvi kivonatot a házastársak
azzal a vezetéknévvel írják alá, amelyet választottak és használni fognak.
(szer)

A 26. Bolyai Nyári Akadémia továbbképzései

Kreativitásfejlesztés az iskolában

Idén július 9–29. között szervezi meg a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége (a
továbbiakban RMPSZ) a Bolyai Nyári Akadémiát Erdélyszerte,
melynek
átfogó
témaköre: A kreativitás fejlesztése az iskolában. Jelentkezni június 15-ig lehet.

Az Akadémia első hetében, július
9-14. között a tanítóknak Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Kollégiumban, Szatmárnémetiben, a
Babeş–Bolyai Tudományegyetem
kihelyezett tagozatának székhelyén
és Szovátán tartanak továbbképzést.
A római katolikus vallástanárok továbbképzését Temesváron, a Gerhardinum
Római
Katolikus
Teológiai Líceumban, míg az osztályvezető pedagógusok képzését
Szovátán, a Teleki Oktatási és Módszertani Központban tartják. Az
Akadémia második hetében, július
16-21. között A kreativitás hete
képzéseit szervezik meg Csíkszeredában, az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában. A kreativitás
hetének képzéseit idén is négy
szekcióra bontva tartják, melyre
szekciónként 20 pedagógus online
jelentkezését várják. Az Akadémia
második hetén tartják a rendezvénysorozat ünnepi megnyitóját a
Kolozs megyei Válaszúton, a Kallós Alapítvány székhelyén, ahol az
idén 10. alkalommal kerül megszervezésre a közkedvelt Népzene-néptánc-népműveltség
szekció.
Ugyanezen a héten Csíkszeredában
zajlik a román nyelv oktatása specifikus tantervek alapján az általános iskolai tagozaton tanítóknak,

románnyelv-tanároknak, továbbá a
kémia szakosok, valamint a testnevelés és sporttanárok továbbképzése. Kolozsváron a Báthory István
Elméleti Líceumban a magyar szakos tanároknak, Szovátán a Teleki
Oktatási és Módszertani Központban Honismeret-helyismeret-helytörténet szekcióra lehet jelentkezni.
Pádis a földrajz és biológia szakos
tanárok továbbképzésének helyszíne. Hagyományosan Székelyudvarhelyen tartják a képzőművészetés zenetanárok továbbképzését. Az
Akadémia harmadik hetében, július
23–27. között Kolozsváron a Bethlen Kata Diakóniai Központban a
protestáns vallástanárok (református, unitárius), Nyárádszeredában, a
Bocskai István Elméleti Líceumban
a szakoktatásban tevékenykedő pedagógusok részére, Nagyváradon, a
Partiumi Keresztény Egyetemen A
burn-out megelőzése címmel hirdetnek továbbképzést.
A 21 szekcióban meghirdetett továbbképzésre online lehet jelentkezni, a www.rmpsz.ro oldalon,
2018. június 15-ig. Az RMPSZ április 23-án tartott soros elnökségi
ülésén született határozat értelmében a romániai beiratkozottak 100
lej részvételi díj befizetésével nyernek részvételi jogot az Akadémia
továbbképzéseire.
A 26. Bolyai Nyári Akadémia
megvalósulását az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja.
Médiapartnerek: Népújság, Nyugati
Jelen, Hargita Népe, Csíki Hírlap,
Krónika, szereda.Origo programmagazin. Bővebb információk a
www.rmpsz.ro oldalon. (sz.)
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Fontos lépéseket tett a Ladies
a kiesésért folyó harcban

Csődbe jutása után a második ligás Ladiesbe olvadt a
Marosvásárhelyi
ASA
lánycsapata, így a felerősödött Ladies április 29-én, a
XI. fordulóban 2-2-es döntetlent ért el az éllovas Nagybányai
Independenţa
otthonában (lásd beszámolónkat), miután az Aradi
Piros Security Lioness SE otthonában is 2-2-es döntetlenre játszott, előtte pedig
hazai pályán 19-0-ra legyőzte a Borosjenői SK-t.

Czimbalmos Ferenc

Ezek azért is fontos pontok a 2.
liga 2. csoportjának pontvadászatában, mivel az őszi idény után
mindössze egy pontot gyűjtöttek,
és sereghajtóként várták a tavaszi
idényt, most pedig a nyolccsapatos
bajnokságban a hetedik helyet foglalják el 5 ponttal.
A Ladies célkitűzéséről, vagyis
a kieséstől való megmenekülésről
a következőket mondta el a Ladies
elnöke, Novák Vilmos: „A klub
célkitűzése, hogy bennmaradjunk
a 2. ligában, erre minden esélyünk
megvan, hiszen a csődbe ment
ASA-játékosokkal jelentősen megerősödött a Ladies, habár megjegy-

