
Tavaly novemberben Kerelőszentpálon letették Európa egyik
legmodernebb technológiájú takarmánykeverő üzemének
alapkövét. Az üzem 30 tonna óránkénti, illetve 220-250.000
tonna éves feldolgozókapacitásával a régió egyik legnagyobb
és Európa egyik legmodernebb technológiájával rendelkező
takarmánygyártó létesítménye lesz. A 15 millió euró összér-
tékű beruházást az UBM Csoport, az East Csoport és az Oprea
Avicom közös tulajdonában levő UBM Feed Romania Kft. va-
lósítja meg és működteti. A takarmánykeverő üzem decem-
ber végére felépül.  

Kőmives István, az UBM Feed Romania Kft. üzemvezetője elmondta,
bár az alapkőtétel tavaly novemberben volt, júniusban már megérkeztek
az első munkagépek. A szó szoros értelmében zöldmezős beruházásról
van szó, hiszen gyakorlatilag az első földmunkákat a zöld mezőn kezdték
el, és azóta folyamatosan dolgoznak a kivitelezést végző kecskeméti Ab-
raziv Kft. munkatársai, akik az év végéig kulcsrakészen átadják az üze-
met. A tervek szerint a beüzemeltetés és a próbagyártás három hónapig
tart, és 2019 tavaszától már üzemszerűen fog működni az egység. Jelen-
leg a fémszerkezettel elérték a legfelsőbb, közel 40 méter magas szintet
(sz.m.: a fotón is látható).  A toronyépületben két silórendszer lesz, 

Előre a nyomorba
Közel negyedmilliárd eurót utalnak ki – érkezett teg-

nap a hírügynökségi jelentés –, amit a Marosvásárhely
és Aranyosgyéres között épülő sztrádaszakaszra fognak
fordítani. Egyébként az építkezés egy, az infrastruk-
túra-fejlesztéseket követő egyesület által nemrég köz-
zétett drónfelvételek szerint jól halad, és az út mentén
is látni nyomát több helyen a munkának. Csak az a ta-
lány, hogy Gyéres határában, ahol a már meglevő pá-
lyaszakasz vége évek óta ott árválkodik csonkán a régi
országútra merőlegesen, hogyan fogják a sztrádát át-
vinni a régi út vonalán. Mire ezt megoldják, vélhetően
azok a vállalkozók is magukhoz térnek a rettegésből,
akik a minapi miniszteri „logika” szerint félelmükben
már össze is csomagolhatták a bőröndjüket, menekü-
lésre készen, hogy ha ideérne a sztráda, meg se állja-
nak hetedhét határig.

Ám a valóság nem alkalmazkodik az ilyen „ésszel”
megvert embertársaink képzeteihez, így a gyakorlatban
inkább az várható, hogy jöjjenek a munkát adó cégek,
ha javulnak a közlekedési és szállítási feltételek, mint
ahogy az a világ túlnyomórészt normális részein ta-
pasztalható is. Akik már itt vannak, azok sem a sztrá-
daépítés ellen szoktak tiltakozni. Sőt, inkább arra volt
már példa, hogy a dél-erdélyi folyosóba tartozó 
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Vajda György

Szociális program
a szegénység 
felszámolására 
A terv hosszú távú célja egy olyan
központ létesítése, amely nyomon kö-
veti a szegénységben élők egészségi
állapotát, továbbá szakmai oktató- és
foglalkoztatási központ is lesz, ahol a
társadalmi integrációjukat ösztönzik.
____________2.
A matek fogott ki 
a diákokon
Sok ezer nyolcadikot végzett diák élt
át izgalmas perceket tegnap délelőtt
az országos képességmérő vizsgák
eredményeinek kifüggesztésére várva.
Az óvások előtti osztályzatokat déli 12
órakor hozták nyilvánosságra. 
____________5.

