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Mostoha sorsú műemlék épület

Omladozik a Margaréta utcai házsor

18. udvarfalvi
virágkiállítás
és vásár

Az idén is, akárcsak az előző évben, a
vásárt az udvarfalvi sportpályán tartották meg, ahol a virágstandok mellett a
gyerekeknek játszósarkot is berendeztek, és egy nagy színpadot is felállítottak, ahol délután a Maros
Művészegyüttes román és magyar
csoportjának művészei tartottak előadást, este pedig könnyűzenére szórakozhattak a fiatalok.

Nyáron, strandidényben megnő a forgalom a marosvásárhelyi Víkendtelep környékén, ahol szégyenfoltnak számít a
Margaréta utcai omladozó házsor,
ahonnan évekkel ezelőtt elköltöztették
az ott lakó családokat. A helyi tanács
több alkalommal is elkülönített pénzt a
felújítására, ám a mai napig sem történt
előrelépés az ügyben. A B kategóriás
műemlék épület állaga egyre romlik, az
egyik épületrész több mint hetven százalékban tönkrement.

Menyhárt Borbála

A turbinaárok partján, az egykori Május 1.
strand és a Víkendtelep közötti szakaszon levő
épületek évek óta üresen állnak. A roma családok gyors kilakoltatása után az önkormányzat
tulajdonosként semmit nem tett a múlt század
elején felhúzott épületek megmentéséért.
Cosmin Blaga, a polgármesteri hivatal sajtószóvivője érdeklődésünkre annyit mondott, elköltöztették onnan a romákat, de nem tudnak
semmit kezdeni az ingatlannal, mert műemlék
épület.
Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója lapunk megkeresésére elmondta, a Mar-

Fotó: Nagy Tibor

garéta utcai házsor a város tulajdonát képezi, és
néhány évvel ezelőtt, amikor ő is a városi tanács
tagja volt, három éven keresztül el volt különítve egy összeg a helyi költségvetésben a tervekre és a felújításra, de nem hajtották végre.
„Le akarták bontani, de mivel B kategóriás műemlék épület, nyilván nem kapnak rá engedélyt,
ezért hagyják tönkremenni. Többször kértem,
hogy ha egyelőre nem akarják felújítani, legalább kerítsék be, és húzzanak rá védőtetőt vagy
fóliát. Ezzel szemben azt látjuk, hogy tűnnek el
a cserepek, a gerendák, kiütnek belőle részeket,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Online pénzügyi
adónyilatkozat

A magánszemélyek által tavaly megvalósított jövedelmekből származó
adóbevallási nyilatkozatok leadásának
határideje július 15. A magánszemélyek egy biztonsági kód birtokában az
online felületen nyújthatják be az adónyilatkozatukat. Ehhez ingyenes segítséget kapnak a pénzügyi
szakemberektől.

____________8.

Milliárdok ködben

Benedek István

Büntetést kockáztat az ország az Európai
Bizottság részéről, ha az év végéig nem teljesíti az ivóvízhálózattal és csatornarendszerrel
kapcsolatos
saját,
korábbi
vállalásait. Ezt a hírt kedden a közszolgálati
rádió szellőztette meg, és ha még nem tudtuk
volna, hogy komoly gondok vannak az uniós
pénzek lehívásával, hétfőn fény derült egy levélre, melyet ugyanebben a témakörben a régiós alapok európai biztosa küldött a
kormánynak.
Ez a levél – melyet a kormány még áprilisban kapott, és azonmód söpört is be a szőnyeg alá, viszont egy ellenzéki honatya
hétfőn bemutatta a parlamentben – jól árulkodik a pályázati pénzek körüli káoszról,
mert a hátterében az is ott van, hogy a szállítási és európai uniós alapokat kezelő minisztériumokat bíráló levelet az a biztos
küldte, akit pont a mostani kormányoldal delegált még 2014-ben az Európai Bizottságba. A politikai ellenfelek bírálata – akár
indokolt, akár nem – annyira megszokott,
hogy már fel sem tűnik, viszont mikor valaki
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 47 perckor,
lenyugszik
20 óra 50 perckor.
Az év 136. napja,
hátravan 229 nap.

Ma MÓZES és BOTOND,
holnap PASZKÁL napja.
PASZKÁL: a héber eredetű
latin Paschalis név rövidülése,
a jelentése: húsvéti, régen a
húsvétkor született gyerekek
kapták ezt a nevet.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2018. május 15.

Záporeső, zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 200C
min. 80C

1 EUR

4,6283

100 HUF

1,4611

1 USD

1 g ARANY

3,8797
163,4611

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

Csütörtökön érkezik
Marosvásárhelyre a Boldogasszony
zarándokvonat

Május 17-én, csütörtökön 17 órakor érkezik Marosvásárhelyre a Boldogasszony zarándokvonat. Ennek fogadására nemcsak a marosvásárhelyieket, hanem a
környékbelieket is várják. A zarándokvonat utasaival való
találkozás jó alkalom arra, hogy közösen együtt fohászkodjunk nemzetünk lelki megújulásáért. A rövid ünnepség
és közös éneklés után Oláh Dénes főesperes áldásával
indul tovább a zarándokvonat – közli az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete.

Az autonómia igézete és a párizsi
békeszerződés

Folytatódik az RMDSZ, a Kós Károly Akadémia Alapítvány
és a nagyváradi Szacsvay Akadémia nagy sikerű történelmi
előadás-sorozata. A következő előadásra május 22-én, kedden 17 órai kezdettel kerül sor a marosvásárhelyi Bernády
Házban (Horea u. 6. sz.) Az autonómia igézete és a párizsi
békeszerződés címmel. Előadó: Romsics Ignác, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár.

Kortárs Mátyás-történetek – pályázat

A Látó szépirodalmi folyóirat rövidpróza-pályázatot hirdet
Kortárs Mátyás-történetek címmel fiatal alkotóknak. A lap
szerkesztőiből álló zsűri ismert Mátyás-mesék mai átiratait
várja, legtöbb 10.000 karakter terjedelemben. A legjobb
írás szerzője ingyenesen vehet részt a Látó szilágybagosi
táborában augusztus 16-19. között. A legjobb szövegeket
a Látó októberi számában közlik. A Látó-tábort először tavaly szervezték meg 30, különböző országokból érkező fiatal alkotó részvételével. Beküldési határidő: június 25., 12
óra. Korhatár: 18-35 év. A pályázatokat a kortarsmatyas@gmail.com címre várják.

Kirándulás Gyimesbükkbe

Az Erdélyi Magyar Baloldal május 19-én kirándulást szervez Gyimesbükkbe, az ezeréves határhoz. Jelentkezni a
Dózsa György utca 9. szám alatt, az I. emeleti székházban
lehet. Bővebb tájékoztatás a 0744-928-299-es telefonszámon naponta 9-11 óra között.

Nyugdíjaskirándulás

A Maros Megyei Nyugdíjasok Egyesülete május 30-31-én
kirándulást szervez Beszterce–Máramarossziget–Szaplonca–Visó–Borsabánya–Câmpulung Moldovenesc–Dornavátra útvonalon. A jelentkezőket naponta 10-13 óra
között várják a Bolyai utca 36. szám alatti székházban, az
emeleten.

Büntetés-végrehajtás –
rendőri közbenjárásra

A petelei rendőrök egy 37 éves nő ellen kiadott végrehajtási parancsot hajtottak végre, melyet a Maros Megyei Törvényszék bocsátott ki. A nőt tíz évre ítélték kiskorúval
szembeni halált okozó testi sértés és rossz bánásmód
miatt. A nőt a marosvásárhelyi börtönbe kísérték.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

A Teleki Téka vendégeként Marosvásárhelyen
állomásozik a 200-as Arany-busz

Május folyamán Erdély-turnéra
indult a Petőfi Irodalmi Múzeum különleges Arany-emlékkiállítása.

Marosvásárhelyen a Teleki Téka
vendégeként a Színház téren állomásozik az Arany-busz. Pünkösd vasárnapján 16-tól 20 óráig nyit a kiállítás,
hétfőn 10-től 18 óráig, kedden pedig
9-től 18 óráig lehet felszállni. Egyszerrre 20-25 személy tudja megtekinteni
a
kiállítást,
úgyhogy
csoportoknak előzetes bejelentkezés
szükséges. Bejelentkezni a Teleki
Téka telefonszámán (0265-261-857)
lehetséges.
A Petőfi Irodalmi Múzeum 2017
májusában nyitotta meg a 200 éve
született Arany János tiszteletére különleges, mozgó kiállítását, a 200-as
Arany-buszt. Az Arany-busz magyarországi és a határon túli magyarlakta
településeket keres fel. Nyári időszakban kulturális rendezvényeken és irofesztiválokon
dalmi-művészeti
szerepel, a tanév ideje alatt pedig oktatási intézmények, könyvtárak, művelődési házak, múzeumok meghívásának tesz eleget.
A kiállítás Arany János életművét,
életét, költészetének máig ható eleven
erejét versek, képek, relikviamásolatok, hang- és filmfelvételek segítségé-

vel mutatja be. A látogatókat aktivizáló, fából készült egyedi installációs
elemek nem csupán különleges látványvilágot teremtenek, de segítik a
szövegértelmezés, a befogadás folyamatát is, mint például Ágnes asszony
kihajtogatható lepedője vagy a sejtelmes radványi erdő megjelenítése. A
beépített digitális eszközök pedig éppúgy lehetőséget nyújtanak Arany költészetének és pályájának mélyebb
megismerésére, mint verseinek élveze-

tére vagy éppen a szórakoztató játékra.
Feltérképezhető például Arany kapcsolatrendszere, életének és kultuszának helyszínei; kipróbálható a Toldi
erőjáték, lehet hallgatni verseket és
rappelt Arany-szövegeket is.
A busz mellett felállított Teleki
Téka-sátorban a látogatóknak alkalmuk lesz Arany-köteteket lapozgatni,
kvízeket kitölteni, és kipróbálhatják
erejüket egy petrencés rúddal vagy egy
malomkővel is.

Karácsony Benő regénye színpadi előadásként a Tompa Miklós Társulat műsorán

Pjotruska

Karácsony Benő Pjotruska című regénye a tavalyi
esztendő szeptemberében – Kincses Elemér színpadi változatában – már közönség elé került a magyar
dráma
napja
alkalmával
tartott
felolvasószínházi bemutatón. A társulat ezúttal
arról értesíti közönségét, hogy május 18-án, pénteken este 7 órától az Underground teremben
színpadi előadásként, könnyes bohózat műfaji
megjelöléssel mutatja be a dramatizációt.

„Karácsony Benő csodálatos regénye a két világháború
közötti Magyarország ironikus, keserédes, ugyanakkor halálosan pontos rajza. A három főszereplő – ki-ki a maga
módján – megjárja a poklokat, miközben a mennybe készül.
Ennek a készülődésnek a stációi az előadás jelenetei. A Pjotruska egyik kedvenc regényem, és nagy-nagy boldogságra
és büszkeségre ad okot, hogy ennek a munkának az apropóján a nevemet a Karácsony Benőétől csak egy gondolatjel
választja el” – vallja Kincses Elemér rendező.
Az előadásban fellép Bálint Örs, Kádár L. Gellért és
Gecse Ramóna; díszlet: Huszár Kató; jelmez: Sikó Doró. A
május 18-i bemutatóra a Bernády György-mecénásbérletek
érvényesek. A bemutatót követő előadásra május 23-án,
szerdán 19 órakor kerül sor. A 12 éven felülieknek ajánlott
előadás román nyelvű felirattal követhető, további információk a színház honlapján – www.nemzetiszinhaz.ro – és Facebook-oldalán – www.facebook.com/tompamiklos (Knb.)

RENDEZVÉNYEK
Vár sétányi vásár

Marosvásárhelyen május 18-20. között harmadik alkalommal kerül sor a Vár sétányi vásárra. A rendezvényre több
mint hetven hagyományos élelmiszer-termelőt és kézművest várnak Maros, Fehér, Hargita, Kovászna, Szeben,
Brassó, Kolozs, Bákó és Suceava megyéből. A vásár pénteken 11-19, szombaton 10-19, vasárnap 10-18 óra között
tart nyitva.

A Magyar Rádió Gyermekés Leánykórusának hangversenye
Pünkösdvasárnap, május 20-án este 7 órától úrvacsoraosztás után a marosvásárhelyi Vártemplomban a Magyar
Rádió Gyermekkórusának és Leánykarának hangversenyére kerül sor. Halmos László, Kodály Zoltán, Bartók

Béla, Ligeti György, Csíky Boldizsár, Fekete Gyula, Orbán
György, Vajda János, G. Faure, J. Brahms, B. Britten
művei hangzanak el. Vezényel Matos László.
Orgonán/zongorán közreműködik Arany Zsuzsanna.

Medgyaszay István
építőművészete

A fenti címmel nyílik emlékkiállítás a Kultúrpalotában az
építész születésének 140. évfordulója alkalmából május
18-án, pénteken 18 órától. Medgyaszay István (18771959) a századforduló magyar építőművészetének meghatározó alakja volt. A vasbeton építészet és a
népművészeti, valamint keleti formák ötvözete jellemezte
pályafutását. Életművének fontos alkotásai Magyarországon kívül Romániában lelhetőek fel. A vándorkiállítás
szervezői a budapesti Kós Károly Alapítvány, a Magyar
Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs
Központ, házigazdája a Maros Megyei Múzeum.
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Még mindig milliók kellenének
a műjégpálya befejezéséhez

Egy műszaki szakértői vélemény szerint 16,5 millió
lejre (3,6 millió euró) lenne még szükség a marosvásárhelyi fedett műjégpálya befejezéséhez, miután 7,5 millió eurót fektettek be az épületbe,
közölte az ifjúsági és sportminisztérium Ioan Cristian Chirteş liberális párti szenátor interpellációjára
adott válaszában.

A szenátor kedden ismertette a szaktárca válaszát, amely
szerint a műszaki szakértői vélemény 130.000 lejbe került.
A minisztérium válaszából az is kiderül, hogy a munkálatokat az Országos Befektetési Vállalat (CNI) vette át, és elkezdésüktől számítva 12 hónapon belül kell befejezni azokat,
arról azonban nem esik szó, hogy mikor kezdenek el dolgozni.
2017 decemberében Marius Dunca volt ifjúsági és sportminiszter Marosvásárhelyen azt nyilatkozta, a műjégpálya be-

fejezése abszolút prioritás a minisztérium számára, ugyanis
ez az egyetlen ilyen jellegű, folyamatban levő beruházás országos szinten.
2016 februárjában az akkori ifjúsági és sportminiszter,
Elisabeta Lipă is ellátogatott a félbehagyott jégcsarnokhoz. Ő
akkor azt nyilatkozta, a tárca 7,5 millió eurót fordított a projektre, szerinte azonban ennek alig van valami látszata.
Marosvásárhely helyi tanácsa elfogadott egy határozatot,
amelynek értelmében átvenné a városi önkormányzat a jégpályát, azzal a feltétellel, hogy a minisztérium vegye át a munkálatokat, és bocsássa a polgármesteri hivatal rendelkezésére
az elvégzett munkálatok leltárát. A fedett műjégpálya építését
2008-ban kezdte el a szaktárca, de évek óta állnak a munkálatok. (Agerpres)

Gyorsan romlik az ország agrár-külkereskedelmi
mérlege

Tavaly 853,9 millió eurót tett ki az agrár-külkereskedelmi mérleg hiánya, 53 százalékkal emelkedett
az előző évi 557,4 millió euróhoz képest – közölte
vasárnap a mezőgazdasági minisztérium.