zem, hogy minden 2. ligás alakulatnál az anyagiak léte, akár hiánya
mérvadó, de ugyanakkor minden 2.
ligás együttes a téli idény során
erősített. Úgy gondolom, hogy
ezzel a kerettel a Ladies el kell
hogy kerülje a kiesést, bízunk a játékosok képességeiben, Székes
Károly edzőben, hiszen a jelenlegi
csapat zöme magasabb osztályból
került ide. Az ASA-tól érkezett játékosok egyelőre a bajnokság végéig vannak leigazolva a
Ladieshez, de szerződésüket a teljesítményüktől függően meghoszszabbíthatjuk” – mondta el Novák
Vilmos.
Kijelentette: üdvözlendő, hogy a
csapatban megvan a konkurencia,
minden játékosnak esélye van,
hogy bekerüljön a kezdőcsapatba.
Az edzéseket heti öt alkalommal a
Sziget utcai műfüves pályán tartják, amelyeken mintegy 22-24 lány
vesz részt, de rövidesen külön edzéseket tartanak a felnőttcsapatnak,
ugyanakkor a 2003 után született
játékosokból álló csapatnak is. „Ők
tovább formálódnak, játszanak a
8+1-es bajnokságban, de amikor
felnőnek majd a nagycsapathoz, ott
is bemutatkozhatnak. „A hazai
mérkőzéseinket a nagyadorjáni
Dorman bázis egyik sportpályáján
szervezzük meg, ugyanott tartjuk a

nyári meg a téli edzőtáborokat, a
mérkőzések előtti felkészítőket is”
– mondta el Novák Vilmos.
Hozzátette, a megyei tanácsi pályázati kiíráson nyert pénzből
élnek évek óta, de ezekből nem
könnyű fizetni a játékvezetőket, a
mentőt, az edzőket, a lányokat,
ugyanakkor a szállításra és a kiszállásokra is kell költsenek, ezért
szeretnék, ha egy helyi, tőkeerős,
sportszerető személy társulna a
csapathoz, hiszen a klub távlati célkitűzése, hogy helyi, tehetséges lányokból jó képességű női
labdarúgókat neveljen.
Az ifjúsági bajnokságban szereplő, 2003 után született játékosokkal kapcsolatosan a klub
sportigazgatója, Székely András a
következőképpen nyilatkozott: „A
bajnokság területi tornák alapján
zajlik. A Ladies az ősszel már rendezett egy tornát Nagyadorjánban.
Udvarhelytől kikaptunk, de Brassóval 2-2-re játszottunk. Még két
torna hátravan, ahol minden együttes mindenkivel kétszer játszik
majd. Fontos, hogy megszerezzük
a 2. helyet, így Brassót meg kell
hogy verjük a visszavágón, Beszterce ellen is győznünk kellene a
hátralévő két tornán, hogy eljussunk az országos döntő tornára,
amelyet júniusban szerveznek
meg. Amúgy hat
csoport van Romániában,
minden
csoportból az első
két helyezett jut tovább, így 12 csapatos lesz a döntő
torna. A tavalyi rendezvényt Székelyudvarhelyen
tartották, az idén
még nem tudni,
hogy hol szervezik
meg” – mondta el
Székely András, aki
bízik a fiatal lányegyüttesben, tagjai
közül a jobbágyfalvi Nagy Krisztinát, Nagy Laurát és
a nagyernyei Nagy
Enikőt is kiemelte,
Fotó: Czimbalmos Ferenc de a csapat többi
tagját is dicsérte.

Megküzdött a győzelemért Nyárádremete

Nehéz, de fontos győzelmet
szerzett hazai környezetben
Nyárádremete,
amikor
a
Maros megyei labdarúgó 5.
liga Északi csoportjában az elmúlt hét végén Szászrégen
csapatát fogadta.

Gligor Róbert László

A listavezetők nem számítottak
túlságosan szoros mérkőzésre, sőt
már a 2. percben meg is szerezték a
vezetést, amikor Fărcaş átadását
Török a hálóba küldte (1-0). A 7.
percben Fărcaş beadásából Todoran
közelről a vendégek kapusát találta

el, majd Feier lövése elkerülte a
hálót, míg a túloldalon Varga a kapu
mellé lőtt. A hazaiak is célt tévesztettek Calman és Feier révén, míg a
23. percben a vendégek kiegyenlítettek: Stoica 23 méteres szabadrúgása a kapufát találta el, a kipattanót
pedig Varga Vass hálójába küldte
(1-1). A hideg zuhany után a hazaiak gyorsan felálltak, és a 27. percben már vissza is szerezték a
vezetést a büntetőterületre betörő
Fărcaş révén (2-1). A vendégek
azonban nem adták fel a játékot,
szünetig két helyzetet is kidolgoztak, de Vass védte Stoica lövését,
Moldovan pedig kapu mellé küldte
a labdát.