Fotó: Vajda György

December végére elkészül a takarmánygyár 

Elérték az utolsó szintet 
A labdarúgó-világbajnokságról

a 9. oldalon



Díjazás és tárlatnyitó
Az Euro Foto Art nemzetközi egyesület tavaly, év végén
szervezte meg első alkalommal a fotóklubok Euro Foto Art
(EFA) nemzetközi versenyét, amelyre egy tíz fotóból álló,
kötetlen témájú gyűjteménnyel lehetett benevezni. A meg-
mérettetésre 37-en jelentkeztek több európai országból,
valamint Ázsiából. A zsűri által legjobbnak ítélt alkotásokat
június 21-én, csütörtökön 18 órakor díjazzák a marosvá-
sárhelyi Bernády Házban, ahol a fotókból kiállítás is nyílik.
A tárlatot Both Gyula, a marosvásárhelyi Marx József Fo-
tóklub elnöke és Tóth István AFIAP fotóművész, az Euro
Foto Art elnöke nyitja meg, hegedűn közreműködik Thurzó
Sándor nagyváradi művész.

Egyházzenei hangverseny
A Together on Top Egyesület szervezésében II. alkalom-
mal megrendezésre kerülő Virginia Zeani Operafesztivál
keretében csütörtökön este 7 órától egyházzenei hangver-

senyre várják az érdeklődőket a marosvásárhelyi Keresz-
telő Szent János-plébániatemplomba. 

Marosszéki Lófuttatás
Június 23-án és 24-én hatodik alkalommal tartják meg Er-
dőszentgyörgyön a Marosszéki Lófuttatást. A futamok
mellett idén is számtalan, a lovas hagyományokhoz kö-
tődő kulturális műsorral várják az érdeklődőket, többek kö-
zött az anyaországi Nemzeti Lovas Színház előadásában
látható lesz a Honfoglalás című rockopera, valamint sza-
badtéri vetítésben a Kincsem című nagy sikerű film is.

Széki Vágta Farkaslakán
A hét végén Farkaslakán is lovas esemény, a hatodik
Széki Vágta zajlik. Szombat délután a gyorsasági futamot,
vasárnap az ügyességi versenyt tartják. Szombaton dél-
előtt 10 órakor rönkhúzó verseny lesz. A programban pó-
nifogat- és barantabemutató, illetve a Székely Lovas
Tízes Napvágta című, üdvtörténeti, mágikus lovas tánca is
szerepel.

Jogi tanácsadás
Ma délután 4 órakor jogi tanácsadást tart előfizetőinknek
Molnár Loránd ügyvéd szerkesztőségünk Marosvásárhely,
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsola-
tos minden iratot.

RMDSZ-fórum Meggyesfalván
Az őszinte beszéd jegyében folytatódik az RMDSZ maros-
vásárhelyi szervezetének lakosságifórum-sorozata. A fó-
rumra ezúttal június 21-én 18 órakor a meggyesfalvi
körzetben, a református egyházközség Kapa utcai közös-
ségi házában kerül sor.

Június 25-ig várják az adományt
A Maros Közösségi Alapítvány június 10-én 8. alkalommal
szervezte meg a Swimathon.ms 2018 elnevezésű ado-
mánygyűjtési sporteseményt. Erre 23 pályázatot nyújtottak
be, 47 csapat, 235 úszó, több mint 700 érdeklődő vett
részt rajta. A rendezvényen több mint 64.000 lej gyűlt
össze. Június 25-ig még lehet adományozni: online a
www.swimathon.ms honpalon a proiecte szekcióban, a do-
neaza gomb megnyomásával, személyesen az alapítvány
Avram Iancu u. 37. szám alatti székhelyén hétfőtől pénte-
kig 8 és 16 óra között, vagy valamelyik úszóval kapcso-
latba lépve. Kapcsolattartó: Gál Sándor, tel:
+40-747-865096, e-mail: swimathon@fcmures.org

Kirándul a Nagyinet
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja keretében
működő Nagyinet program résztvevői június végén Bulgá-
riában kirándulnak. Indulás 26-án, kedden reggel 9 órakor,
hazatérés 29-én. A programban tengerparti fürdés, Mária
királynő kastélyának és a botanikus kertnek a meglátoga-
tása is szerepel. Érdeklődni, feliratkozni a könyvtár köves-
dombi székhelyén, illetve Illyés Claudia könyvtárosnál a
0748-741-507-es telefonszámon lehet.