Tavaly 6,23 milliárd euró értékben exportáltunk élelmiszert, ami 4,6 százalékos növekedést jelent éves összevetésben. Az élelmiszer behozatalának értéke viszont kétszer
gyorsabb ütemben, 9 százalékkal 7,1 milliárd euróra emelkedett. A kivitelben többségben voltak a nyersanyagok, a behozatal nagy részét viszont a hozzáadott értékű termékek tették
ki. Románia első számú exportterméke a gabona volt, csak
kukoricát és búzát 1,73 milliárd euró értékben szállítottunk
külföldre.
Az importon belül a legnagyobb tételt a sertéshús (475 millió euró), a tej és tejtermékek (314 millió euró), a déligyümöl-

csök (400 millió euró), a kávé (200 millió euró ) és a kakaóbab
(245 millió euró) jelentette. Tavalyelőtt, 2016-ban az ország
mezőgazdasági exportjának értéke éves összehasonlításban
3,8 százalékkal, 5,95 milliárd euróra, az importjáé pedig 11,8
százalékkal, 6,5 milliárd euróra növekedett, így a mérleg
557,4 millió euró hiánnyal zárt, ami több mint hatszorosa volt
az egy évvel korábbi 89,2 millió eurós deficitnek. Az utóbbi
években az agrár-külkereskedelmi mérleg rohamosan romlott,
mivel az adócsökkentések és a béremelések következtében
megnőtt a belföldi fogyasztás, amelyet saját erőből nem tudott
kielégíteni a gazdaság.
Románia agrár-külkereskedelmi mérlege a rendszerváltás
óta általában deficites, kivéve a 2013-as és a 2014-es évet,
amikor 300 millió euró, illetve 500 millió euró értékű többletet sikerült elérni. (MTI)

Érdektelenség a centenárium iránt

A román közvéleményt alig foglalkoztatják az Erdély és Románia egyesülésével kapcsolatos rendezvények
–
állapították
meg
hétfőn
„a
kultúrafogyasztás 2017-es barométere” nevű országos felmérés készítői.

A Művelődéskutató és Felnőttoktató Országos Intézet hétfőn mutatta be Bukarestben a kulturális barométer felmérés
eredményeit, melyet 2017 végén készítettek országos reprezentatív mintán, és amelyben kiemelten foglalkoztak a centenáriumi év kérdéseivel.
A megkérdezettek fele válaszolta, hogy az utóbbi öt évben
soha nem vett részt a nemzeti ünnep alkalmából szervezett
rendezvényeken, 28 százalék mondta, hogy egyszer vagy kétszer, 16 százalék majdnem minden évben, és csak hat százalék
válaszolta, hogy rendszeresen részt vesz. A részvételi arány a
fővárosban magasabb. A televíziókban a megkérdezettek 21
százaléka nézte évről évre a nemzeti ünnep rendezvényeit –
idézte az eredményeket az Agerpres hírügynökség.
A közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek elsősor-

ban a településük közösségével azonosultak (65 százalék),
másodsorban a megyéjükkel (51), és csak harmadsorban az
ország közösségével (40).
Arra a kérdésre, hogy mi jut eszébe a nagy egyesülés centenáriuma kapcsán, 47 százalék válaszolta, hogy nem tud mit
mondani, nyolc százalék pedig azt, hogy nem kíván válaszolni. A felmérés készítői szerint a centenáriumi év nem vált
a közbeszéd témájává Romániában, és ez magyarázza, hogy
a megkérdezetteknek nincsen vagy alig van véleményük a
kérdésről. Szerintük ezt jelzi az is, hogy sokan olyan válaszokat adnak a kérdésekre, amelyeket elvárhatónak tartanak –
idézte a felmérésből a Mediafax hírügynökség.
Centenáriumi évvé nyilvánították a 2018-as évet, az Erdély
és Románia egyesülését kimondó 1918. december elsejei gyulafehérvári nagygyűlés századik évfordulója évét. A centenáriumi programok késése miatt azonban George Ivascu, a
kultúra és a nemzeti identitás minisztere április végén bejelentette, hogy 2020-ig meghosszabbítják a nagy egyesülés
centenáriumi ünnepségsorozatát. (MTI)

Külpolitikáról egyeztettek, az eredményt nem közölték

A kommüniké szerint az általa kezdeményezett találkozón
az államfő leszögezte: a román külpolitika kizárólag az ország
érdekeit szolgálhatja, Románia pedig csak úgy őrizheti meg
hitelét az Egyesült Államokkal, az Európai Unióval, NATOval és más stratégiai szövetségeseivel ápolt kapcsolatában, ha
azonnal véget vet a külpolitikai eredetű belpolitikai feszültségnek.
Iohannis arra figyelmeztette a kormányt: vannak olyan
megszeghetetlen határvonalak a román külpolitikában, amelyeket politikai irányultságától függetlenül eddig egyetlen
döntéshozó sem sértett meg. Az elnök szerint „aggodalmat és
nyugtalanságot” szülne, ha a román külpolitika feladná kiegyensúlyozottságát, következetességét és kiszámíthatóságát.
A keddi találkozóra Viorica Dăncilă kormányfőt Ana Birchall, Románia stratégiai partnerségekért felelős miniszterel-

nök-helyettese és Teodor Meleşcanu külügyminiszter is elkísérte. A megbeszélésen részt vevő kormánytagok is – az elnöki hivatal szerint – az állami intézmények közti lojális
együttműködés fontosságát hangsúlyozták.
Dăncilă április végén izraeli látogatása előtt megerősítette:
kormánya memorandumot fogadott el az izraeli román külképviselet áthelyezésének előkészítéséről. Az ország külpolitikájának kialakításában alkotmányos jogkörökkel rendelkező
államfő elfogadhatatlannak nevezte, hogy egy ilyen kényes
kérdésben nem konzultáltak vele, magát a döntést elhamarkodottnak nevezte és – egyebek mellett emiatt is – Dăncilă
lemondását követelte.
Iohannis egy múlt hét végi sajtónyilatkozatából kiderült: az
államfő azzal sem értett egyet, hogy a román külügyminisztérium csatlakozott azon országokhoz – Csehországhoz és
Magyarországhoz –, amelyek vétójukkal megakadályozták,
hogy az Európai Unió egységes nyilatkozatban ítélje el az
Egyesült Államok izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe
költöztetését. (MTI)

Ha sor kerül az alkotmánymódosításra, törölni kell azt a
cikkelyt, amely lehetővé teszi egy tervezet hallgatólagos elfogadását a parlamentben – mondta kedden Konstancán Tudorel Toader igazságügyi miniszter. „Alkotmányunk
értelmében kétkamarás törvényhozási rendszerünk van. Az
Alkotmány ugyanakkor megengedi, hogy ha az első ház egy
bizonyos határidőig nem tárgyalt meg egy tervezetet, akkor

az a döntő ház elé kerüljön. Számos jogszabálytervezet jut így
tárgyalás nélkül túl az első házon, és csak a döntő ház vitázik
és szavaz róla. A véleményem az, hogy az alkotmánymódosításkor el kell tűnnie a hallgatólagos elfogadás módszerének,
mert ezzel alkotmányos szinten a kétkamarás jogalkotást hirdetjük ugyan, de valójában a törvényt csak a döntő házban
hozzuk meg” – érvelt az igazságügyi miniszter. (Agerpres)

Románia izraeli nagykövetségének esetleges Jeruzsálembe költöztetéséről egyeztetett kedden Klaus
Iohannis államfő Viorica Dăncilă miniszterelnökkel,
de az elnöki hivatal közleményéből nem derül ki, sikerült-e egységes álláspontot kialakítaniuk.

Toader kikelt
a hallgatólagos elfogadás módszere ellen

Ország – világ
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Elhunyt Cristian Ţopescu

A volt sportkommentátor tegnap az Elias kórházban
hunyt el. Cristian Ţopescu egy héttel ezelőtt került
kórházba, többféle krónikus betegségben szenvedett, egyebek mellett cukorbetegséggel diagnosztizálták. A sportkommentátort 2017-ben a Románia
Csillaga érdemrenddel tüntette ki Klaus Iohannis államfő. A legmagasabb szintű állami kitüntetést Cristian Ţopescunak életpályája nagyrabecsüléseként
ítélték oda, annak elismeréseként, hogy „kivételes
ráérzéssel, melegséggel és szakmai műveltséggel
számolt be a román sportteljesítményekről”. Életében több elismerést is átvehetett. 81 éves volt.

Letöltendő börtönbüntetést kértek
az ügyészek a PSD elnökére

Hét és fél év letöltendő börtönbüntetés kiszabását
kértek a korrupcióellenes ügyészek Liviu Dragneára,
a kormány fő erejét képező Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnökére abban a korrupciós perben, amelyben hivatali visszaélésre és okirat-hamisításra való
felbujtással gyanúsítják. Kedden tartották a legfelsőbb bíróságon az első fokú per utolsó tárgyalását,
amelyen az ügyészek valamennyi vádlott ellen letöltendő börtönbüntetést kértek. Dragnea ellen azért
indult az eljárás, mert az ügyészek szerint 2006 és
2013 között, amikor a Teleorman megyei tanács, illetve a PSD megyei elnöke volt, a vád szerint az ő
utasítására fizettek a megyei tanács költségvetéséből két olyan alkalmazottat, aki nem az önkormányzatnál, hanem a PSD megyei szervezetének
dolgozott. (MTI)

Közel negyedmillió
az euróvíziós kiszállásra

214.011 lejbe került Románia küldöttségének a liszszaboni Eurovíziós Dalfesztiválon való részvétele –
jelentette be kedden Gigel Ştirbu, a képviselőház
kulturális bizottságának elnöke. Ehhez az összeghez még hozzáadódik a 670.003 lejes részvételi díj.
„Remélem, hogy amikor a közszolgálati televízió
(SRTV) tevékenységét kiértékeljük, tekintettel lesznek erre a körülményre. (...) 24 személy utazott el
Lisszabonba, közülük csak hatan voltak a zenekar
tagjai, további 18-an, élükön Doina Gradea elnökvezérigazgatóval, egy hosszú city-breaken vettek
részt” – hangoztatta Ştirbu. Emlékeztetett: a SRTV
2017-es tevékenységi jelentése éppen napirenden
van a parlament két házának összevont házbizottságában. (Agerpres)

Milliárdok ködben

(Folytatás az 1. oldalról)
a saját táborát hordja le, az azt jelenti, hogy ott tényleg
baj van. És nem is kicsi, amint az említett biztos asszony
írja, arra híva fel a figyelmet, hogy szép hazánk az infrastrukturális fejlesztéseket illetően még mindig többéves projektek kivitelezésével bajlódik, és fontos
szabályokat áthágva igyekszik újabbakat beindítani,
amivel a későbbiekre nézve bírságokat és előre nem láthatott költségnövekedéseket kockáztat.
A levél kapcsán az ellenzéki politikus menetrendszerűen a kormányfő és a két illető miniszter menesztését
kérte. Csakhogy ez nem volna több tüneti kezelésnél egy
sokkal mélyebben gyökerező bajra. Arra, hogy ész nélkül vezetik ezt a jobb sorsra érdemes országot. Csak így
fordulhat elő, hogy például a vidéki víz- és csatornahálózatoknál maradva, egyes településeken van víz, máshol már építettek csatornát. Ritka az olyan helység, ahol
mind a két hálózatot sikerült megpályázni és kiépíteni,
de általában ezeknél meg azt látni, hogy a külön-külön
tervek alapján épült közművek sehogy sem akarnak
összefüggő rendszerként működni. Mibe került volna
pár éve kiókumlálni egy olyan közműfejlesztési stratégiát, hogy egy adott településen egyszerre építsék ki a
víz- és csatornahálózatot, aztán aszfaltozzák le utána
az utat is, s ne egyenként, különböző forrásokból lehessen pénzt szerezni ezekre az egymással valahol nagyon
is összefüggő dolgokra? És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy közben az ott élőknek olyan életszínvonalat is kellett volna teremteni, hogy bírják kifizetni
a vezetékes ivóvíz és a csatornadíj számláját, ami sokak
számára luxus a huszonegyedik század Európájának keleti végén. Ez még nagyobb baj, mint az, hogy az unió
fejlesztési eurómilliárdjait fejetlenül költik el.
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Mostoha sorsú műemlék épület

(Folytatás az 1. oldalról)
magyarán: a műemlék illegális bontásának vagyunk a tanúi, és a város mint tulajdonos ezt köteles lenne a törvény
értelmében megvédeni, megmenteni.
Kezdeményezni fogom, hogy a múzeum
forduljon kéréssel a városhoz: ha nem
szándékszik hasznosítani, mi szívesen átvállaljuk az épületeknek a felújítását és
a használatát, hiszen több elképzelés
van, hogy miként lehetne kihasználni.
Például, mivel a várostopográfiát készítjük immár három éve, és elég sok adat
összegyűlt, be lehetne ott rendezni egy
olyan irodát, ami a városi műemlékvédelemmel foglalkozna, ott lehetne tárolni minden olyan iratot, ami a város
műemlék épületeivel kapcsolatos. Valamint, mivel hangulatos a környék, akár
kávéházat is lehetne ott működtetni –
adott hangot elképzeléseinek a múzeumigazgató.
Mint mondta, az egyik épületrész
szinte hetven százalékban tönkrement,
csak a falak maradtak, a másik felerészben még áll, az könnyebben menthető
lenne, ha lenne rá hajlandóság. Soós Zoltán hozzátette, a megyei rendőrségnek és
a művelődési felügyelőségnek a figyelmét ismét fel fogják hívni az ügyre,
ugyanis pár évvel ezelőtt már kérték a
közreműködésüket abban, hogy vegyék
rá a városházát: ne hagyják tönkremenni

az épületet, hiszen Vásárhelynek fontos
emléke.
– Törvény szerint a kulturális minisztérium, valamint a kormány rossz gazda
okán akár el is kobozhatja ezeket a műemlékeket, de nyilván ez hosszadalmas
procedúra, amelynek a végéig már lehet,
hogy nem marad semmi az épületből –
jegyezte meg az igazgató.
Soós Zoltán egy másik, hasonló sorsú
épületre is felhívta a figyelmet. A Kogăl-

niceanu utcában lévő omladozó ház szintén a város tulajdonában van, egy késő
barokk polgárház, ami nagyon ritka,
hogy ilyen állapotban fennmaradt. –
Nagy kár veszni hagyni ezeket az épületeket, mert a Margaréta utcaiakat Toroczkai Wigand Ede tervezte, a Kogălniceanu
utcai pedig ritkaságszámba megy, érdemes lenne megmenteni őket. Amúgy is
az elmúlt 100 évben sokat változott a városkép, néha előnyére, néha hátrányára,
az elmúlt tíz évben kifejezetten hátrányára – tette hozzá a múzeumigazgató.