A házigazdák beszorították ellenfelüket a kapujuk elé. Fotó: Gligor Róbert László

A második játékrészt is a hazaiak
kezdték jobban, a 48. percben Feier
a kapufát találta el, az 55. percben
ugyanő végzett el egy 30 méteres
szabadrúgást, a labda ezúttal a felső
lécről pattant ki. A 70. percben még
jegyezhettünk egy hazai helyzetet:
Crăciun szabadrúgását Feier a kapu
mellé fejelte, majd a vendégek átvették a kezdeményezést, hosszú
indításokkal próbáltak átjutni a nyárádremetei védőkön, míg a hazaiak
a középpályát teljesen feladva fejetlenül próbáltak támadásokat építeni. A szászrégeniek két helyzetet
jegyezhettek, de Csíki Cs. 30 méteres lövése elszállt a kapu fölött,
majd Csíki V. próbálkozását hárította Vass. A hazaiak a hajrában léptek rá ismét a „gázra”, de Feier
kétszer is célt tévesztett, így a nyárádremeteiek minimális gólkülönbségű, de fontos győzelmet
könyvelhettek el, és négypontos
előnnyel továbbra is a lista élén állnak.
Meg kell azonban jegyeznünk,
hogy a játékvezetőnek nem volt
könnyű dolga, néha szikrázó belépéseknek lehettünk tanúi, az ellenfelek kétszer is egymásnak
feszültek, így Belényesinek hol
sárga lappal, hol szép szóval kellett
csitítania a fel-feltörő indulatokat.

A Ladiesben él tovább
az ASA női labdarúgócsapata

Bálint Zsombor

A Marosvásárhelyi Ladies csapatában próbálja folytatni a női labdarúgás hagyományait Székes Károly
edző és maroknyi tanítványa, aki
kitartott mellette a téli szünetben
felszámolt Marosvásárhelyi ASA
legínségesebb időszakában is. A
megszűnt és az 1. ligából kizárt
ASA szinte teljes játékosállománya
a 2. ligában szereplő Ladieshez igazolt, és ott folytatják. Hogy menynyire teljes a folytonosság, azt a
vasárnapi mérkőzés is igazolta,
amikor a házigazdák a volt klubjuk
emblémájával díszített mezben léptek pályára…
A Ladies az ősszel a 2. liga 2.
csoportjában minden mérkőzését
nagy arányban elveszítette, így a
célkitűzés a megerősödött kerettel a
bennmaradás és a veretlenség megőrzése. A csapat a tavaszi idényt
Aradon kezdte, ahol 2-2-re játszott
a Piros Securityvel, majd Borosjenő
ellen nyert 19-0-ra. A harmadik
meccs ígérkezett a legnehezebbnek,
hiszen a százszázalékos Nagybányát fogadta a Nagyadorjánból a
Sziget utcába költözött csapat.
Ha valaki nem ismeri a hátteret,
annak furcsának hathatott volna,
hogy az éllovas és az őszi nullapon-
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tos között az utóbbi uralja a mezőnyben a mérkőzést, pedig ez volt
a jellemző a találkozóra. Az első negyedórában a nagybányaiaknak volt
néhány veszélyes ellentámadásuk,
aztán azonban a Ladies berendezkedett a nagybányai térfélen, és Alina
Boroş szabadrúgásából a vezetést is
megszerezte. Szünetig még lett
volna lehetőségük a marosvásárhelyieknek a gólszerzésre, a legnagyobbat Meleacă hagyta ki. Szünet
után folytatódott a Ladies nyomása,
és újabb kimaradt helyzetek után
ugyanaz az Alina Boroş távoli lövéssel növelte a csapata előnyét. Ezt
követően azonban elfogyott a szuflája a marosvásárhelyi csapatnak,
talán az elmaradt téli felkészülési
időszak miatt. Nagybánya nagyon
gyorsan szépített egy védelmi hibát
követően, majd a gólszerző Alina
Boroş szabálytalankodott fölöslegesen 25 méterre a kaputól, és a szabadrúgás beakadt a léc alá. 2-2-nél
vérszemet kapott Nagybánya, és
Rusz Orsolyának két nagy védésére
volt szükség, hogy a vendégek meg
ne fordítsák az eredményt.
A Ladies ma Székelyudvarhelyre
látogat, a Vasas Femina fiókcsapatához, majd ismét hazai pályán játszik, május 13-án a Kolozsvári
Olimpic Start fogadja.

Jegyzőkönyv

Női labdarúgó 2. liga, 2. csoport, 11. forduló: Marosvásárhelyi Ladies – Nagybányai Independenţa 2-2 (1-0)
Marosvásárhely, Sziget utcai füves pálya, 30 néző. Vezette: Vlad Inoan
(Szászfenes) – Antal Csaba (Kolozsvár), Dragoş Popa (Járabánya).
A Ladies gólszerzői: A. Boroş (25., 59.).
Ladies: Rusz – Vâga, A. Boroş (63. Adorjáni), Soó, Adorjáni, Barabási, Meleacă,
M. Boroş, Tămaş (70. Hosu, 90. Nagy Enikő), Golea (61. Ambrus), Năznean.