Levendulaszüret Kenden
Június 24-én, vasárnap reggel 9 órától Szedd magad
néven kerül megrendezésre a kendi levendulaszüret. A
szüret hangulatát családbarát piknik és gulyásfőzés teszi
otthonosabbá. Az együttlétet kukoricaháncs-fonás, vala-
mint Fehér Csaba gitárjátéka színesíti. Szervező: Laven-
derland. 

Közművesítés 
A község az országos vidékfejlesztési alapból pályázat
alapján 300.000 lejes támogatást nyert a kerelői kultúrott-
hon javítására. Ezenkívül 1 millió eurót szánhatnak Ma-
gyardellő és Mezőszentmargita csatornahálózatának
kiépítésére. Egymillió eurós pályázatot nyújtottak be az
utcák aszfaltozására is. Két éven belül kiépül a teljes köz-
művesítés, és a két falu kivételével, ahol a csatornázás
miatt nem aszfaltoznak, a község többi helységében az
összes utcát rendbe teszik. 

Hírszerkesztő: Mózes Edith 

Ma RAFAEL, 
holnap ALAJOS, 
LEILA napja.
ALAJOS: germán eredetű, je-
lentése: egész + bölcs. 

20., szerda
A Nap kel 

5 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 18 perckor. 
Az év 171. napja, 

hátravan 194 nap.
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. június 19.

1 EUR 4,6663
1 USD 4,0420

100 HUF 1,4384
1 g ARANY 166,2749

IDŐJÁRÁS
Meleg, napos idő

Hőmérséklet:
max. 290C
min. 170C

Megyei hírek

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Az Európai Unió 2014–2020-as
szociális alapjából 3,4 millió eu-
róval (15,5 millió lej) támogat-
ják azt a szociális projektet,
amelyet Kerelőszentpál község
pályázott meg a szegénység fel-
számolására. A program időtar-
tama 36 hónap, vagyis 2018.
február és 2021. január között
kell megvalósítani. A tervek sze-
rint 1000 célszemélyt érint majd
a program gyakorlati része,
ezek közül 300 roma.

A terv hosszú távú célja egy olyan
központ létesítése, amely nyomon kö-
veti a szegénységben élők egészségi
állapotát, továbbá szakmai oktató- és
foglalkoztatási központ is lesz, ahol a
társadalmi integrációjukat ösztönzik.
Ugyanakkor a lakásépítésben is támo-
gatják az érintetteket. 

Márciusban egy bemutatóval indult
a projekt, amelynek koordinátora
Kedei Réka. Jelenleg a pályázatban
részt vevő partnerek – Kerelőszentpáli
Polgármesteri Hivatal, a szentpáli kö-
zösségi központ és a búzásbesenyői

Dósa Dániel általános iskola – külön-
böző munkacsoportokat alakítottak,
amelyek először felmérik a helyzetet,
majd az igényeknek megfelelően ki-
dolgozzák a konkrét lépéseket. Simon
István polgármester szerint konténer
típusú irodában lesz a központ, ha-
sonló mobil orvosi rendelőt alakítanak
ki Kerelőn az érintett övezetek mellett,
ahol egészségügyi felügyeletet bizto-
sítanak, és egészségügyi nevelő prog-
ramot is beindítanak. A projekt arra is
lehetőséget nyújt, hogy tisztázzák az
érintettek anyakönyvi helyzetét, ese-
tenként születési bizonyítványt, sze-
mélyazonossági igazolványt bo-
csássanak ki azoknak, akik nem ren-
delkeznek ilyen okiratokkal. 

Az oktatási programnak több lépése
lesz. Először arra ösztönzik a szociáli-
san hátrányos helyzetű családokat,
hogy taníttassák a gyerekeiket (óvoda,
általános iskola), majd azon iskolásko-
rúaknak, akik nem kerültek be a rend-
szerbe, olyan oktatóprogramot
dolgoznak ki, ami által integrálódhat-
nak az oktatási rendszerbe. Ötven
gyermeknek iskola utáni foglalkozást