Szakoktatás és mesterségek vására

Elektromaros Szakközépiskola

Olyan szakmákban képezünk diákokat, amelyekre nagy az igény, mert
egyszerűen eltűntek a munkaerő-piacról. Ha egy villanyszerelőre, vízgáz szerelőre van szükségünk,
sokszor nem kapunk szakértőt, vagy
heteket kell várni, ha mondjuk a
személygépkocsinkat akarjuk megjavíttatni – válaszolja kérdésünkre
Cozma Matei-Ionuţ mérnök, az Elektromaros Szakközépiskola igazgatója. Kell-e ennél nagyobb reklám
egy szakképző iskolának? – teszi
hozzá.

Azt is elárulja, hogy
nemrég fordult az iskolához két cég azzal a kéréssel,
hogy
a
közvetítésükkel a marosvásárhelyi vegyi kombinát
azonnali belépéssel villanyszerelőket
alkalmazna. Ez pedig azt
jelenti, hogy komoly munkahelyet is biztosíthatnak
végzett diákjaiknak. Ezenkívül együttműködnek a
Hirschmann-nal, a Matriconnal, a légkondicionáló
berendezéseket
gyártó
Serviceinstal Kft.-vel, az
MBO cégcsoporthoz tartozó All Star Prod Kft.-vel, ahol gyakorlatozhatnak
a
diákok,
ugyanakkor
munkahelyet is biztosítanak számukra.
Az iskola öt szakteremmel, két műhelylyel, fizika-, kémia- és biológialaboratóriummal, sportteremmel és műfüves
pályával, ugyanakkor 100 férőhelyes bentlakással, saját étteremmel rendelkezik. A
bentlakást – ahol kiválóak a körülmények –
évente mintegy 95%-ban a vidékről érkező
diákok foglalják el. Sokan a Nyárád és a
Küküllő mentéről, a Mezőségről érkeznek,
de van már moldovai köztársaságbeli diákjuk is.
Mivel a műhelyeknek otthont adó épületet az iskola korábban eladta, elkészítették
a kisebb épülettömb manzárdosításának tervét. Hét tantermet és egy gyűléstermet szeretnének kialakítani. Remélik, hogy a
polgármesteri hivatal majd támogatja kezdeményezésüket.
A szakiskolás diákok 200 lejes ösztöndíjban, a duális képzésben részt vevők pedig
még 200 lejes támogatásban részesülnek, ez
is ösztönözheti a diákokat arra, hogy a szakoktatás felé irányuljanak – mondta az igazgató.

Fotó: Nagy Tibor

– Nem a gyerekekkel van a gond, hanem
a szakoktatás rendszerével. Amikor a kisérettségiző nyolcadikosok megjelölik opcióikat, akkor elsőként az elméleti líceumokat
jelölik be, és csak ötödik, hatodik lehetőségnek írják be a szaklíceumokat. Ennek az
az eredménye, hogy azok kerülnek hozzánk, akik onnan kiestek, vagyis azok, akik
6-os vizsgajegynél kisebb átlagot értek el.
Nagy többségük 2–3-as jegyet kapott a
vizsgán. A cégek leginkább azokba a diákokba fektetnek be, akikben látnak jövőt, s
azt, hogy meg is maradnak a szakmában.
Sokan megkerestek, hogy már a középisko-

lában felkarolnának gyerekeket, s teszik is,
bizonyos rizikóval. Diákjaink nagy része
pedig azért iratkozik be, mert anyagi támogatást kap, viszont vannak, akiket az iskola
elvégzése után nem is érdekel a munka...
Pedig ha arra gondolunk, hogy egy villanyszerelő az Azomures gyárnál 3000 lejes
havi nettó fizetést kap, nem is állnak rossz
jövő előtt diákjaink – fejti ki az igazgató a
szakoktatás nehézségeit.
Az
Elektromaros
szakközépiskola
2018/2019-es tanévének kínálata: nappali
tagozat, román tannyelvű oktatás: automatizálási technikus, villanyszerelő technikus:
egy-egy osztály, szállodaszakértő (technikus) két osztály. Magyar tannyelvű oktatás:
automatizálási technikus, számítógép-kezelő technikus, közgazdasági technikus és
szállodaszakértő (technikus): egy egy osztály. Duális szakképzés: gépipari elektromechanikus, magyar nyelven: 13 hely (fél
osztály), ugyanennyi román nyelven, illetve
kisfeszültségű villanyszerelő: 15 hely (fél
osztály). A hároméves szakiskolában 28 helyet biztosítanak a kisfeszültségű villanyszerelő szakon magyar nyelven és 15 helyet (fél
osztályt) a román tannyelvű osztályban.

Felavatják a Kincsestúra kerékpárkörgyűrűt

Május 19-én, szombaton 10 órakor adják át a
Kincses-túra kerékpárkörgyűrűt. Az út Jedd
központjából indul, a kebelei erdőig vezet,
onnan pedig a Kincses-dombok felé veszi az
irányt, és onnan kanyarodik vissza. A táv 22 km
hosszú, a nyárádszeredai szakasz 14 km, de létezik egy Somostető felé vezető letérő is,
amelynek 4,5 km a hossza.

A projekt célja a szabadtéri tevékenységek, a kerékpározás, az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítése. A Kincses-túra elsősorban biciklisek számára
készült, és egész napos kirándulásra nyújt lehetőséget a
jeddiek és a környékbeliek számára.
A Kincses-túra az első igazi jeddi turisztikai attrakció.
A kivitelező az önkormányzat, a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat és a Maros Közösségi Alapítvány. Ez
utóbbi adományozó kört is szervezett, amelyen 5700 lejt
gyűjtöttek.
Az átadásra 10 órakor gyülekeznek az Orbán Balázs
téren (Jedd központja), és azokat várják, akik a jeddi kört
szeretnék megtenni. Nyárádszeredából is 10 órakor indul
egy csapat a polgármesteri hivatal udvaráról. A csapathoz
azok csatlakozhatnak, akik a Nyárádszereda–Kincsesdombok szakaszon pedáloznának.
14 órakor biciklispiknik lesz a Kincses-dombok mögött, ahol ügyességi versenyeket szerveznek és a résztvevőknek gulyást szolgálnak fel. (m. s.)

Gheorghe Şincai Műszaki Líceum

A Gheorghe Şincai Műszaki Líceum az
elsők között volt a megyében azon iskolák között, ahol autószerelő szakmát
tanítottak. A diákok a volt gépkocsijavító vállalattal (IRA) együttműködtek,
ugyanis sokan itt végezték a gyakorlatot, és az ipari egység alkalmazta is az
egykori diákokat. Ehhez a hagyományhoz ragaszkodva alakították át az oktatási kínálatot az 1989-es rendszerváltást követőn, az autóvillamossági szakmára fektetve a hangsúlyt.

Rauca Antoaneta-Maria mérnök-igazgató
szerint olyan szakmát vettek célba, amelynek
van jövője, hiszen ma már elképzelhetetlen,
hogy elektronikai, elektromechanikai ismeretek nélkül valaki autószerelő legyen, hiszen a
jövő autója is árammeghajtású, így a diákok
akár ezeknek a járműveknek a javítására, karbantartására is felkészülhetnek. Már ma is a
korszerű műhelyekben számítógépes diagnosztikát végeznek. Ezt a modern oktatási,
gyakorlati hátteret tudják biztosítani az ország
legkorszerűbb gépkocsi-laboratóriumában,
műhelyében, amelyet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak és a Kulturális Tudományegyetemnek köszönhetően szereltek fel.
A vadonatúj berendezések Németországból
kerültek az iskolába. A gyerekek külön standon tanulmányozhatják a gépkocsi motorja, az
ABS-rendszerű fék, az elektronikai rendszer
működését, a műhely közepén áll egy működőképes, kettévágott karosszériájú autó, ahol,
mint egy kórboncteremben, a diákok láthatják,
hogyan működik a jármű.
A korszerű laboratórium mellett a diákok
olyan elismert cégeknél gyakorolhatnak mint
a Materom (Škoda márkát forgalmazó cég), az
Alianz Ţiriac (VW, BMW, Mercedes) és a
Fomco cég. A Materom öt éve fogadja a diákokat, csoportokban. Az említett cégek nemcsak a gyakorlatot biztosítják, a rátermettebb
diákokat tanulmányaik elvégzése után alkalmazzák is.
– Sajnos az utóbbi évtizedben leépítették a szakoktatást
az országban. Hajdanában az
általános iskolákban műhelymunkát is végeztek, ahol a
szaktanároknak alkalmuk volt
bizonyos készségeket kifejleszteni, vagy észrevenni a diákokon, ez is segíthetett a
szülőknek a szakmaválasztásban. Oda jutottunk, hogy ma
már hiányzik a munkára való
nevelés és a munkakultúra.
Szégyen a kétkezi munka.
Kevés az a diák, aki azért iratkozik szakiskolába, mert meg

akarja tanulni a szakmát, mert szereti azt, amit
választott – mondja az igazgatónő, majd hozzáteszi: az egykori 15-ös számú általános iskola műhelyei is tönkrementek. Kérték a
polgármesteri hivatalt, támogassa a felújításukat, de egyelőre csak az ígérettel maradtak.
Az igazgatónő azt is elmondta, nincs összehangolva a szakiskolai kínálat, egyfajta értelmetlen, „süket” versenyhelyzet alakult ki, több
iskola is ugyanazt a szakot kínálja. De ha erre
van piaci igény, és azok a hagyományos szakmák (fémforgácsolás), amelyekben évtizedekig készítettek fel gyerekeket, kihaltak, akkor
ezzel kell szembenézni.
– Nekünk nem igazán kell reklám, mert
évente hét osztály indul, több mint 900 tanulónk van, minőségi kínálatunk, tanáraink szakismeretével és felkészültségével állunk
jövendőbeli diákjaink elé, és igyekszünk, hogy
új szakmákat is bevezessünk. Így került a kínálataink közé a turizmus, közélelmezés és
bankettszervezés szak. Azt is büszkén mondhatom el, hogy tavaly az országos autószerelői
tantárgyversenyen egyik szakiskolás diákunk
a második helyre került, míg egy-egy XI. és
XII. osztályos líceumi tanulónk külön dicséretet kapott, ami azt bizonyítja, hogy iskolánkban minőségi az oktatás – mondta az
igazgatónő.
A Gh. Şincai Műszaki Líceum a 2018/2019es tanévben a következő szakokra várja a beiratkozókat:
líceumi
oktatásban:
villanyszerelő-technikus, autóvillamossági
technikus – intenzív angol nyelv: 28-28 hely,
román és magyar tannyelvű osztályok; szállításügyi technikus 28 hely (román), turizmus,
közélelmezés és bankettszervezés 28-28 hely
(román-magyar); szakiskolában: autószerelő
28-28 (román-magyar), posztliceális oktatás:
autódiagnosztikai technikus, autóvillamossági
mester, gáz- és kőolajkútfúró berendezést karbantartó mester – mindhárom szakon 28-28
hely román tannyelvű osztályokban.

Fotó: Vajda György
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Diáktalálkozó Maroskeresztúron

Kincset hoztak, élményt vittek

XXIV. Vályi Gyula matematika emlékverseny

Fontos a matek, de a közösségi tudat is

A Vályi Gyula Matematikai Társaság
huszonnegyedik alkalommal szervezte meg a marosvásárhelyi Bolyai
Farkas Elméleti Líceumban a város
nagy matematikusáról elnevezett
emlékversenyt és diákkonferenciát. A
versenyre Erdély több településéről a
IV-VIII. osztályos tanulók neveztek
be.

Mezey Sarolta

Tizenöt Keresztúr nevű település diákcsapata gyűjtött közös élményeket
és mutatta meg egymásnak otthonról
hozott kincseit a hét végén Maroskeresztúron. A polgármesteri hivatal és
a helyi iskola Keresztúrok kulturális
öröksége diákszemmel néven szervezte meg a kilencedik találkozót,
amelyen négy romániai, tíz magyarországi és egy szerbiai település küldöttsége vett részt.

Nagy Székely Ildikó

A házigazdák gazdag programmal készültek a vendégek fogadására. A három diák,
egy kísérő tanár és egy önkormányzati képviselő alkotta csapatok péntek délelőtt Marosvásárhely nevezetességeit – a Teleki
Tékát, a Néprajzi Múzeumot, a Kultúrpalotát, a Vártemplomot és a várat – látogatták
meg, délután pedig a Maros Művészegyüttes
utánpótláscsoportja, a Napsugár táncában
gyönyörködhettek. Az első nap táncházzal és
iskolalátogatással zárult.
– A szervezésben nagy segítséget kaptunk
a berekeresztúri polgármesteri hivataltól.
Szombat reggel Berekeresztúr felé vette az
irányt a társaság, ahol a református templomot látogattuk meg. Ezt követően a Bekecstetőre vezetett az út, ahol a hősök
emlékművét is megtekintettük – mesélte
Albert Zoltán, a maroskeresztúri iskola igazgatója, aki az együttlét fénypontjának számító vetélkedőről is beszámolt.
– Minden diákcsapat előzetesen készített
egy fotós-rajzos összeállítást saját települése
kulturális örökségéről. Ezeket a munkákat a
találkozón kiállítottuk. Ugyanakkor a csapatok egy népdalt vagy néptáncot is hoztak otthonról, és azt a vetélkedő helyszínéül
szolgáló Református Gyülekezeti Központ-
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agyari Károly műhelyében megszelídül, békés körökbe rendeződik az
idő. Ez a különös hangulat állíthatott meg
az Arany János utca péntek déli forgatagában. Éppen csak belestem a gyermekkorom
nyugalmát idéző barna ablakon, a bejárattal
szemben ülő, ősz hajú úr azonban észrevett,
és behívott.
– Hagyja csak résnyire nyitva az ajtót –
biztatott, aztán megkérdezte, miben segíthet.
Mentegetőzve mondtam, hogy sem javítani
való óra, sem másoltatni való kulcs nincs
nálam, csak az élettörténetét szeretném meghallgatni, ha éppen ráér.
– Időm, az van – jegyezte meg a mester,
majd hellyel kínál, és mesélni kezdett.
– Sáromberki születésű vagyok. Fiatal koromban, a hetvenes évek közepétől a híres
aradi óragyárban dolgoztam. Csergőórákat
gyártottunk, úgy tanultam bele a szakmába.
A forradalom után bezárt a gyár, hazajöttem. A kilencvenes években vállalkozásba
kezdtem, akkoriban nyitottam meg ezt az
órajavító műhelyt. Közben jártam Magyarországot is, üzleteltem, mint akkoriban mindenki más. A jelentősebb fordulat 2000 után
következett be az életemben. Abban az időben nem ment túl jól a műhely, így fogtam
magam, és elmentem Spanyolországba. Egy
gazdag madridi családhoz szegődtem el
szolgának, mai modern megfogalmazásban
adminisztrátornak.
– Mi tartozott a feladatkörébe?
– Sepregetés, kutyaetetés, beszerzés. Amikor a család kertésze füvet nyírt, neki is segítettem, a sofőrnek bevásároltam. Az
öregúr, aki alkalmazott, nagyon kedvesen,
intelligensen bánt velem, külön szobám és

ban mutatták be. Ezt követően a pénteki,
szombati kirándulás élményeivel kapcsolatos villámkérdésekre kellett válaszolni, majd
a meglepetéspróba következett. Készítettem
egy Kárpát-medencei térképet, amelyen 25
Keresztúr nevet viselő település szerepelt. A
versenyzőknek a találkozón részt vevő 15 települést kellett megjelölniük. Ezenkívül egy,
a Kultúrpalotát ábrázoló puzzle kirakása is
szerepelt a vetélkedő programjában. A gyermekek teljesítményét értékelő zsűri elnöke
Novák Zoltán Csaba történész, Maros megyei
szenátor volt, az értékelő bizottsághoz tartozott ugyanakkor Füzesi Albert néptáncos,
néptáncoktató és Porkoláb Annamária pszichológus. Az első díjat két romániai csoport
érdemelte ki, a székelykeresztúriak és a szilágyfőkeresztúriak. A mi diákjaink másodikok
lettek. Az eredményhirdetés után a székelykakasdi kultúrotthonban töltöttek el emlékezetes órákat gyermekek és felnőttek egyaránt.
Kovács Edit maroskeresztúri polgármestert a helyi önkormányzat által első alkalommal szervezett rendezvény tapasztalatairól
kérdeztük.
– A Keresztúr Nevű Települések Szövetsége nagyon kedvezően nyilatkozott a találkozóról, viccesen azt is megjegyezték, hogy
ezután minden évben nálunk kell megszervezni. A határon innen és túlról érkezett önkormányzati képviselőket a polgármesteri
hivatalban is körbevezettük, és megállapították, hogy nekünk van a legtágasabb székházunk. Ami a diákokat illeti, úgy tűnt,
számukra a bekecsi kirándulás volt a legemlékezetesebb, illetve a vetélkedő, amelyen
egymás kultúrájáról is sokat tanulhattak.
A diáktalálkozót minden évben a felnőtttalálkozó követi, erre idén a magyarországi
Sárkeresztúron kerül sor június 21–23. között. Jövőben Balatonkeresztúrra várják a diáktalálkozó résztvevőit, és ugyanott lesz a