Eredményjelző

A női labdarúgó 2. liga 2. csoportjának 11. fordulójában a következő eredmények születtek: Borosjenő – Székelyudvarhelyi Vasas Femina 2 1-6, Aradi
Piros Security – Alsólugasi Sporting 6-2, Marosvásárhelyi Ladies – Nagybányai
Independenţa 2-2, Kolozsvári Olimpic Star – Kolozsvári Olimpia II 3-4.
1. Nagybánya
2. Székelyudvarhely II
3. Olimpia II
4. Arad
5. Olimpic Star
6. Lugas
7. Ladies
8. Borosjenő

12
11
12
12
11
12
10
12

11
8
7
7
4
1
1
1

Ranglista
1
1
2
1
0
3
2
2

0
2
3
4
7
8
7
9

96-8
52-25
59-25
65-36
36-46
16-64
24-44
15-115

34
25
23
22
12
6
5
5

Jegyzőkönyv

Maros megyei labdarúgó 5. liga, Északi csoport, 17. forduló: Nyárádremetei
Nyárád – Szászrégeni Testvériség 2-1 (2-1)
Nyárádremetei sportpálya, mintegy 30 néző. Vezette: Belényesi Csaba, Sabău
Mircea, Codorean Adrian (mindhárman Dicsőszentmártonból). Ellenőr: Raţiu
Petru (Marosvásárhely)
Gólszerzők: Török (2.), Fărcaş (27.), illetve Varga (23.)
Sárga lap: Crăciun, illetve Csíki Cs.
Nyárádremete: Vass – Todoran, Gyurka, Iuşan S., Beian, Matei (66. Moldovan),
Fărcaş, Török (78. Székely), Crăciun (89. Iuşan M.), Feier, Calman (84. Fórika)
Szászrégen: Bocsás – Biga, Rácz I., Gábor, Csíki Cs., Stoica, Gyula, Varga,
Moldovan (63. Fikó), Rácz II., Csíki V.

Eredményjelző

Maros megyei 5. ligás labdarúgó-bajnokság, Északi csoport, 17. forduló:
Mezőkirályfalva – Magyaró 3-8, Abafája – Alsóidecs 8-2, Lövér – Görgénysóakna
0-2, Marosfelfalu – Bátos 1-5, Nyárádremete – Szászrégeni Testvériség 2-1. Köhér
állt.
1. Nyárádremete
2. Bátos
3. Görgénysóakna
4. Testvériség
5. Köhér
6. Magyaró
7. Alsóidecs
8. Abafája
9. Marosfelfalu
10. Lövér
11. Mezőkirályfalva

15
16
15
16
15
16
15
16
15
16
15

13
12
11
9
10
9
5
3
3
1
1

Ranglista
1
0
1
3
0
2
2
1
1
4
1

1
4
3
4
5
5
8
12
11
11
13

55-16
70-22
52-28
52-34
34-29
47-28
38-45
31-50
18-57
16-51
26-79

40
36
34
30
30
29
17
10
10
7
4
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Kisebb lesz
a külföldieknek nyújtott családi pótlék

Sebastian Kurz osztrák kancellár hétfőn szlovák kollégájával, Peter Pellegrinivel
folytatott megbeszéléseket
követően
visszautasította
azokat a vádakat, amelyek
szerint diszkriminatív, illetve
jogellenes lenne az Ausztriában dolgozó külföldieknek
nyújtott családi pótlék kiigazítása.

Az osztrák kormány a múlt hét
elején – az Európai Unió és több
tagállamának tiltakozása ellenére –
úgy döntött, hogy a juttatásokat a
jövőben annak az országnak a
megélhetési költségeihez igazítják,
amelyben az Ausztriában dolgozó
munkavállaló gyermeke él.
„Egyszerűen téved, aki azt állítja, hogy hátrányos megkülönböztetés esete állna fenn” –
jelentette ki Kurz.
Pellegrini viszont így válaszolt:
„Nem értünk egyet az indexálás-

sal”. Mint mondta, kormánya kételkedik abban, hogy az osztrák intézkedés összhangban áll az uniós
joggal. A szlovák miniszterelnök
emellett hangsúlyozta: annak, aki
ugyanazokat az adókat és járulékokat fizeti, ugyanazokra a szolgáltatásokra kellene jogosultnak lennie.
Pellegrini ugyanakkor kijelentette: tiszteletben tartja Ausztria
azon álláspontját, miszerint Szlovákiában a családi pótlékról téves
információk is szárnyra kaptak.
Sebastian Kurz aláhúzta, hogy
az Ausztriában dolgozó szlovákok,
akik gyermekei szintén Ausztriában élnek „ugyanarra a családi pótlékra jogosultak, mint minden
osztrák”. A kancellár hozzáfűzte:
amennyiben viszont a gyermekek
Szlovákiában élnek, úgy az osztrák
családi pótlékot a helyi árszínvonalhoz kell igazítani. Hangsúlyozta: a juttatás mértéke „még így
is magasabb annál, ha egy szlovák

Szlovákiában dolgozik és gyermekei is ott élnek”. „Egy olyan rendszert hozunk tehát létre, amely
igazságosabb” – tette hozzá.
Az osztrák kancellár kiemelte:
ellenzi, hogy a munkaerőpiac egy
további – mesterséges – torzítását
hozzák létre, „mert már most is
elég vonzerővel bír a keleti szomszédállamokból érkező emberekre
az, hogy Ausztriába jöjjenek dolgozni”.
Az osztrák koalíciós kormány
által elhatározott új jogszabály várhatóan 2019-től lép életbe, és
évente mintegy 100 millió eurót takaríthat meg vele a bécsi kormány.
Az Európai Unió és több tagállamának tiltakozása ellenére a juttatásokat a jövőben annak az
országnak a megélhetési költségeihez igazítják, amelyben az Ausztriában dolgozó munkavállaló
gyermeke él.