biztosíthatnak. Lehetőség lesz olyan
interkulturális és oktatási programokat
is szervezni, amelyek célja a falu éle-
tébe való beilleszkedés. Ezenkívül 500
személynek szakmai tanfolyamot tar-
tanak. Ezek közül 390-en szakképzé-
sen vehetnek részt, 100-an
inasiskolában tanulhatnak, tízet pedig
felkészítenek arra, hogy egyetemre
felvételizzen. A program lehetőséget
teremt arra, hogy 28 személy vállalko-
zást indítson, amire vállalkozásonként
legtöbb 25.000 eurós támogatásra
lehet pályázni az üzleti tervek alapján.
Nem utolsósorban 40, nem csak romák
által lakott házat újítanak fel, ami azt
jelenti, hogy javítják a lakhatási felté-
teleket az épületek közművesítésével. 

Végül, de nem utolsósorban a prog-
ram során négy alkalommal szervez-
hetnek a roma kisebbség kultúráját
népszerűsítő rendezvényt, ugyanakkor
szemétgyűjtési akciókat is. És kiké-
peznek 20 önkéntest, akik 100 időst és
50 gyereket hosszú távon segítenek
majd abban, hogy életük jobbra for-
duljon – tudtuk meg Kedei Réka prog-
ramvezetőtől. (vajda) 

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

RENDEZVÉNYEK

Szociális program a szegénység felszámolására 



Óva intett az európai uniós agrártámogatások jövő-
beli csökkentésétől hétfőn számos EU-tagállam
szakminisztere, mondván, hogy fenn kell tartani a
közös agrárpolitikára (KAP) fordítható források
szintjét a 2021-től 2027-ig tartó költségvetési cik-
lusban.

Stéphane Travert francia mezőgazdasági miniszter a luxem-
bourgi tanácsülés után elfogadhatatlannak nevezte az Európai
Bizottság javaslatát, amelynek értelmében csak 365 milliárd
eurót fordítanának a KAP-ra a következő többéves keretkölt-
ségvetésben, 5 százalékkal kevesebbet, mint a jelenlegi, 2014–
2020-as időszakban.

Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Portu-
gália és Spanyolország képviselői május végén aláírtak egy
memorandumot, amelyben tiltakozásukat fejezték ki a terve-
zett csökkentés ellen.

A tárcavezető arról számolt be, hogy ezt a dokumentumot
azóta tizennégy újabb ország támogatásáról biztosította: Cip-
rus, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Litvánia, Lu-
xemburg, Magyarország, Románia és Szlovákia írásban,
Ausztria, Belgium, Észtország, Lettország és Szlovénia pedig
szóban a hétfői vita során.

A memorandumban egyebek mellett az áll, hogy az uniós
támogatások visszavágása „példátlan kockázatot jelentene az

európai mezőgazdasági termelés életképességére, illetve a
gazdák jövedelmére és azon képességére nézve, hogy kielé-
gítsék az egészséges, fenntartható, megfizethető, minőségi
élelmezés iránti állampolgári igényeket”.

Olaszország – egyelőre legalábbis – nem csatlakozott a fenti
húsz országhoz, azonban az új mezőgazdasági miniszter, Gian
Marco Centinaio is úgy vélekedett, hogy „nem megfelelő” a
javaslat.

Phil Hogan uniós mezőgazdasági biztos ugyanakkor a hét-
fői vitában fenntartotta az álláspontját, miszerint a bizottsági
javaslat igazságos és észszerű, miután az EU hamarosan elve-
szíti az egyik legfőbb nettó befizető országnak számító Egye-
sült Királyságot, illetve más célokra is költeni kívánna, például
a határvédelemre vagy a védelempolitikára. „A büdzsé növe-
lése nélkül egyedül más szakpolitikák kárára lehetne bővíteni
a KAP finanszírozását. De erről nem az Európai Bizottság,
sokkal inkább a tagállamok kormányait tömörítő tanács és az
Európai Parlament fog dönteni” – mondta Hogan.

A brüsszeli javaslat értelmében az EU következő többéves
költségvetése 2018-as árakon összesen 1135 milliárd euró kö-
telezettségvállalást tenne lehetővé.