Mint Sebestyén Júlia, a Vályi Gyula Matematikai Társaság tiszteletbeli elnöke és dr.
Domokos József elnök elmondta, céljuk – a
matematika iránt érdeklődő gyermekeket
megtalálni, a bennük rejlő tehetséget kibontakoztatni úgy, hogy közben jobban megszeressék ezt a tantárgyat – nem változott az
elmúlt több mint húsz év alatt. A tehetséggondozás egyik kiemelt területe a versenyekre való felkészítés, valamint olyan
alkalmak szervezése, ahol a gyermekek öszszemérhetik tudásukat tehetséges társaikkal.
Számukra különös jelentőséggel bír a Vályi
Gyula matematika emlékverseny, melyet
1994 óta évente megszerveznek.
A versenyekre jó matekes, árvaházi, gyimesi és szórványvidéki gyerekeket hívnak
meg, mert a tudásfelmérésen kívül az együvé
tartozás érzésének tudatosítását, megélését
és ápolását is fontosnak tartják. A versenyek
alkalmával módszertani megbeszélések zajlanak, előadások hangzanak el, művelődési
témájú csapatversenyeket szerveznek, városnéző sétákon ismertetik meg Marosvásárhely nevezetességeit.
Az idei versenyen is jó eredmények születtek. A IV. osztályosok közül Brassai
Csanád bolyais diák,
Somlay Melinda tanítványa lett az első 40
ponttal. A tanítónő további két tanítványát is
díjazták:
Domokos
László és Kovács
Gergő Csanád, akárcsak a kolozsvári
Szántó Ábel második
helyezést ért el. Domokos Anna-Mária, a mezőpaniti Kádár Márton
Általános Iskola tanulója, Székely Emese tanítványa harmadik lett.
Az V. osztályosok
közül Barta Zágoni

Időkulcsok

fürdőszobám volt, szakácsnő főzött nekem,
azt készített, amit kértem. Volt egy 870-es
Volvójuk, azzal csak én járhattam. A remek
ellátás és bánásmód mellett kiváló fizetést is
kaptam. Két évet töltöttem el annál a családnál. Aztán jött a gazdasági válság. Amikor elhunyt az öregúr, csökkentették a
személyzetet, én sem
maradhattam tovább.
Két hét türelmi időt
adtam
magamnak,
azalatt
próbáltam
munkát találni, de nem jártam szerencsével.
Egy órásmester alkalmazott volna, de nem
voltak meg a hivatalos papírjaim, ő pedig
nem mert kockáztatni, ilyesmiért ugyanis 60
ezer eurós büntetés járt. Nem volt mit tennem, hazajöttem. A kint töltött idő alatt sok
pénzt gyűjtöttem, így volt miből fellendíteni
az itthoni vállalkozást. Még egy jó autóra is
telt a megtakarításból.
– Hogyan kezdett el kulcsmásolással is
foglalkozni?
– Észrevettem, hogy egyre kevesebb a javítani való óra. A kulcsmásolás is finommechanika, ezért gondoltam arra, hogy ezzel
kellene próbálkoznom. A spanyolországi keresetemből jutott a kulcsmásoló gépre és a
mintakulcsokra is. Azokat egyébként a kezdetektől Spanyolországból rendelem, katalógus is van hozzájuk. Madridban a
városvezetés nyelvtanfolyamot fizetett a vendégmunkásoknak, így hamar elsajátítottam
a spanyolt, a katalógussal is jól elboldogulok. Az ott eltöltött időnek az anyagiak mellett ez volt a másik hozadéka.
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– Órát még hoznak önhöz javíttatni?
– Vannak, akik ragaszkodnak a régi időmérőjükhöz, érzelmi okokból szeretnék újra
használni, viselni. Ha megállt az óra, lehet,
hogy csak új elemre van szükség, de az is
előfordulhat, hogy a belső szerkezetet kell
kicserélni. Mások az elszakadt, megrongálódott óraszíj helyett kérnek újat.
–
Kulcsmásolásra
azért, gondolom, gyakrabban van szükség.
– Hát persze. Az emberek gyakran veszítenek el lakáskulcsot, abból van a legtöbb
megrendelés. De autó- és motorkerékpárkulcsot is másolok, pár perc alatt megvan az
is. Van, amikor naponta öt kuncsaft is érkezik, máskor csak egy-kettő.
– Üres óráiban, amikor senki sem jön
erre, mivel foglalkozik?
– Zongorázom – kacagta el magát az
órásmester. Akkor vettem csak észre a hátam
mögött várakozó elektromos hangszert.
– Már gyermekkoromban szerettem a
zenét – kezdett bele Magyari Károly egy
másik történetbe. – Volt egy kicsi harmonikám, azon tanulgattam. Amikor aztán munkába álltam, vettem egy komolyabb
harmonikát, román gyártmány volt, német
alkatrészekkel. Közben megszületett a fiam,
és ő kiskorában nagyon nem szerette a zenémet. Az erkélyre álltam ki harmonikázni,
hogy ne zavarjam, de úgy is meghallotta, és
sírni kezdett. Ezért eladtam a hangszert.
Többet aztán hosszú ideig nem volt lehetőségem ilyesmit vásárolni, mindig másra kel-

Csongor ért el a legjobb eredményt, 40 ponttal első helyezett lett. Ő Szilágyi Emőke tanítványa a Bolyai Farkas Elméleti
Líceumban. VI. osztályban két első díjas
van: Bodó Bence és Simon László az Európa
Általános Iskolából, Secăreanu Éva tanítványai. Csősz Andrea Gabriella, a Dr. Bernády
György Általános Iskola diákja, Bartos Honorea tanítványa 39 ponttal a második helyet
szerezte meg.
A Bolyai Farkas Elméleti Líceumból a hetedik osztályos Barta Zágoni Bernadett, Mátéfi István tanítványa és a Dr. Bernády
György Általános Iskolából Nagy Zsuzsa,
Bartos Honorea tanítványa elsők lettek, míg
Vajda Péter – az Európa Ált. Iskolából, szintén Secăreanu Éva tanítványa – második helyen végzett. A nyolcadikosok mezőnyében
Kovács Álmos baróti diák, Zajzon Csaba tanítványa bizonyult a legeredményesebbnek.
Kiss Péter bolyais diák, Horváth Éva tanítványa második lett.
Az emlékverseny alkalmával a diákoknak
dr. Weszely Tibor tartott előadást Marosvásárhely nagy szülöttéről, Vályi Gyuláról,
míg Sebestyén Júlia Vályi emlékének ápolásának fontosságáról beszélt. A diákok Balás
Árpád vezetésével városnéző sétán vettek
részt, meglátogatták a Teleki Tékát és a Bolyai-múzeumot, megkoszorúzták a Vályiemlékművet. A diákköri konferenciát idén a
Mi leszek, ha nagy leszek? témában szervezték.
A matematikai tehetségeket felkaroló, az
emlékversenyeket szervező Vályi Gyula Matematikai Társaság ez év márciusában az Európai Tehetségsegítő Hálózat tagjává vált.

Fotó: Mezey Sarolta

lett a pénz, bútorra, autóra. Oroszországból
borsos áron lehetett hozatni orgonát, arra
nagyon vágytam, de nem engedhettem meg
magamnak. A rendszerváltás után, amikor
megjelentek a kínai termékek, vettem egy
olcsó elektromos orgonát. Azon tanultam
meg játszani, de nem magamtól, hanem
tanár irányításával. A mostani hangszeremet
a spanyolországi pénzből vásároltam.
Miközben mesélt, tekintetemmel figyelmesebben bejártam a pár lépésnyi, barátságos
teret. Ekkor tűnt fel a fal mellett szunnyadó
varrógép. Érdekelt a története.
– Egy időben táskajavítással is próbálkoztam – tért be beszélgetőtársam a szerteágazó idő másik mellékutcájába. – Miután
bezárt a bőrgyár, úgy gondoltam, erre is lesz
kereslet. Alkalmaztam két varrónőt, akik a
táskajavítás mellett bőrmellényt, hátizsákot
készítettek. A nyersanyagot a bőrgyárból
vettem, és Marosszentkirályról. Szovátára,
Parajdra vittük az árut viszonteladókhoz, de
egyre kevesebb lett az érdeklődés a termékeink iránt. Később a táskajavítás is ráfizetésessé vált, így felhagytam ezzel is.
Maradtak az órák, a kulcsok és a zene.
– És tényleg szokott játszani ezen a hangszeren? – bukott ki belőlem önkéntelenül a
kérdés beszélgetésünk végén.
– Megmutatom – állt fel az órásmester,
aztán mögém lépve már igazította is a kottát,
állította az erősítőt. A következő pillanatban
egy magyar nóta dallama töltötte be a műhelyt. A művészetbarát figyelmével, odaadásával mozdultak a billentyűkön a sokat
megélt ujjak, olyan kitartó szenvedéllyel,
amilyennel az álomba merült órákat ébresztgették évtizedeken át.
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Rendszeres szakmai megmérettetés

A menedzserek találkoztak
Szerkesztette: Benedek István

Csütörtökön délután a Köpeczi–Teleki-ház gyűléstermében ünnepélyes bemutatkozó gyűlését tartott a St. Georgius (Szent György) Manager Club. A rendezvényen
körülbelül 100 cég- és intézményvezető vett részt.

A klub marosvásárhelyi és marosszentgyörgyi üzletemberek kezdeményezése. Célja összegyűjteni a
Marosvásárhely vonzáskörébe tartozó vállalkozói, oktatási, kulturális
és civil szféra vezetőit, feltérképezni a közös problémákat, és közösen működő cselekvési tervet
kidolgozni ezek megoldására.
A gyűlésen részt vettek és a több
mint két évtizedes tapasztalataikról
beszámoltak a Jászsági Menedzser
Klub vezetői is. Ők, tekintettel Marosszentgyörgy és Jászberény testvértelepülési kapcsolatára is,
példaképként szolgáltak a frissen
alakult St. Georgius Manager Clubnak.
Meghívott előadó volt Kolumbán
Gábor tanár is, aki Merre van az
előre? címmel rendkívül érdekes
előadást tartott.
A St. Georgius Manager Club

konzultatív, véleményformáló és érdekérvényesítő szerepet kíván betölteni Marosvásárhely vonzáskörzetében, hogy a régió menedzserei közös erővel találjanak megoldást gondjaikra, közös összefogással adjanak hangot véleményüknek, javaslataiknak vagy panaszuknak. A menedzserek összefogásának kiemelt célja civil intézményként segíteni Marosvásárhelyt
és környékét felzárkózni a környező megyeszékhelyekhez, behozni a gazdasági és társadalmi
lemaradást.
A szervezők tudatában vannak
annak, hogy ezen az első találkozón
nem sikerült megszólítani minden
menedzsert. Az elkövetkező időszakban nagy érdeklődéssel várják
köreikbe azokat a vezetőket, akik
értelmét látják e közösséghez való
tartozásnak, és saját intézményük
fejlesztése mellett, szabadidejük
függvényében, szeretnének tenni a
közös jó megteremtéséért is.
Mától a klub felmérést készít a
menedzserek körében. Ebben a legnagyobb közös problémákat kutatják fel, hogy az első konkrét
cselekvési irányok ezekre összpontosuljanak.
A St. Georgius Manager
Club tevékenysége iránt érdeklődők a 0722-667-783
telefonszámon vagy a zsoltszathmary@gmail.com
címen bővebb információt
kaphatnak.
Az alapítók: Bereczki
Sándor, Birtalan István,
Borka-Balás Attila, Horváth Árpád, Gogolák Zsolt,
Nyulas Bernát, Szathmáry
Zsolt nevében
Szathmáry Zsolt elnök

A szervezést megelőző huzavona ellenére sikerült a 18.
alkalommal vasárnap megrendezni az udvarfalvi virágkiállítást és vásárt, amelyet
immár nagyon sokan Marosvásárhelyről is felkeresnek. A
községben mintegy 70 virágtermesztő és forgalmazó van
(legtöbb Udvarfalván és Várhegyen), köztük több, korszerű fóliasátrakkal rendelkező, nagyobb céget is
működtető gazda.

Az idén is, akárcsak az előző
évben, a vásárt az udvarfalvi sportpályán tartották meg, ahol a virágstandok mellett a gyerekeknek
játszósarkot is berendeztek, és egy
nagy színpadot is felállítottak, ahol
délután a Maros Művészegyüttes
román és magyar csoportjának művészei tartottak előadást, este pedig
könnyűzenére szórakozhattak a
fiatalok.
Moldovan Dumitru polgármester szerint jelenleg a községben
mintegy 70 termesztő van, és 50en iratkoztak fel a vásárra. Ottjártunkkor
25-en
hozták
el
termékeiket a sportpályára, többen
viszont kapujukban állították ki virágaikat.
– Azon igyekszünk, hogy évről
évre mást, szebbet, jobbat nyújtsunk, és hogy minél többen állítsák

Levendulakészítmények Marosjárából

Levendulát termeszt Marosjárában Szatmári Lajos, aki múlt
héten a Romániai Magyar
Gazdák
Egyesületének
(RMGE)
marosvásárhelyi
székházában megtartott helyi
termékek vásárán kínálta az
ebből készült kozmetikumokat, teát, illóolajat.