Bizonyos, nem francia anyanyelvű tagországok, például Lengyelország, Olaszország vagy
Csehország pedig különösen szeretnék, ha a globális „lingua
franca”, vagyis közvetítőnyelvi
státussal rendelkező angol lenne
egyértelműen az EU-n belüli kommunikáció elsődleges nyelve – írta
a Politico.
Az angol már hosszú idő óta az
Európai Unió első számú munkanyelvének számít, a folyamat különösen a kelet- és közép-európai
államok felvétele után gyorsult fel,
amelyekben a francia kevésbé volt
elterjedt, mint Nyugaton.
Sokan azonban nem nézik ezt jó
szemmel, ezt jól mutatja az is,
hogy Philippe Léglise-Costa, Franciaország EU melletti nagykövete
nemrég kisétált egy diplomáciai
tárgyalásról Brüsszelben, miután a

résztvevők úgy döntöttek, hogy
azon csak angol nyelvű tolmácsolást fognak biztosítani.
A francia nyelv utolsó védőbástyájának az Európai Bíróság számít, hivatalos források szerint
azonban már a luxembourgi székhelyű testületnél is azt fontolgatják, hogy bizonyos ügyekben az
angolt is használják a francia mellett.
Mario Monti korábbi olasz kormányfő tavaly úgy vélekedett,
hogy a britek kilépése után az angolt kéne megtenni az Európai
Unió elsődleges hivatalos nyelvének.
„Ez elvesztett csata. A francia
nyelv korábban domináns pozíciót
foglalt el, de nem tudom, hogyan
lehetne ezt fenntartani” – idézte a
hírportál Alain Lamassoure francia
európai parlamenti képviselőt.

Tovább nőhet
az angol nyelv jelentősége az EU-ban

A korábbi vélekedéssel ellentétben csak tovább nőhet az
angol nyelv jelentősége az
Európai Unióban az Egyesült
Királyság tervezett jövőbeli
kilépése nyomán – írta hétfőn a Politico brüsszeli hírportál.

A cikk szerint a brit kiválásról
szóló népszavazás után egy ideig
sokan úgy gondolták, hogy a Brexit nyomán ismét a francia nyelv
válik meghatározóvá az európai
diplomáciában, a francia ajkúak
ebben a tekintetben kifejezetten lehetőségként tekintettek a történtekre, paradox módon azonban
éppen ennek az ellenkezője várható. Az Egyesült Királyság távozása után mindössze két,
viszonylag kisebb uniós államban
– Írországban és Máltán – marad
hivatalos nyelv az angol.

A CIA élére jelölt Gina Haspel
vissza akart lépni

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA)
élére jelölt Gina Haspel viszsza akart lépni, mert részt
vett a terrorizmussal vádoltak kínzásos kihallgatási
programjában – közölte vasárnap este internetes oldalán a The Washington Post
című lap. Hétfőn Donald
Trump elnök támogatásáról
biztosította Haspelt.

A lap meg nem nevezett kormányzati forrásokra hivatkozva azt
írta, Gina Haspel jelezte a Fehér
Háznak, szívesen visszalépne a jelöltségtől, mert így nem kellene elmennie a szerdán tartandó
szenátusi meghallgatásra. Haspel –
aki a CIA igazgatóhelyettese –
pénteken a Fehér Házban járt, ahol
részletesen beszámolt az ügynökség kínzásos kihallgatási módszereiről és személyes szerepéről a
programban. Akkor jelezte, hogy
visszalépne a jelöltségtől, majd
visszatért Langley-be, a CIA virginiai központjába. Sarah Huckabee
Sanders, a Fehér Ház szóvivője és
Marc Short, az elnöki hivatal jogi
ügyekkel foglalkozó hivatalának
vezetője még pénteken Langley-be

utazott, és órákon keresztül tárgyalt Gina Haspellel. Sarah Huckabee Sanders nem kívánt
részletekkel szolgálni a hosszas
megbeszélésről, de – a The Washington Postnak – azt mondta:
Gina Haspel „a jók között is a legjobb”. A Fehér Ház szombaton délután erősítette meg, hogy
változatlanul Gina Haspel Donald
Trump elnök jelöltje a posztra. Raj
Shah, a Fehér Ház helyettes szóvivője a The Washington Post kérésére így fogalmazott: Haspel
magasan képzett jelölt, aki több
mint három évtizedet szentelt az
ország szolgálatának, és alkalmasságát nem befolyásolják a pártos
megfontolásból megfogalmazott
bírálatok. Az amerikai elnök a múlt
hónapban jelölte Gina Haspelt a
CIA élére, mivel elődje, Mike
Pompeo külügyminiszter lett. Jelölése azonnal vitát kavart. Bár 33
éve a CIA munkatársa, többnyire
fedett ügynökként tevékenykedett,
és a kínzásos kihallgatási programban játszott szerepe miatt egyes
törvényhozók azonnal fenntartásaikat fogalmazták meg kinevezése
miatt. Az ellentmondásosnak ítélt
és azóta már meg is szüntetett