Menyhárt Borbála

Ajándéknak jól illő, levendulatermékeket tartalmazó, ízléses csomagok sorakoztak a marosjárai
Szatmári Lajos asztalán: dekoratív,
lila gyertya, levendulával töltött
zsákocska, tengeri sóval összeőrölt
levendula, illóolaj, tea, levendulavíz
szerepelt a kínálatban.
A gazda elmondta, Marosjárában
60 ár területen 2500 tő levendulája
van, és tervezi a bővítést. A levendulát feldolgozva értékesíti, jelenleg 200 kilót tud feldolgozni.
Próbálta szárítva is eladni, viszont
nem igazán került rá vevő. Parajdra
adott el nagyobb mennyiséget, ahol
a sót vegyítették vele.

– Állattartással sokan foglalkoznak, ezért gondoltam, hogy növénytermesztésbe fogok, a változatosság
kedvéért. A levendula olyan növény, amely szereti a környékünkön, nem igényes, szárazságtűrő,
bírja a telet.
Június elejétől kezd virágozni,
három hetet tart a virágzási időszak,
akkor történik a feldolgozás, a szárítás vagy a kifőzés. Én kifőzéssel
is foglalkozom, van erre alkalmas
berendezésem, ugyanúgy főzzük,
mint a pálinkát. Levendulaesszencia lesz belőle, ebből készül az illóolaj. Száz kiló levendulából
átlagban három deciliter tiszta olaj
lesz. Szörpöt nem készítek belőle,
mert Maros megyében vannak már,
akik ezzel foglalkoznak – jegyezte
meg a termelő.
A marosjárai gazdaságban levendulavíz is készül, amit természetes
kozmetikumként arctisztításra lehet
használni, nyugtató hatású, illetve a
szekrénybe spriccolva elriasztja a
molyt. A tea is kiváló stresszoldó,
nyugtató, ugyanakkor gyulladáscsökkentő is.

Szatmári Lajos a készítményeket
vásárokon értékesíti, de szerinte
még mindig sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mennyire értékes a
levendula.
Ez az egyik legsokoldalúbban,
legváltozatosabban használt finom
illatú gyógy-, fűszer- és dísznövény.
Igen magas az illóolaj-tartalma,
amit lepárlással nyernek. A levendulának már az ókorban meghatározó szerepe volt a szépségápolás
terén. Többféleképpen használták:
testre kenve, fürdővizet illatosítottak vele, szappant készítettek belőle, de száraz virágát a földre
szórva is légfrissítőként. Évszázadokon keresztül használták mint
fájdalomcsillapító,
görcsoldó,
nyugtató, idegrendszert erősítő szer.
Használták még rüh és moly ellen,
ficam gyógyítására, rovarcsípésre,
fogfájás ellen. A 20. század elején a
levendula gyógyszerként volt használatos, hasmenés, köhögés, fejfájás ellen, a II. világháborúban pedig
sebfertőtlenítőként.

ki terményeiket. Most is értesítettünk mindenkit, de sokan nem tudtak eljönni, mert már eladták a
virágokat. Örömmel tapasztaljuk,
hogy míg nagyon sok fiatal külföldön keres munkát, addig Marosszentannán nagyon sokan itthon
maradnak, mert folytatják a családi
hagyományt. Rengeteg munka van
a virágokkal, de az eredmény meglátszik a községen is, és ezt köszönöm a falubelieknek – mondta
lapunknak a polgármester.
László Ildikó Tünde alpolgármester is virágtermesztéssel foglalkozott korábban, így nemcsak
elöljáróként, hanem szakemberként is hozzátette, hogy a virágkiállítás és vásár egy olyan fórum,
ahol évről évre a termesztők felmérhetik, hogy ki hogyan fejlődött,
mivel
foglalkozik,
tapasztalatot cserélhetnek, találkozhatnak. Ezért ez a nap ünnep. A
18 év eredménye az is, hogy a falubeli virágtermesztők folyamatosan fejlődtek, gazdagították
termelőeszközeik tárát, öntözőberendezéseket vásároltak, korszerűsítették fóliasátraikat, aki pedig
tehette, területet vásárolt vagy bérelt, és úgy fejlesztette gazdaságát.
A kínálat is nőtt, hiszen aki valamikor 30-fajta virággal kezdte,
most már több mint 70-et termeszt,
és nagyon sokan máshonnan ho-

Fotó: Vajda György

zott virágot és díszcserjéket is forgalmaznak, hiszen ezt az igényt is
ki kell elégíteni.
Ma sem könnyű a piacon maradni, hiszen míg az országban az
egyedüli község Marosszentanna
volt, ahol ilyen nagy számban foglalkoztak virágtermesztéssel, most
a déli megyékben is vannak már
települések, ahol erre szakosodtak.
Sajnos az olcsó az importáru ellepi
a piacokat. Aki hosszú távon fenn
akar maradni, annak gondolkodnia
kell azon, hogy a virágtermesztésen kívül mivel egészítse ki a szolgáltatását. A vásár arra is jó, hogy
a piaci igényeket is teszteljék az eladók – mondta többek között az alpolgármester.
A vásárteret elhagyva, egy-egy
udvarba is betekintve tapasztalhattuk, hogy igen gazdag az udvarfalviak kínálata és a látszat ellenére
egyre többen maradnak meg a
szakterületen. Beszéltünk olyannal
is, aki nem szeretne ugyan nagyvállalattá fejlődni, de annyit megtermeszt, hogy a család megéljen
belőle, és ez is eredmény.
Az biztos, hogy jövőre is lesz
vásár, alkalom arra, hogy egy kicsit ünneplőbe öltözzön a falu és
kérkedjen azzal, hogy miben más,
mint a környékbeli települések.
(vajda)

Fotó: Nagy Tibor
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Nyilvános
a bajnokságrendezési tervezet –
egyelőre marosvásárhelyiek nélkül

Rábólintott a férfikosárlabda-klubok
elnökeinek tanácsa arra a bajnoki rendezési tervezetre, amelynek az előkészítéséről már hírt adtunk. Most a
klubelnökök elvben elfogadták azt a
dokumentumot, amelyet az előkészítő
bizottság előterjesztett, azonban a
végső döntést a szövetség igazgatótanácsa hozza meg.

Bálint Zsombor

A javaslat roppant érdekes, és elvileg minden csapatnak esélyt ad akár a bajnoki cím elhódítására is, mindegy, hogy milyen szintről
vág neki az idénynek. Az új rendszerben
ugyanis az országos bajnokságot egyetlen ligában rendezik meg minden beiratkozott csapat
számára,
ezeket
azonban
az
alapszakaszban három értékcsoportra osztják.
Az A csoportban a 2017-18-as idény első
nyolc helyezettje indul, a B csoportban a 911. helyezettek (látható: a Maros KK már nem
létezik a nyilvántartásban) és az 1. liga első öt
helyén végzett csapat, míg a C csoportban a
többi. Az utóbbival van egy kis gond, hiszen
a rendszer leírása úgy folytatódik, hogy az
alapszakaszban oda-vissza rendszerben játszanak, ami 14 fordulót jelent. Mi van akkor
azonban, ha a C csoportban nem 8 csapat lesz,
mint az A és B csoportban? Jelenleg ugyan 24
klub létezik, de őszig miért ne létesülhetnének
új klubok, szűnhetnének meg mások?
Az alapszakasz után a középszakasz következik a tervezet szerint, amelyben a legerősebb, a Piros csoportba az A csoport első hat
helyezettje jut, a Sárga csoportba az A csoport
maradék két csapata, a B csoport első három
helyezettje és a C csoport győztese kerül. A
Kék csoportban a B csoport maradék öt csapata, valamint a C csoport második helye-

zettje folytatja, míg a Zöld csoportban a maradék (hat?) csapat.
Az újabb oda-vissza rendszerű középszakasz után a rájátszással ér véget a bajnokság,
amelyben a Piros csoport résztvevői mellett a
Sárga csoport első két helyezettje vehet részt
a hagyományos módon, három győzelemig
tartó sorozatokkal. Hasonlóképpen lejátsszák
a 9-16. és 17-24. (itt megint kérdéses a csapatok száma) helyek rájátszását is.
A klubelnökök azt is kikötnék, hogy a beiratkozás feltétele a streetballbajnokságba
való nevezés legyen, ebbe pedig 24 klub jelentkezett. Itt megint felvetődik a kérdés,
hogy akkor mi van az utóbb alakuló klubokkal, hiszen, mint tudjuk, Marosvásárhelyen
három csapat is készül az ősztől arra, hogy nevezzen a bajnokságba.
Ami biztos, hogy megszüntetnék az utánpótláscsapatokat, helyében kötelező lenne
legalább két ifjúsági csoportot nevezni a 1418 éves korosztályban.
Ami a légiósok számát és a kötelező belföldi játékosokat illeti, az A és B csoportban
hat külföldit lehetne nevezni, ugyanakkor legalább egy belföldi játékosnak végig lennie
kell a pályán, ráadásul az első félidőben kötelező az U23 korosztályú belföldi. A C csoportban négy légiós nevezhető, két román
állampolgárságú játékossal folyamatosan a
pályán, amelyből egyik kötelező módon 23
évesnél fiatalabb kell legyen.
A kupában visszatérnének a négyes döntőre
a nyolcas helyett, és több selejtező kört rendeznének, hisz már nem csak az országos ligában játszó csapatok indulnának.
A fentiek egyelőre csak javaslatok, hivatalossá a szövetség igazgatótanácsa teheti a tervezetet, azonban az elsőre látszik, hogy van
még mit alaposan megfontolni ennek kapcsán.

Az utolsó fordulóban dől el a bajnoki
cím sorsa az 1. ligában

Nyeri tudott a FCSB Craiován, így az
utolsó fordulóban dől el a labdarúgó-bajnoki cím sorsa. A bukarestiek ugyanis egy pontra zárkóztak
fel a Kolozsvári CFR mögé.

A hétfő esti mérkőzés egyetlen gólját Teixeira lőtte a 86. percben. A fővárosiak emberhátrányban fejezték be a találkozót,
Junior Moraist ugyanis az ötödik hosszabbításpercben kiállította a játékvezető. A
bíró már korábban öltözőbe küldte ugyanakkor Mihai Pintiliit, aki a kispadon ülve
kapta meg a piros lapot.
Az USK Craiova először kapott ki az új
Oblemenco-stadion felavatása óta.
Az 1. liga felsőházának rangsora az
utolsó forduló előtt: 1. Kolozsvári CFR 47

A Maros-kupáért úsztak a Víkendtelepen

A marosvásárhelyi, víkendtelepi uszodasátorban
rendezték meg az elmúlt hét végén a Maros-kupáért kiírt úszóversenyt, amelyen 330 sportoló nevezését fogadták el a szervezők. A mezőny
magyarországi (Miskolc, Hajdúszoboszló, Gyöngyös, Mezőtúr, Hódmezővásárhely), moldovai
(Bălţi, Kisinyov), szerbiai (Zenta), szlovákiai (Homonna) és romániai (Bukarest, Brassó, Câmpina,
Resicabánya, Nagybánya, Beszterce, Torda, Gyulafehérvár, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Marosvásárhely) versenyzőkből állt össze.

Eredmények, fiúk:
* 50 m gyorsúszás:
9 évesek: 1. Feiffer Hunor (Marosvásárhelyi ISK), 2. Radu
Şerban (Torda), 3. Metea Şerban (Kisinyov)
10 évesek: 1. Koncz Nimród (Marosvásárhelyi H2O), 2.
Bobeica Vasili (Kisinyov), 3. Selyem Tamás (H2O)
11 évesek: 1. Pásztor Hunor (Miskolc), 2. Enescu Armand
(Gyulafehérvár), 3. Gagyi Botond (H2O)
* 100 m gyorsúszás:
12 évesek: 1. Gonta Adrian (Kisinyov), 2. Farkas Cristopher (Torda), 3. Radu Matei (Resicabánya)
13 évesek: 1. Magda Boldizsár (Gyöngyös), 2. Lakatos
Bence (Hajdúszoboszló), 3. Comşa Alex (Gyulafehérvár)
14 évesek: 1. Ecsegi Endre (Gyöngyös), 2. Oláh Norbert
(Hajdúszoboszló), 3. Ágoston Máté (Hajdúszoboszló)
15+ évesek: 1. Nagy Gergő (Gyöngyös), 2. Tóth Csaba
(Hajdúszoboszló), 3. Trocin Nichita (Bălţi)
* 50 m hátúszás:
9 évesek: 1. Feiffer Hunor (Marosvásárhelyi ISK), 2. Tóth
Milán (Miskolc), 3. Radu Şerban (Resicabánya)
10 évesek: 1. Boari Benett (Gyöngyös), 2. Pavel Matei
(Nagybánya), 3. Baba Robert (Gyulafehérvár)
11 évesek: 1. Gherman Ianis (Marosvásárhelyi ISK), 2.
Enescu Armand (Gyulafehérvár), 3. Gagyi Botond (H2O)
* 100 m hátúszás
12 évesek: 1. Koncz Nimród (H2O), 2. Radu Matei (Resicabánya), 3. Farkas Cristopher (Torda)
13 évesek: 1. Magda Boldizsár (Gyöngyös), 2. Pásztor
László (Marosvásárhelyi ISK), 3. Comşa Alex (Gyulafehérvár)
14 évesek: 1. Kovács Botond (Hajdúszoboszló), 2. Nagy
Gergő (Gyöngyös), 3. Todea Alexandru (Torda)
15+ évesek: 1. Ecsegi Endre (Gyöngyös), 2. Gergely Ferenc (Marosvásárhelyi ISK), 3. Borbély Huba (Gyöngyös)
* 50 mell
9 évesek: 1. Korcsmáros Erik (Miskolc), 2. Feiffer Hunor
(Marosvásárhelyi ISK), 3. Tóth Milán (Miskolc)
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10 évesek: 1. Selyem Tamás (H2O), 2. Bobeica Vasili (Kisinyov), 3. Jurcă Andrei (Gyulafehérvár)
11 évesek: 1. Tóth Marcell (Hódmezővásárhely), 2. Enescu
Armand (Gyulafehérvár), 3. Volontir Danis (Homonna)
* 100 mell
12 évesek: 1. Mezdrea Alexandru (Torda), 2. Koncz Nimród (H2O), 3. Radu Matei (Resicabánya)
13 évesek: 1. Buda Alexandru (Gyulafehárvár), 2. Lakatos
Bence (Hajdúszoboszló), 3. Calotă Emanuel (Gyulafehérvár)
14 évesek: 1. Oláh Róbert (Hajdúszoboszló), 2. Balu Victor (Temesvár), 3. Mag Gergő (Hajdúszoboszló)
15+ évesek: 1. Mészáros Balázs (H2O), 2. Ciubara Alex
(Câmpina), 3. Barabás Dávid (Marosvásárhelyi ISK)
* 50 m pillangó:
9 évesek: 1. Feiffer Hunor (Marosvásárhelyi ISK), 2. Radu
Şerban (Resicabánya), 3. Tóth Milán (Miskolc)
10 évesek: 1. Boari Benett (Gyöngyös), 2. Pásztor Hunor
(Miskolc), 3. Rus Sergiu (Gyulafehérvár)
11 évesek: 1. Enescu Armand (Gyulafehérvár), 2. Gonta
Adrian (Kisinyov), 3. Kovács Csanád (H2O)
12 évesek: 1. Koncz Nimród (H2O), 2. Farkas Cristopher
(Torda), 3. Hegedűs Nándor (Gyöngyös)
13 évesek: 1. Lakatos Bence (Hódmezővásárhely), 2. Oláh
Norbert (Hajdúszoboszló), 3. Ecsegi Endre (Gyöngyös)
14 évesek: 1. Gergely Ferenc (Marosvásárhelyi ISK), 2.
Magda Boldizsár (Gyöngyös), 3. Ozsváth Bence (Gyöngyös)
15+ évesek: 1. Mészáros Balázs (H2O), 2. Nagy Gergő
(Gyöngyös), 3. Tóth Csaba (Hajdúszoboszló)
Eredmények, lányok:
* 50 m gyors:
9 évesek: 1. Ötvös Lorena (Torda), 2. Vlad Maria (Gyulafehérvár), 3. Szentgyörgyi Henrietta (H2O)
10 évesek: 1. Sánta Nóra (Marosvásárhelyi ISK), 2. Princzi
Lara (Nagybánya), 3. Man Daria (Gyulafehérvár)
11 évesek: 1. Cojocar Catea (Kisinyov), 2. Sárkány Melinda (Marosvásárhelyi ISK), 3. Deák Zsóka (Miskolc)
* 100 m gyors:
12 évesek: 1. Zsidai Anna (Gyöngyös), 2. Pampuk Panna
(Gyöngyös), 3. Achim Diana (Temesvár)
13 évesek: 1. Hosszú Fruzsina (Hódmezővásárhely), 2.
Bora Clara (Torda), 3. Siklódi Noémi (Marosvásárhelyi ISK)
14 évesek: 1. Jakab Ramóna (Hódmezővásárhely), 2. Márton
Janka (Marosvásárhelyi ISK), 3. Radu Noémi (Nagybánya)
15+ évesek: 1. Garamvölgyi Csenge (Hajdúszoboszló), 2.
Szőke Zita (Hódmezővásárhely), 3. Fángli Henrietta (Marosvásárhelyi ISK)
* 50 m hát
9 évesek: 1. Ötvös Lorena (Torda), 2. Vlad Maria (Gyulafehérvár), 3. Veress Rebeka (H2O)

pont, 2. FCSB 46, 3. Konstancai Viitorul
35, 4. Craiova 35, 5. Gyurgyevói Astra 33,
6. Jászvásár 24.
A 10. forduló műsora (május 20., vasárnap, 20.45 óra): Jászvásári CSM Politehnica – USK Craiova, Bukaresti FCSB –
Gyurgyevói Astra, Kolozsvári CFR –
Konstancai Viitorul.
Az alsóházban hétközi fordulót rendeznek, a következő párosítás szerint: Botoşani FC – Concordia Chiajna (ma, 18.30
óra), Medgyesi Gaz Metan – Voluntari FC
(holnap, 20.45 óra). Tegnap lapzárta után
játszották: Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK –
Temesvári Poli ACS, Bukaresti Juventus –
Bukaresti Dinamo.

10 évesek: 1. Sánta Nóra (Marosvásárhelyi ISK), 2. Boér
Henrietta (H2O), 3. Baba Riana (Gyulafehérvár)
11 évesek: 1. Remete Daria (Gyulafehérvár), 2. Cojocar
Catea (Kisinyov), 3. Achim Ema (Brassó)
* 100 m hát
12 évesek: 1. Pampuk Panna (Gyöngyös), 2. Zsidai Anna
(Gyöngyös), 3. Achim Diana (Temesvár)
13 évesek: 1. Siklódi Noémi (Marosvásárhelyi ISK), 2.
Kacsó Noémi (Marosvásárhelyi ISK), 3. Bora Carla (Torda)
14 évesek: 1. Jakab Ramóna (Hódmezővásárhely), 2. Iacob
Diana (Gyulafehérvár), 3. Márton Janka (Marosvásárhelyi
ISK)
15+ évesek: 1. Dohányos Annamária (Hajdúszoboszló), 2.
Szőke Zita (Hajdúszoboszló), 3. Vlad Maria (Gyulafehérvár)
* 50 mell
9 évesek: 1. Rogovei Xenia (Câmpina), 2. Szentgyörgyi
Henrietta (H2O), 3. Vlad Maria (Gyulafehérvár)
10 évesek: 1. Princz Lara (Nagybánya), 2. Hornyik Panna
(Miskolc), 3. Sánta Nóra (Marosvásárhelyi ISK)
11 évesek: 1. Cojocar Catea (Kisinyov), 2. Deák Zsóka
(Miskolc), 3. Pop Marina (Nagybánya)
* 100 mell
12 évesek: 1. Pampuk Panna (Gyöngyös), 2. Achim Diana
(Temesvár), 3. Béres Krisztina (H2O)
13 évesek: 1. Orbán Kiss Orsolya (Marosvásárhelyi ISK),
2. Erőss Nóra (Csíkszereda), 3. Hosszú Fruzsina (Hódmezővásárhely)
14 évesek: 1. Márton Janka (Marosvásárhelyi ISK), 2. Crişan Denisa (Gyulafehérvár), 3. Papp Kata (Hajdúszoboszló)
15+ évesek: 1. Suba Zsófia (Hódmezővásárhely), 2. Fángli
Henrietta (Marosvásárhelyi ISK), 3. Szőke Zita (Hajdúszoboszló)
* 50 m pillangó:
9 évesek: 1. Vlad Maria (Gyulafehérvár), 2. Morar Bianca
(H2O), 3. Szentgyörgyi Henrietta (H2O)
10 évesek: 1. Sánta Nóra (Marosvásárhelyi ISK), 2. Fogarasi Janka (Miskolc), 3. Princz Lara (Nagybánya)
11 évesek: 1. Cojocar Catea (Kisinyov), 2. Remete Daria
(Gyulafehérvár), 3. Sores Lujza (Csíkszereda)
* 100 m pillangó
12 évesek: 1. Zsidai Anna (Gyöngyös), 2. Pampuk Panna
(Gyöngyös), 3. Adam Maria (Gyulafehérvár)
13 évesek: 1. Hosszú Fruzsina (Hódmezővásárhely), 2.
Kacsó Noémi (Marosvásárhelyi ISK), 3. Orbán Kiss Orsolya
(Marosvásárhelyi ISK)
14 évesek: 1. Papp Kata (Hajdúszoboszló), 2. Crişan Denisa (Gyulafehérvár), 3. Horga Ioana (Marosvásárhelyi ISK)
15+ évesek: 1. Szőke Zita (Hajdúszoboszló), 2. Garamvölgyi Csenge (Hajdúszoboszló), 3. Kancsár Mirjam (Hajdúszoboszló)
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Online pénzügyi adónyilatkozat

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

Ingyenes segítségnyújtás

A magánszemélyek által tavaly megvalósított jövedelmekből származó adóbevallási nyilatkozatok leadásának
határideje július 15. A magánszemélyek egy biztonsági
kód birtokában az online felületen nyújthatják be az adónyilatkozatukat.
Ehhez
ingyenes segítséget kapnak a
pénzügyi szakemberektől.

Pálosy Piroska

A 2018. május 9-i 399-es számú
Hivatalos Közlönyben jelent meg a
pénzügyminiszter és a fejlesztési és
közigazgatási miniszter közös rendelete, amelynek értelmében azok a
magánszemélyek, akik független
jövedelmet valósítottak meg, május
15. – július 15. között a helyi önkormányzatoktól is kaphatnak segítséget az állam felé irányuló egységes
adóbevallási űrlap kitöltéséhez. A
Maros Megyei Közpénzügyi Igazgatóság vezetőjét arra kértük, magyarázza
el
az
egységes
adóbevallási nyilatkozattal kapcso-

Munkaszerződések

latos újdonságokat és az SPV (Spaţiu Privat Virtual) lényegét. Az érintettek olyan magánszemélyek, akik
– egyéni vagy családi vállalkozás
keretében, mezőgazdasági tevékenységből, vagy akár ingatlan bérbeadásából stb. – pénzügyi
jövedelmet valósítottak meg.

A titoktartási
és versenykorlátozó klauzulák (II.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Az Mkt. 39. paragrafusának 2/f pontja ugyan
előírja a munkavállaló azon kötelezettségét, hogy
a szakmai titoknak minősülő információkat nem
hozhatja nyilvánosságra, ám ez a törvényes kitétel
különbözik a titoktartási klauzulától, ugyanis a
szakmai titkokra a 2002. évi 182. tv. vonatkozik,
amely konkrétan felsorolja, hogy mi minősül szakmai titoknak, illetve kik a törvény által kötelezett
személyek (pl. állam- vagy nemzetbiztonsági információk, katonai, stratégiai információk, kötelezett személy lehet bíró, ügyész, rendőr stb.).
Fontos megjegyezni, hogy a munkaszerződés
alatt vagy azután is érvényes titoktartási klauzulának nincs törvényes maximális határideje, ellentétben a későbbiekben tárgyalandó versenytilalmi
klauzulával, amely a munkaszerződés megszűnése
után maximum két évig lehet érvényes. Ennek ellenére a gyakorlatban a titoktartási klauzulát is
gyakran korlátolt időre határozzák meg. A titoktartási klauzula a szerződés megszűnése után is érvényes, függetlenül a szerződés megszűnésének
okától. Természetesen ez nem vonatkozik arra az
esetre, ha a munkaszerződést semmisnek nyilvánítják, ekkor a titoktartási klauzula is semmisnek
tekintendő.
A titoktartási klauzula nem vonatkozhat a munkavállalónak a munkaviszony alatt megszerzett képesítéseire vagy munkatapasztalatára, még akkor
sem, ha a képesítések költségeit – pl. szakmai továbbképzés – a korábbi munkaadó állta.
Titoktartási szerződést a munkaszerződés megkötése előtt is lehet kötni, ebben az esetben viszont
már nem a munkajog, hanem a polgárjog területén
mozgunk, amelyre nem vonatkoznak a munkajogi
előírások.
A titoktartási kitétel nem vonatkozik a munkaadó törvényellenes tevékenységére, ez érvényes
természetesen a munkavállalóra is, hiszen az alapvető jogi elvekkel összeegyeztethetetlen lenne, ha
valaki a törvénytelen tevékenységére alapozva valakinek a kárfelelősségét hozná fel, ha az a személy a másik törvénytelenséget felfedte vagy
nyilvánosságra hozta.
A titoktartási klauzula aláírásának vagy elfogadásának visszautasítása a munkaszerződés egyoldalú, munkaadó általi felmondásához vezethet

Fotó: Szer Pálosy Piroska

Amint Dénes Irén ügyvezető
igazgató érdeklődésünkre elmondta, idén sokat változott az adózási rendszer, a magánszemélyek
esetében ezt az egyszerűsítés szándékával tették. Egyelőre azért tűnbonyolultabbnak
az
het
adónyilatkozat a magánszemélyek

szakmai okokból kifolyólag. A klauzulában előírt
kötelezettségeket a kötelezett személyeknek más
alkalmazottal szemben is be kell tartaniuk.
A munkaviszony felfüggesztése nem eredményezi a titoktartási klauzula felfüggesztését is,
ennek kitételeit a felfüggesztés alatt is be kell tartani.
Ha a munkavállaló nem tartja be a titoktartási
klauzula rendelkezéseit, a munkavállaló anyagi
kárfelelőssége mellett ez a tény a fegyelmi felelősségre vonást is megalapozhatja, illetve a munkaszerződés fegyelmi okokból történő felbontásához
vezethet, természetesen a fegyelmi eljárásra vonatkozó szigorú munkajogi előírások betartása mellett.
A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy a munkavállalót előzetesen megállapított kötbér („clauză
penală”) megfizetésére kötelezik a titoktartási kötelezettség megszegésekor, amelynek értelmében
kötelezettségszegés esetén a munkavállaló köteles
egy előre meghatározott összeget fizetni.
Ezzel kapcsolatosan a romániai joggyakorlat
nem egységes, de a többségi bírói vélemény – pl.
a Bukaresti Táblabíróság – azon az állásponton
van, hogy ezeknek a kötbéreknek – kártérítéseknek
– a megállapítása nem érvényes, az ilyen kitétel
semmis, ugyanis egyenlő értékű a jogról való lemondással, illetve törvényellenes, amit – mint már
említettük – az Mkt. 38. és 11. paragrafusai tiltanak. Ebben az értelemben ugyanis a kártérítés mértékének előzetes megállapítása tulajdonképpen a
munkavállaló védelemhez való jogáról való lemondással egyenértékű, illetve azzal a törvényes
kitétellel ellentétes, hogy a kár mértékét az ebben
érdekelt félnek bizonyítania kell. Ismételten kiemeljük, hogy ez a bírói álláspont nem általános,
vannak törvénykezési gyakorlatok, amelyek ennek
éppen az ellenkezőjét állítják, a munkaadó javára
értelmezve a törvényt.
Ennek a kérdésnek a törvényes rendezése sürgős
volna, ugyanis az általában aránytalanul nagy,
előre megállapított kártérítések gyakoriak a munkaszerződésekben, kiszolgáltatva a munkavállalót
a munkaadónak, illetve visszaélésre teremtve lehetőséget.
A következő részben a versenytilalmi klauzulák
törvényes szabályozását és bírói értelmezését ismertetjük.

számára, mert megjelent az egységes adóbevallási űrlap, amelyben
véglegesíteniük kell a 2017-es évi
jövedelmüket és előre nyilatkozni a
2018-as évben megvalósítandó jövedelemről, ugyanakkor ki kell számítaniuk a fizetendő adó összegét.
A pénzügy- és belügyminisztérium
közös elhatározásával a helyi polgármesteri hivatalok kijelölt személyzete közreműködik a pénzügyi
szakemberekkel, és segítséget nyújtanak abban, hogy az érintett magánszemélyek minősített belépési
engedélyt kapjanak a közpénzügyi
adóhivatal honlapján a virtuális privát szférába (SPV). Ez egy kulcs,
amellyel az online hálózatba lehet
belépni. A Pénzügyi törvénykönyv
előírása értelmében biztonságban
beléphet és nem kell attól tartania
az ügyfélnek, hogy az adataihoz
harmadik fél is hozzájuthat, vagy
felkerül az internetre, mert azokat
titkos adatként kezelik. A szakemberek a közpénzügyi hivatalnál folyamatosan
szaktanácsadást
nyújtanak az adófizetőknek, mivel
mindenkinek érdeke, hogy az adófizetőket segítsék. Az adófizetőknek a lakhely szerinti adóhivatalnál
kell jelentkezniük a személyazonosságival, annak érdekében, hogy
megkapják a belépési kulcsot a
rendszerbe. Ezt követően online
akár otthonról is ki lehet tölteni az
adónyilatkozatot. Az online adónyilatkozatról és a rendszerbe való belépés szükségességéről levélben
tájékoztatják azokat, akik a pénzügynél nyilván vannak tartva, egyesek már meg is kapták az erről
szóló értesítést. Az otthonról kitöl-

tött adónyilatkozat lehetősége mellett az internetes hálózat előnye,
hogy az állam irányába való kötelezettséget tartalmazó kormányhatározatokról,
változásokról,
adóhatározatokról, késedelmi kamatokról is tájékoztatják az adófizetőket. A hivatal honlapján minden
szükséges információ megtalálható.
– Mi történik, ha tévesen tölti ki
valaki az online adónyilatkozatot?
– Az új típusú adóbevallási módszer előnye, hogy amennyiben tévedés csúszott be az adónyilatkozatba,
akár három alkalommal is lehet javítónyilatkozatot benyújtani.
– Aki nem aktív internet-felhasználó, annak mi a teendője?
– Aki nem elég jártas a virtuális
világban, és a honlapon való tájékoztatás számára nem elegendő,
felkeresi a lakhelye szerinti közpénzügyi igazgatóságot, ahol a
módszertani irodák munkatársai segítik az ügyfeleket.
– Melyek a virtuális privát
szféra előnyei?
– Amennyiben az adófizető online nyújtja be adónyilatkozatát, a
2018-as kiszámított adójából 5%-os
bónuszban részesül. Nem helyi
adókról, telek- vagy járműadóról
beszélünk, hanem a magánszemélyek által megvalósított jövedelemből származó adóról, mely az
állam, a pénzügy felé irányul.
– A befizetési határidő is változott?
– Változtak a kifizetési határidők
is. Azok, akik december 15-ig kifizetik a 2018-as évi pénzügyi adójuk
teljes összegét, újabb 5%-os jutalékban részesülnek, ami összesítve
tízszázalékos kedvezményt jelent.