programot George W. Bush elnök
hirdette meg a 2001. szeptember
11-i terrormerényletek után. A terrorizmussal, vagy az al-Kaida terrorszervezethez
fűződő
kapcsolatokkal gyanúsítottakat
kínzással, köztük a vízbe fojtás szimulálásával próbálták meg vallomásra bírni. A foglyokat részben a
külföldön létrehozott titkos börtönökben hallgatták ki. Haspel állítólag 2002-ben a Thaiföldön
létrehozott egyik titkos börtönben
irányította a kihallgatásokat. Gina
Haspel munkájának legtöbb részlete ma is titkos, ezért a szenátusi
meghallgatáson sem fedhető fel. A
megszüntetett kihallgatási programról és a titkos börtönökről
szóló dokumentumokat – feljegyzéseket és videókat – 2005-ben
megsemmisítették. Donald Trump
hétfőn délelőtt Twitter-bejegyzésben méltatta Haspelt. Erőteljes támogatásáról biztosítva leszögezte:
ezekben a „nagyon veszélyes időkben a legalkalmasabb jelöltünk
van, egy nő”, akit a demokraták
azért támadnak, mert „túl kemény
volt a terroristákkal”. Az elnök
azzal zárta mikroblog-bejegyzését:
„győzz, Gina!”

Illegális bevándorlás

Bevezetné az „értéktant”
a menekültek oktatásában

A Rheinische Post című lap beszámolója szerint a szövetségi parlamentben (Bundestag) és a
tartományi parlamentekben működő frakciók vezetőinek keddig
tartó frankfurti értekezletére előkészített dokumentumban az áll, hogy
be kell vezetni és kötelezővé kell
tenni az értéktan oktatását a menekültek gyermekeinek.
Az iskolai tananyagban szerepelnie kell többek között annak, hogy
az alaptörvényben rögzített értékek
feljebbvalók, mint a menekültek hazájából származó kulturális vagy
vallási szokások és nézetek. Így
ezekkel a meggyőződésekkel szemben elsőbbséget élvez az emberi
méltóság, a szabadságon alapuló
demokratikus berendezkedés, az
erőszak állami monopóliumának és

a nemek egyenjogúságának tisztelete. A Németországban maradásra
jogot szerző menedékkérők integrációja kiemelt fontosságú feladat,
„nem utolsósorban a társadalmi
béke megőrzése érdekében” – idézett a lap a tanácskozás záródokumentumának tervezetéből, amely
szerint a beilleszkedéshez a nyelv
elsajátítása mellett a német alapértékek tisztelete is szükséges.
A kezdeményezés Hessenből és
Bajorországból indul, két olyan tartományból, amelyben az idén ősszel
helyi törvényhozási választást tartanak. Angela Merkel kancellár, a
CDU elnöke támogatja az új tantárgy bevezetésének gondolatát. A
politikus, aki hétfőn részt vett a
frankfurti tanácskozáson, egy Berlinben tartott rendezvényen tett nyilatkozatában elmondta: mivel az
oktatás a tartományok hatásköre, az
ügyet megbeszéli a tartományi frakcióvezetőkkel. Németországban az
iskolaköteles korú menedékkérők a
közoktatás rendszerében tanulnak. A
felnőtteknek úgynevezett integrációs
kurzusokat szerveznek, amelyek egy
600 tanórás nyelvtanfolyamból és
egy 100 tanórás országismereti tanfolyamból állnak.

A Franciaországban továbbra is
magas terrorfenyegetettség miatt
idén is fokozott biztonsági intézkedések mellett rendezik meg a kedden megkezdődött 71. cannes-i
filmfesztivált, amelyet a tengerről,
a szárazföldön és a levegőből is biztosít a francia csendőrség.
„A terrorfenyegetettség miatt
idén is magas szintén kell tartani a
biztonsági készültséget anélkül,
hogy az az eseményt elrontaná” –
mondta kedden Georges-Francois
Leclerc, a dél-franciaországi AlpesMaritimes megye prefektusa a francia sajtónak.
A 70 ezer lakosú francia tengerparti várost, amelynek lakossága a
fesztivál 12 napjára megtriplázódik,
először is a tenger felől védi a tengeri csendőrség tucatnyi hadihajója
az Estérel-hegység és Antibes település között. A légteret és a francia
Riviéra repülőtereit – beleértve a
monacói helikopterleszállót is – a
fesztivál idején fokozottan ellenőrzik, és esténként átmenetileg rendszeresen teljes légtérzárat rendelnek
el.
A biztosítás központi elemét
azonban a fesztiválpalota környékének védelme jelenti, amelyet a
2015-ös franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság szurkolói zónáihoz hasonlóan alakítottak ki.
A közeli Nizzában 2016. július
14-én 86 áldozatot követelő iszla-

mista merénylet miatt már tavaly
megerősítette és láthatóbbá tette a
francia rendőrség a biztosítást a
fesztiválozók védelme érdekében. A
múlt évhez hasonlóan a fesztiválpalotába idén is a repülőtereken is
használatos biztonsági kapukon
lehet majd bemenni, és a táskákat is
csomagröntgennel világítják át.
„A fesztiválpalota előtt többszöri
átvizsgálás lesz, de megfelelő távolsággal ahhoz, hogy megőrizzük a
fesztiváli hangulatot” – mondta
Yves Daros, a cannes-i önkormányzati rendőrség vezetője.
A fesztiválpalota környékén 580
térfigyelő kamera működik, és önkéntes megfigyelők is folyamatosan
elvegyülnek a hömpölygő tömegben, ha bármi gyanúsat észlelnek,
riasztják a rendőrséget. Ezenkívül
háromszáz, virágágyásokkal díszített egytonnás betontömbbel akadályozzák meg, hogy kamionos
merényletet próbáljanak meg végrehajtani a Croisette-en.
Pontos adatok közlése nélkül a
prefektúra megerősítette, hogy a
múlt évhez hasonló számban teljesítenek szolgálatot a köztereken felfegyverzett rohamrendőrök és
járőröző katonák. Az önkormányzat
annyit közölt, hogy melléjük 200
rendőrt és 50 biztonsági őrt mozgósítanak a fesztiválpalota környékén
állandó jelleggel, akikhez mintegy
száz önkéntes helyi is csatlakozik.

A társadalom és a jogállam
működésének alapját alkotó
értékek átadását szolgáló képzést, az úgynevezett értéktan
tantárgy bevezetését sürgeti a
menekültek oktatásában a
német Kereszténydemokrata
Unió (CDU) és a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége egy hétfői német
lapjelentés szerint.

Fokozott biztonsági intézkedések
Cannes-ban
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A FAER, a vidék gazdaságát
és mezőgazdaságát támogató alapítvány
– Szászrégen, Apelor–Víz utca 5. –

versenyvizsgát szervez
egy referensi (Maros megye övezete) állás betöltésére

Elvárás:
– felsőfokú gazdasági vagy technikai végzettség
– alapos számítógép-kezelési ismeretek
– hajtási jogosítvány
– az angol nyelv ismerete (haladó szint)
– vidékfejlesztési európai pályázatokkal (POSDRU, PNDR) kapcsolatos tevékenységek ismerete előnyt jelent
Kérjük a jelentkezőket, hogy az önéletrajzot és szándéklevelet nyújtsák be a FAER Alapítvány szászrégeni székházában – Apelor 5. szám
– vagy küldjék el a fundatiafaer@gmail.com e-mail-címre, 2018. május
25-én 16 óráig.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen vagy a 0265/511-446, 0740-067627 telefonszámon.

Tavaszi általános nagytakarítás
a 2018. május 14-19. közötti
időszakban

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala általános tavaszi nagytakarítást szervez, amely során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. A 2018. május 14-19. közötti időszakra
vonatkozó utcabeosztás:

Május 14.: Tudor Vladimirescu (a Szabadság utca és a Dózsa
György út közötti szakasz), Plevna, Fecske, E. Dandea, Crişan, Varga
Katalin, Radnai, Bodor Péter, Ojtozi utcák;
Május 15.: Madách Imre, Darabont, Levendula, Békás, I. L. Caragiale, Tatros, Olt, Louis Pasteur, Szamos, B. P. Haşdeu, Levél, B. Ș.
Delavrancea, Pacsirta utcák;
Május 16.: I. Maniu, Azúr, Săvineşti, Săvineşti sétány, Vihar, Tündér, F. J. Curie, Gólya, Ialomiţa, Hadsereg tér, N. Bălcescu utca;
Május 17.: Tavasz, Kenyér, Mező, Zsil, Rovinari, Hegyi Lajos, Takács, Szeret, Onesti tér, Kőmíves, Mioriţa utcák;
Május 18.: Bethlen Gábor, Akácfa, Szitás, Milcov, Hattyú, Romulus
Guga, Szabadság utca (a vasúti átjáró, Harcsa utca és a Felszabadulás
utca közötti szakasz);
Május 19.: Bíróság, Memorandum, Liszt Ferenc, Márton Áron, Köteles Sámuel, Egyesülés tér, Művész, Retyezát, Belsőkutas, Külsőkutas,
Sportolók, Görbe és Égerfa utcák.

Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat,
hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó területet
és zöldövezetet. A hulladékot helyezzék ki a járdaszélre (kupacokba,
kivéve az építkezési/bontási hulladékot), a szállítóeszközök számára
könnyen megközelíthető helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A
fakorona-alakításból származó ágakat külön kell tenni, ellenkező esetben nem szállítják el. A hulladékot a meghirdetett program szerinti
napon viszik el minden utcából.
FIGYELEM! A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a
köztisztasági vállalathoz (a Salubriserv Rt.-hez) benyújtott megrendelés
alapján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják.
Kivételes esetekben (időjárási viszonyok, objektív okok miatt eltérés a
meghirdetett programtól stb.) a program változhat.
Moldovan Florian,
a Közterület-felügyelő Igazgatóság igazgatója

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)

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)
SOFŐRT és ELADÁSI ÜGYNÖKÖT alkalmazunk. Tel. 0728-169-805, 8-16 óra között. (8394-I)
KFT. alkalmaz KERESKEDELMI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (20069-I)