Belügyminisztériumi
és védelmi minisztériumi képzések

Jelentkezőket várnak

A Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség jelentkezőket
vár egyetemi szintű és altisztképző intézményeibe. Beiratkozni a négyéves egyetemi
szintű oktatási intézményekbe
május 25-ig, az altisztképzőkbe
június 15-ig lehet.

A jelentkezési dossziék benyújtási
határideje: az egyetemi és főiskolai
szintű oktatási intézményekbe június
15., a boldeşti-i Pavel Zăgănescu altisztképzőbe július 27.
Feltétel a 18–27 év közötti életkor,
valamint az érettségi oklevél. Felirat-

kozni a Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség székhelyén, Marosvásárhelyen a Horea utca 28. szám
alatt lehet, a felvételi követelményekről bővebben az intézmény www.isumures.ro honlapján lehet tájékozódni.
A versenyvizsgák a tanintézmények
által megszabott időszakokban zajlanak: az Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémián július 31. – augusztus 24.
között, a boldeşti-i Pavel Zăgănescu
altisztképzőben augusztus 24. – szeptember 4. között. Az intézmények honlapján
bővebb
felvilágosítással
szolgálnak. (sz.p.)
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Múzeumok Éjszakája 2018

Május 18–20., Marosvásárhely

Múzeumok Éjszakája 2018 karszalag
(felnőtteknek: 6 lej; diákoknak,
egyetemistáknak, nyugdíjasoknak: 3 lej;
6 éven aluli gyerekeknek és fogyatékkal
élőknek ingyenes)
A karszalagokat a Maros Megyei Múzeum
és a Nemzeti Színház jegypénztáránál lehet
megvásárolni)

Május 18., péntek

Kultúrpalota
Kiállítás-megnyitó: „Se szavam, se gondolatom: csak néztem és gyönyörködtem”.
Medgyaszay István építőművészete – időszaki kiállítás
18.00: előcsarnok
Emlékkiállítás Medgyaszay István születésének 140. évfordulója alkalmából. Medgyaszay István (1877–1959) az egyetemes
építészethez való hozzájárulást a magyar
nemzeti építészet megteremtésében látta. A
bécsi szecesszióból induló építész a népművészetben felfedezte a konstrukció és a díszítés összetartozását, mely elvet a vasbeton
szerkezetek formálásánál is felhasználta.
Szervező: Kós Károly Alapítvány (Budapest), Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ

Koncert: KOR-TÁRSAK
19.00: Nagyterem
A Múzeumok Éjszakája megnyitóünnepsége. Kultúraközi párbeszéd a kortárs zene és
vers együtteséből. A koncert szervezője a marosvásárhelyi Yorik Stúdió, a programot a
Román Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
Fellépnek: Sebestyén Aba, Cári Tibor
Belépés karszalaggal

Petry Látványműhely és Múzeum
Rákóczi-lépcső 1.
Local Farmers’ Market
8.00–19.00: Petry Bistro – Grill&Wine udvara
Egészséges helyi termékek és az évszaknak megfelelő különlegességek. A helyi termelők vásárán utcazenészek biztosítják a jó
hangulatot.
19.00: Vacsora a múzeumban
Fedezze fel a Sonkatrezor hentesmúzeumot! Az ínyenc gasztronómiai fogások elfogyasztása mellett a vacsoravendégeknek
igazi múzeumi élményben és kiszolgálásban
lesz részük. Előzetes bejelentkezés szükséges, asztalfoglalás: 0725-510-511
19.00: Kultvacsora élő zenével
Ínyenc gasztronómiai fogások, Josperben
készült finomságok elfogyasztása kellemes
környezetben, élő zenei aláfestéssel. Előzetes
bejelentkezés szükséges, asztalfoglalás:
0725-510-511

Május 19., szombat
Közigazgatási palota

11.00–2.00: A közigazgatási palota tornyának látogatása. Fényképkiállítás: Marosvásárhely a XX. század elején.
Belépés csoportosan, legtöbb 30 személy,
30 percenként. Utolsó látogató záróra előtt 30
perccel.
Belépés karszalaggal
15.00-19.00: Veterán járművek kiállítása. Retró autók és motorbiciklik kiállítása
a Classic Car Club Mureş szervezésében

Kultúrpalota
Belépés karszalaggal
Időszaki kiállítás: „Se szavam, se gondolatom: csak néztem és gyönyörködtem”.
Medgyaszay István építőművészete – időszakos kiállítás
11.00–2.00: előcsarnok
Szervező: Kós Károly Alapítvány (Budapest), Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ
Időszaki kiállítás: Szigeteken – Bartis
Attila fényképkiállítása
11.00–2.00: jobb szárny, II. emelet
Bartis Attila 1968-ban született Marosvásárhelyen, 1984-ben költözött családjával
Magyarországra. Mára az egyik legjelentősebb magyar író, hivatásos fotográfus és színházi rendező. A fotók 2014 és 2017 között –
javarészt Jáván, Yogyakarta környékén – készültek. Partner: a Spectrum Színház és a
Hagyományok Háza

Múzeumpedagógiai műhely: A múzeum
felfedezése puzzle segítségével
11.00–2.00: jobb és bal szárny, II., III.
emelet
A Szépművészeti Múzeum puzzle-műhelyek révén szeretné közelebb vinni a látogatókat a műalkotások megértéséhez. A
korcsoportok és nehézségi fokok szerint
megoszló puzzle-k a múzeum két galériájában kiállított legjelentősebb műalkotások reprodukciói.
Múzeumpedagógiai műhely: Üvegfestés
11.00–18.00: Kisterem
Az üvegfestő műhely a gyerekek türelmét
és kreativitását teszi próbára. A résztvevők
rekonstruálható képi modellek közül válogathatnak, vagy szabadon engedve fantáziájukat, a palota üvegablakaihoz hasonló
kompozíciókat készíthetnek.
Ajánlott korosztály: 5 éves kor felett.
Arcfestés
11.00–18.00: kisterem
A gyerekek különféle szerepeket játszhatnak el az arcfestés segítségével – kedvenc állataikat, mesefiguráikat vagy szuperhőseiket.
A szervezők segítséget nyújtanak a gyerekek
kívánságának teljesítésében (az arcfestésnél
bőrbarát festékanyagokat használunk, amelyek nem veszélyesek az egészségre).
Ajánlott korosztály: 4 éves kor felett.
Múzeumpedagógiai műhely: Agyagmodellezés
11.00–18.00: kisterem
A műhely a gyerekek kreativitásának fejlesztésére és játékra is lehetőséget kínál, szabadon választott témában.
Ajánlott korosztály: 4 éves kor felett.
Múzeumpedagógiai műhely: Maszkok
11.00–18.00: kisterem
A kollázsműhelyen a gyerekek adott téma
alapján állatalakokat ragasztanak. A műhely
révén fejleszthetik motorikus készségüket és
kreativitásukat.
Ajánlott korosztály: 8 éves kor felett.
Orgonahangverseny: A hangszerek királynője
22.00–22.25 és 0.00–0.25: nagyterem
Fellépő orgonaművészek: Molnár Tünde,
Lőrinczi Lehel (III. e.h.)
Műsoron: J. S. Bach: Toccata re minor/ dmoll BWV 565, T. Albinoni: Adagio, Terényi
Ede: Dido királynő palotája Karthágóban, L.
Vierne: Carillion de Westminster

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK:

Tükörterem
11.00–2.00: jobb szárny, I. emelet
Szecessziós kiállítás
11.00–2.00: jobb szárny, I. emelet
Dr. Bernády György-emlékszoba
11.00–2.00: jobb szárny, I. emelet
Emil Dandea-emlékszoba
11.00–2.00: jobb szárny, I. emelet
Modern Román Művészeti Galéria
11.00–2.00: jobb szárny, III. emelet
A Modern Román Művészeti Galéria 120,
a múzeum anyagából kiválogatott festészeti
és szobrászati alkotást foglal magába. Ezek
által áttekinthető a hazai modern festészet és
szobrászat fejlődése és annak összecsengése
az európai művészeti törekvésekkel.
Modern Magyar Művészeti Galéria
11.00–2.00: bal szárny, III. emelet
A kibővített Modern Magyar Művészeti
Galéria helyet ad a régi képtár kezdeti műveinek és néhány később megvásárolt műalkotásnak. Nagyvonalakban vázolja a magyar
művészet arculatát egy évszázadra kiterjedően. Ez az a kor, amelyre a különböző irányzatok pezsgő sokfélesége jellemző, ahogy
azok megnyilvánultak a XIX. században.
David Elisabeta és Gheorghe Galéria
11.00–2.00: bal szárny, III. emelet
A David Elisabeta és Gheorghe Galéria jelentős része a műgyűjtő család adományaiból
származik, amelyeket három ízben ajánlottak
fel a múzeum számára: 1984-ben, 2006-ban
és 2007-ben. A tárlat tisztelgés a romániai kulturális központokban dolgozó művészek előtt:
számos neves romániai kortárs festőművész
értékes munkáját tárja a látogatók elé.
Ion Vlasiu Művészeti Galéria
11.00–2.00: jobb szárny, III. emelet
A Ion Vlasiu Galéria új helyszínen mutatja
be a művész 50 festészeti és szobrászati alkotását, reprezentatív válogatása azon munkáknak, amelyeket a szobrász, festőművész
és író Ion Vlasiu adományozott a Művészeti
Múzeumnak. A galéria az alkotó műhelyének
hangulatát idézi, így a tárlatot a kiállított műalkotásain túl személyes tárgyai egészítik ki.

Dósa Géza Művészeti Galéria
11.00–2.00: jobb szárny, II. emelet
A Dósa Géza-galéria több mint 30 alkotást
foglal magában. Az újonnan kialakított helyiség speciálisan felszerelt, színvilágban és elrendezésben korszerű, sajátos jellegét a
többségben lévő grafikák adják. Ezek az alkotások műtárgyvásárlásból és adományokból származnak. Dósa Géza a korán elhunyt
marosvásárhelyi művészek közé tartozik,
biográfiája egy viharos sorsú, virágkorában
kettétört életutat tár elénk. De rövidre szabott,
25 évnyi élete alatt sikerült kibontakoztatnia
tehetségét. Tanúbizonyság erre a korszak modern művészeti törekvéseivel összhangban
lévő tanulmányai, vázlatai, kompozíciói, valamint ceruzával, tussal, lavírozott vagy olajmunkái.
Art Nouveau Galéria, UAP
Ariadne kiállítás
18.00-2.00: a Romániai Képzőművészek
Szövetségének terme
A textilművészek XXII. szalonján több
mint 50 marosvásárhelyi és romániai képzőművész alkotását tekinthetik meg. A kiállított
munkák különféle anyagok felhasználásával
készültek, más és más stílusban és tematikus
feldolgozásban.
A belépés ingyenes
Marosvásárhelyi vár
Belépés karszalaggal
Kiállítás: Múzeumi kincsek
11.00–2.00: Történeti és Régészeti Múzeum, emelet
A múzeum hétéves tevékenységébe nyújt
betekintést a kiállítás, bemutatva a restaurálás, régészeti feltárások és műtárgybeszerzés
folyamatait, azt a munkát, amit a kulturális
javak gyűjtésére és megőrzésére fordít a múzeum, majd egy-egy tárlaton ezeket a látogatók számára is elérhetővé teszi.
Időszaki kiállítás: Sükösd Ferenc (1933–
1972)
11.00–2.00: Történeti és Régészeti Múzeum, emelet
Tanulmányait 1949–1953 között Marosvásárhelyen, a Zene- és Képzőművészeti Líceumban végezte, majd 1953–1959-ben
Kolozsváron, a Képzőművészeti Főiskolán
folytatta. Tanárai Miklóssy Gábor és Kádár
Tibor voltak. Számos egyéni és csoportos kiállítása volt Erdélyben és Budapesten. 19601972 között a marosvásárhelyi képtár
muzeológusa és tárlatvezetője volt. 1986-ban
Marosvásárhelyen emlékkiállítást rendeztek
képeiből. Műveit több erdélyi múzeumban és
magángyűjteményben őrzik. A sóvidéki táj és
az ember mindvégig meghatározó ihletforrásnak bizonyult számára.
Időszaki kiállítás és múzeumpedagógiai
foglalkozás: Doboznyi régészet
11.00–18.00: Történeti és Régészeti Múzeum
A tevékenység célja a régészeti gyűjtemény népszerűsítése, mely a közelmúltban a
megyében található római és középkori lelőhelyeken folytatott feltárások nyomán számos értékes lelettel gyarapodott. A múzeum
szakemberei hét-hét római és középkori tárgyat ismertetnek egy-egy rövid előadáson. A
gyerekek a kiállított tárgyakhoz kapcsolódó
múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt.
Partner: Milites Marisensis Egyesület
Verseny: A vár legjobb íjásza
9.00–16.00: a vár udvarán
Hagyományőrző íjászoknak hirdet versenyt a Marosszéki Íjászok Egyesülete a marosvásárhelyi várban. A verseny 9.30-kor
rajtol. Körülbelül 13 órától kerül sor az
ebédre, melyet minden íjásznak biztosítunk,
majd 13:30-tól a verseny második része következik. A verseny a díjkiosztó gálával zárul.
Napközben a közönség is kipróbálhatja az
íjászatot.
Bejelentkezés, további információ:
Szabó Ádám, tel. 0745-517-744
Szervező: Marosszéki Íjászok Egyesülete
Belépés: látogatóknak ingyenes, a versenyzők jelentkezési díjat kell fizessenek
Régészeti iskola
11.00–13.00 és 14.00–17.00: a Történeti és
Régészeti Múzeum udvara
Bejelentkezés: coralia.crisan@gmail.com
vagy 0745634544
Mozaikikon-kiállítás
18.00-2.00: Kisbástya
Maxim Viorel képzőművész a mozaiktechnika mestere. A kiállításon olyan mozaiktechnikával készült ikonokat, szentképeket
tekinthetnek meg, amelyeket a mester rajzai
alapján készítettek inasai, akikkel a kolozsvári ortodox katedrális restaurálásán dolgoznak.
Partner: Romániai Képzőművészeti Unió
(UAP)
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Csillagászati megfigyelés: Az égbolt a
Múzeumok éjszakáján
20.30–2.00: a Történeti és Régészeti Múzeum belső udvarán
Az érdeklődők csillagászati teleszkópon figyelhetik meg a Vénusz, Jupiter bolygókat, a
Holdat és más csillagokat.
Partner: Erdélyi Magyar Csillagászati
Egyesület