KÖNYVELÉST, JELENTÉSEK, ÉVI MÉRLEGEK KÉSZÍTÉSÉT vállaljuk. Tel. 0734-636-638. (8417-I)
ALKALMAZUNK CSOMAGOLÓT PÉKSÉGBE, PÉKET, SZEZONMUNKÁST lángossütésre. Tel. 0775637-662. (8421)

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

JÓKÍVÁNSÁG

Maroskeresztúrra, ASZALÓS

ALBERTNEK 70. születésnapjára

kívánunk

erőt,

egészséget, Isten áldását,

hosszú, boldog életet! Tata,

nagyon szeretünk, sokáig élj!
Szerető családod. (8414-I)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás, első osztályú
tömbházlakás az Argeşului utcában.
Tel. 0756-018-413. (7952-I)
KERESEK eladó vagy kiadó 1-2 szobás
lakást. Tel. 0748-498-357. (8373)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831. (8384)
TŰZIFA eladó hazaszállítva. Tel.
0758-548-501. (8411)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)
LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. vállalok.
Tel. 0365/449-633, 0771-605-189.
(8300-I)
VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést,
bádogosmunkákat,
cserépforgatást. Tel. 0747-871-270,
0758-639-258. (sz.-I)

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.)

BÁRMILYEN
munkát
vállalunk:
cserépforgatás,
csatornatakarítás,
-javítás. Tel. 0721-156-971. (8266)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
május 9-én a koronkai NAGY
ISTVÁNRA
halálának
9.
évfordulóján. Emlékét őrzi
felesége és leánya. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! (8388)

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!
Az emlékezés a lélekben terem,
S a lélek nem hal meg sohasem.
Ma
hittel
és
kegyelettel
emlékezünk május 9-ére, amikor
2 éve, hogy a szeretett gyermek
és testvér, a marosvásárhelyi
születésű MARTON JÓZSEF
CSABA eltávozott szerettei közül,
és a végtelen sötét elfedte szelíd
arcát. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Soha el nem múló fájdalommal:
édesanyja és szerettei. (8335)
Lassan

csitul

nehezen

a

fájdalom,

gyógyul

a

seb.

Hatalmas a mi bánatunk, ő azt

már nem érzi meg. Itt hagyott
minket

csendesen,

tőlünk

a

szól,

ha

halál,

elvitte

nem

hív

magához senkit sem, nem
valami

Emlékezünk

a

fáj.

vásárhelyi

UTRATA IBOLYÁRA halálának
első

évfordulóján.

szívünkben

örökké

Emléke

meg-

marad. Szerettei. (8382)

Szomorú

szívvel

és

fáj-

dalommal emlékezem drága
jó

édesanyámra,

a

szent-

benedeki születésű NÉMET
ILONÁRA

halálának

11.

évfordulóján. Emléke legyen
áldott,

nyugalma

csendes!

Leánya, Lenke. (8396)

Szívünk

mély

emlékezünk

fájdalmával

május

9-én

ADORJÁNI született RICHTER
RUDOLF

KÁROLY

szentmártoni

dicső-

nyugalmazott

unitárius lelkészre halálának

2. évfordulóján. Áldásos volt

hivatásos munkával teli élete,
áldás

legyen

emlékezete.

Szép emlékét örökké őrzik
szerettei. (8420-I)

ELHALÁLOZÁS
Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél. Köszönjük, hogy

éltél, és minket szerettél.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, apa, nagyapa,
testvér, rokon, jó barát,

LÁZÁR SÁNDOR

71. életévében 2018. május 8-án
elhunyt. Temetése 2018. május

10-én lesz 12.30 órai kezdettel a

székelyvajai református temető-

ben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

„Az élet csendesen megy
tovább, de emléked elkísér
egy életen át.”

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk

Bánatos szerettei. (8419-I)

Fájó szívvel búcsúzunk drága

nagytatánktól, a székelyvajai
LÁZÁR SÁNDORTÓL.

MARTON

Ragyogjon a mécses, ahogy a

második évfordulóján. Erika.

őrizzék álmod hófehér angyalok!

JÓZSEF CSABÁRA halálának
(8415)

csillagok,

Szerető unokái:

Sanyika és Rózsika. (8419-I)
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MÁJUSRA

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.

MAROSVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ SZAKSZOLGÁLAT
NYILVÁNOS FIZETŐPARKOLÓK

Tájékoztató

Tisztelt nyilvános parkolót használók,
tájékoztatjuk Önöket, hogy a Marosvásárhely közterületén található nyilvános parkolók esetében 2018. 05. 14-étől kezdődően
ismét bevezetjük a fizetőparkoló (díjbeszedési) rendszert.
A nyilvános fizetőparkolási közszolgálat a Marosvásárhely közterületén található parkolók és megállóhelyek önfizető rendszerben történő üzemeltetését és karbantartását felügyelő
szakszolgálat szervezeti és működési szabályzata alapján végzi
tevékenységét, amit a helyi tanács a 2017. július 27-i 231. számú
határozatában hagyott jóvá.
További információk
a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapján,
a www.tirgumures.ro fizetős parkolás részénél találhatók.

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.