Néprajzi és Népművészeti Múzem
Rózsák tere 11.
Kiállítás: Maros megyei vásárok és falvak világa
11.00–2.00
A kiállítás azt a célt tűzte ki, hogy a 20.
század elejétől napjainkig a falu és a város,
valamint a megye egyes néprajzi tájegységeinek lakói között a vásárok és a piacok révén
a kulturális és gazdasági cserét szemléltesse,
bemutassa. A tárlat a Román Nemzeti Kulturális Alap által támogatott „A hagyományos
vásár – a javak és kultúra cseréjének helyszíne” című projekt keretében jött létre.
Kiállítás: Hagyományos küküllőmenti
szobabelsők
11.00–2.00
Az időszakos kiállítás két paraszti enteriőrt
mutat be: egy hagyományos szász és egy magyar (székely) helyiséget. Mindkettő a tisztaszobák
szerkezetét,
valamint
a
tárgyhasználatot szemlélteti. A tárlat viseletek, textíliák, fényképek és díszítőkerámiák
szobákban elfoglalt helyét és sajátosságait ragadja meg.
Időszaki kiállítás: A Maros mentiek a
Nagy Háború lövészárkaiban című projekt
eredményeinek bemutatása
11.00–2.00
A Maros Megyei Múzeum 2017-ben zajló
projektje, melyet a román Nemzeti Kulturális
Alap, valamint a Maros Megyei Tanács támogatott.
Időszaki kiállítás: Képzőművészeti
napló az első világháború lövészárkaiból
11.00–2.00
Az érdeklődők a Maros Megyei Képzőművészek Egyesülete tagjainak alkotótáborban
született munkáit tekinthetik meg. A tábort
2017-ben a Hagyományos Kultúra és Művészeti Oktatás Maros Megyei Központja szervezte, koordinátor Călin Bogătean.
Festészeti kiállítás: Érzelmi indentitás
11.00–2.00
A kiállított munkák különböző román népi
elemeket vonultatnak fel, ugyanakkor létérzést (születés, élet és halál), háborús hangulatok közvetítenek.
Koordinátor: Vlad Borza és Oana Merdariu, 4Everfilms Production
A koncertek ideje alatt a kiállítások zárva
tartanak. Megértésüket köszönjük.
Múzeumpedagógiai műhely: Posta a
fronton, levelek átírása a háború idejéből
11.00–14.00
A résztvevők levelezőlapokat másolhatnak
át a múzeum archívumából, ezáltal megismerhetik a korabeli kézírásokat, szóhasználatokat, -fordulatokat és írásjegyeket.
Múzeumpedagógiai műhely: A căluşar
táncosok viseleti elemeinek elkészítése
11.00–14.00
A gyerekek elkészíthetik 1918. december
1-jén, a nagy egyesülés ünnepe alkalmából a
Gyulafehérvárra delegált bábahalmi căluşar
táncosok viseletének különböző tartozékait:
zörgőket, bojtokat.
Múzeumpedagógiai műhely: Katonai
kórház, elsősegélynyújtás
14.00–17.00
A közönség megismerheti a kórház és a
Vöröskereszt szerepét a háború alatt, az orvosi műszereket, különböző gyógymódokat
és kezeléseket, az elsősegélynyújtást háborús
és békeidőkben.
Múzeumpedagógiai műhely: Egyenruha
és tartozékok az első világháborúból
14.00–17.00
Az érdeklődők megismerhetik az első világháború egyenruháit, a rendfokozati jelzéseket. Ezeket elkészíthetik rajzok alapján,
rekonstruálhatják a különféle tartozékokat,
valamint kártyajátékok által ismerhetik fel a
különböző katonai ruházatokat.
Fotóműhely: A nagy háborút megelőző
időszak öltözködési kultúrája
14.00–17.00
A résztvevők megtekinthetnek egy 1917es divatbemutatóról készült rövidfilmet és néhány 1914–1918 között készült felvételt.
Fényképek alapján ismertetjük az ebben az
időszakban elterjedt irányzatokat, néhány ruhanemű reprodukcióját is bemutatjuk.
(Folytatás holnapi lapszámunkban)
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Drogkereskedőket hallgattak ki

Tegnap, május 15-én a marosvásárhelyi bűnügyi
rendőrök, a szervezett bűnözést vizsgáló ügyészséggel, a rendőrség és a csendőrség különleges alakulatainak támogatásával Marosvásárhelyen hét
házkutatást végeztek drogkereskedéssel gyanúsított
személyeknél, akik szervezett bűntársulásban 2018.

január és május között drogokat vásároltak fel, majd
kisebb mennyiségben Marosvásárhelyen forgalmazták ezeket. Házkutatáskor fehérfegyvereket, gázpisztolyt, több előrecsomagolt tudatmódosító szert
találtak. A szervezett bűnözést vizsgáló ügyészségen
kihallgattak hat 17–42 év közötti gyanúsítottat.

Népi gyermekjátékok Nyárádszeredában

Pénteken népes részvétel
mellett tartották meg Nyárádszeredában a Kis tehetségek
vetélkedő
népi
gyermekjáték kategóriájának megyei szakaszát, amea
helyi
óvodalyet
pedagógusok módszertani
köre, a Deák Farkas Általános Iskola és a megyei tanfelügyelőség
közösen
szervezett.

Gligor Róbert László

A Kis tehetségek óvodai vetélkedőn öt kategóriában lehet versenyezni:
népmese,
népdal,
gyermekdal, vers és népi gyermekjáték. Minden területen minden
évben más-más helység óvodája
szervezi a vetélkedőt, Nyárádszereda idén a népi gyermekjátékok
megyei szakaszát szervezte meg.
Ilyent eddig még nem vállalt, így ezúttal örömmel látták el a házigazda
szerepét – mondta el lapunknak
Balogh Judit módszertani vezető.
A megyei vetélkedőn azok a
csoportok vesznek részt, amelyek
a legjobbaknak bizonyultak a körzeti szakaszokon, s mivel ezen a

téren nincs országos vetélkedő, aki
a megyeire eljut, az már mind
nyertes, így egyfajta bemutatkozásnak is tekinthető ez a szakasz.
A nyárádszeredai vetélkedőre
összesen 137 kisgyerek érkezett 11
intézményből: Marosvásárhelyről
a Kerekerdő, a 6. számú, a Szentjánosbogár és a Manpel napközik,
a marosludasi Elvarázsolt Házikó
napközi, az erdőszentgyörgyi és
nyárádszeredai napközi otthonok,
valamint a kendi, csíkfalvi, koronkai és a dicsőszentmártoni 5.
számú óvoda gyermekcsoportjai.
Minden csoport 8-14 gyerekkel és
legtöbb tízperces műsorral állhatott
színpadra mondókákkal tarkított
gyermekjátékfüzérrel. A számos
fellépő mellett is pörgősen haladt a
műsor, és mire delet harangoztak,
mindenki megkapta az ajándékát
és oklevelét, sőt a helyi Apró-Bekecs néptáncműsorának is tapsolhattak,
majd
eszemiszomra
vonultak a kisgyerekek.
Balogh Judit szakmai szempontból értékelendőnek tartja egyrészt
azt, hogy minden gyerek és óvónő
gyönyörű népviseletbe öltözve érkezett, másrészt örvendetes, hogy
ennyi gyerek eljön és színpadra áll.

Ezen a vetélkedőn sok bátor, tiszta
hangú kisgyereket láthattunk, a játékfüzérek is a korcsoportoknak
megfelelően voltak összeállítva,
így a nyárádszeredai körzet módszertani vezetője csak gratulálni tudott mindenkinek. A bemutatott
műsorokat Incze Katalin óvónő és
Balla Attila magyartanár, valamint
Bende Szende, a Bekecs néptáncegyüttes tagja, a Játszóház csoport
vezetője bírálták el.
A sok-sok gyermeket, szülőt,
pedagógust Tóth Sándor polgármester is üdvözölte. Balogh Judit
kiemelte: minden játék valamiképp
az életre készít fel. A gyerek azt
hiszi, hogy csupán játszik, de a pedagógus tudja, hogy ezáltal a világban otthonosan mozgó, eleven
eszű, tevékeny ember válik belőle,
s a gyereknek lassan nemcsak beszélt anyanyelve lesz, hanem zenei
és mozgásbeli is. Népdalaink, néphagyományaink átadása által nevelhetünk olyan nemzedékeket,
amelyek tudják, hová tartoznak,
tudják, hogy ők magyarok, és a szilárd alapok megépítése után bárhová is vezeti a sors őket a
nagyvilágban, mindig tudják, honnan indultak és hová térhetnek
vissza, hol vannak a gyökereik.

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!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szobás lakás saját hőközponttal (termopán ablakok, vasajtó,
fali- és padlócsempe, nagyon szép
parkett) + pince és garázs reális áron.
Érdeklődni 10-20 óra között a 0754323-475-ös telefonszámon. (8509-I)
ELADÓ 500 m2-es épület melléképületekkel és 58 ár területtel: a volt kisszentlőrinci
(Nyárádszereda)
kollektív: termelőcsarnok, raktár,
gombatenyésztő, farm stb. Tel. 0740188-018. (8538-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367. (1690)
TŰZIFA eladó: gyertyán és bükk. Tel.
0747-594-011. (1690)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0752-576-831.
(8384)
BÜKKFA és gyertyánfa eladó. Tel.
0740-919-662. (1691)
KEMÉNY tűzifa eladó – 160 lej. Tel.
0742-641-827. (1691)
TŰZIFA eladó. Tel. 0756-528-049.
(8508-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8507-I)
ELADÓK: tárcsás kasza (185 cm),
váltóeke (2-es), motoros kasza (120 cm),
döngölőbéka, betonkeverő (0,45 m3),
földfúró. Tel. 0745-404-666. (8505)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)
Közel 140 gyerek vonult színpadra a pénteki népi gyermekjáték-maratonon

Leaszfaltozott parkolók
a Tudor lakónegyedben

Fotó: Gligor Róbert László

A Tudor lakónegyedbeli 1918. December 1. úton nemrég több mint 2000 négyzetméteres felületet aszfaltoztak le.
„Folytatjuk a parkolók rendbetételét ezen
az útszakaszon. Ezúton megkérjük a gépkocsivezetőket, hogy járműveiket a járdaszegélyhez a lehető legközelebb parkolják

VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést,
bádogosmunkákat,
cserépforgatást. Tel. 0747-871-270,
0758-639-258. (sz.-I)
AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (8458)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)
KIADÓ 150 m2-es kereskedelmi helyiség Erdőszentgyörgy központjában, a Profi üzlettel szemben.
Érdeklődni a 0744-699-928-as telefonszámon. (8530-I)

MEGEMLÉKEZÉS

le, hogy a két forgalmi sávon akadálymentesen lehessen közlekedni” –
mondta a polgármester tanácsadója,
Claudiu Maior.
A munkálatokat a helyi költségvetésből fedezik.
A köz-, bel- és külkapcsolati
osztály

Kegyelettel és örökös fájdalommal emlékezünk május
16-án drága jó édesapámra és
szerető tatánkra, a volt
marosszentgyörgyi NAGY VID
GÁBOR egykori férfiszabóra
halálának 35. évfordulóján.
Szép
emlékét,
szeretetét
szívünkben hordozzuk egy
életen
át.
Nyugodjon
békében! Szerető családja.
(8348)

ELHALÁLOZÁS

Megpihenni tértél, a fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél
magadban.
Nyugodjál
csendesen, legyen békés álmod,
találjál odafenn örök boldogságot. Könnyes szemmel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a
szeretett
LÁSZLÓ-HORNICS GYÖRGY
(Gabi)
50 évesen csendesen megpihent. Temetése május 17-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben.
Búcsúznak tőle: édesanyja,
felesége, Emőke és imádott fia,
Tamás. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (8523-I)

„Ama nemes harcot megharcoltam,
Futásomat bevégeztem,
Hitemet megtartottam.”
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatom,
hogy élettársam,
SZABÓ JÁNOS
a számológépgyár
minőségellenőre
életének 71. évében hosszas
szenvedés után elhunyt. Temetése 2018. május 16-án 14 órakor
lesz a református temetőben, református szertartás szerint. Nyugodjon békében!
Búcsúzik tőle élettársa, Ildikó
és családja. (8536-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a Lazarenum Alapítvány időseket
gondozó
otthonában
2018.
május 10-én visszaadta lelkét a
feltámadás reményében
SZATHMÁRY RÓZSIKA.
Temetése a Jeddi úti temetőben
lesz 2018. május 16-án du. 3 órakor, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott!
Búcsúznak az alapítvány
dolgozói. (20156-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak JÁNOSI
VALERIA elhunyta miatt érzett
fájdalmában. A Mărăşti utca
12. sz. alatti lakótársai. (8539)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk azoknak,
akik testvérünk, SIPOS OLGA
temetésén részt vettek és
bánatunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (1688-I)
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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.

A Marosvásárhelyi
Transilvania Repülőtér
versenyvizsgát szervez

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)

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)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)

KFT. SOFŐRT alkalmaz árukiszállításra Maros megyében. Tel. 0721-458-860. (sz.)

VILLANYSZERELÉSSEL FOGLALKOZÓ MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz RAKTÁROST.
Jogosítvány szükséges. Amit ajánluk: előnyös jövedelem, étkezési jegyek, az utazás költségeinek elszámolása. További információkért hívják a 0365/430-240, 0785-210-682-es telefonszámot. Fax: 0365/430-241.
E-mail-cím: office@consuselectric.ro. (62255-I)

Versenyvizsga szerződéses állásra

Koronka Polgármesteri Hivatala

– Koronka, Fő út 108. szám Maros megye –,
a 2011. évi 286-os kormányhatározat (utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel) értelmében versenyvizsgát hirdet egy megüresedett
szerződéses állás betöltésére a polgármester szakapparátusa keretében,
meghatározatlan időre:
• kezdő referensi állás a mezőgazdasági osztályra
Sajátos részvételi feltételek:
– középfokú végzettség érettségi diplomával
– régiség nem szükséges
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli vizsga 2018. június 11-én 10 órakor a Koronkai Polgármesteri Hivatalban
– az állásinterjú időpontját az írásbeli vizsga eredményének kifüggesztésekor tudatják.
A beiratkozási iratcsomót június 4-én 15 óráig lehet benyújtani a hivatal székhelyén. Bővebb felvilágosítás a 0265/243-152-es telefonszámon, e-mail: corunca@cjmures.ro

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.)

az alábbi állások betöltésére:
– karbantartó és javító villanyszerelő (COR-kód: 741307) –
három állás meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: május 25., 10 óra.
Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon
vagy a 0265-328-888-as telefonszámon.
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