A keretköltségvetést és az új szabályokat a tagországok kor-
mányait képviselő tanácsnak és az Európai Parlamentnek is
jóvá kell hagynia. (MTI)

Pert indított egy belügyminisztériumi rendelet tit-
kosságának feloldásáért egy székelyföldi emberi
jogi aktivista.

Árus Zsolt azt próbálta megtudni a minisztériumtól, hogy
jelenleg kapnak-e kiemelt fizetéspótlékot a magyar többségű
Hargita és Kovászna megyében szolgálatot teljesítő belügymi-
nisztériumi alkalmazottak, de kérését – a vonatkozó miniszteri
rendelet titkosságára hivatkozva – a tárca elutasította.

A jogvédő egy gyergyószentmiklósi keddi sajtótájékoztatón
– és saját blogján – számolt be a belügyminisztériumi adat-
igénylési kísérletéről. A blogon közzé is tette a belügyminisz-
térium 2004-ben elfogadott 132-es rendeletének szövegét,
amelynek értelmében a Hargita és Kovászna megyében szol-
gálatot teljesítő rendőröket 15 százalékos fizetéspótlék illeti
meg. A rendelet ezt azzal indokolta, hogy a tárca így próbál
rendőröket és csendőröket vonzani a székelyföldi megyékbe.

Árus Zsolt közérdekű adatigénylési kérésére a minisztérium

közölte: az idézett rendelet 2008 óta nem hatályos, de a jelen-
leg érvényes javadalmazási kerettörvény is tartalmazza azt a
lehetőséget, hogy miniszteri rendelettel bizonyos feltételek
között egyes rendőrök pluszjövedelemhez jussanak. A mostani
többletjuttatásokat megszabó S/7/2018-as miniszteri rendelet
szövegét azonban a tárca nem közölte, arra hivatkozva, hogy
ez szolgálati titoknak minősül.

Hargita megyében a lakosság 85 százaléka vallotta magát ma-
gyarnak a 2011-es népszámláláson, míg ez az arány a szomszé-
dos Kovászna megyében 74 százalékos volt. A régió román
nemzetiségű lakosságának jelentős hányadát teszik ki a Székely-
földre települt belügyminisztériumi alkalmazottak és családtag-
jaik. Amint Árus Zsolt a blogján közölte: 1989 óta a rendőrség
állománya igencsak felduzzadt, és Székelyföld általában vonzó
célpont volt az ország minden sarkából odaköltöző rendőrök szá-
mára. Az aktivista szerint törvényellenes és diszkriminatív a szé-
kelyföldi rendőröknek adott fizetéspótlék. (MTI)
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Negyedmilliárd euró 
sztrádaépítésre

Több mint 246 millió eurót biztosít az Európai Unió
kohéziós forrásokból észak-erdélyi közútfejlesztésre
– jelentették be kedden Brüsszelben. Az Európai Bi-
zottság tájékoztatása szerint ezt az összeget a Ma-
rosvásárhely – Marosugra – Aranyosgyéres
autópálya-szakaszra fogják építésére fordítani. „A
stratégiai fontosságú európai közlekedési folyosók
egyikén fekvő új autópálya megépítése hozzá fog já-
rulni Erdély gazdasági növekedéséhez azáltal, hogy
segíti a turizmust ebben a gyönyörű régióban” – kö-
zölte Corina Creţu regionális politikáért felelős uniós
biztos. Az autópályának köszönhetően a tervek sze-
rint 55 percre rövidül az út Marosvásárhely és Ara-
nyosgyéres között. A munkálatok várhatóan jövő év
októberéig fognak tartani. (MTI)

Aggódik a legfőbb ügyészség 
a btk.-módosítások miatt

Aggodalmát fejezi ki a legfőbb ügyészség amiatt,
hogy a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács
(CSM) és más szakmai szervezetek javaslatainak
„figyelembevétele nélkül” módosították a büntető tör-
vénykönyvet és a büntetőeljárási törvénykönyvet –
áll az intézmény keddi közleményében. A dokumen-
tum szerint a főügyészség elemzi a jogszabályt, ösz-
szegzi azokat az előírásokat, amelyeket
alaptörvénybe ütközőnek vél, és megtámadja a tör-
vényt az alkotmánybíróságon. A képviselőház döntő
kamaraként hétfőn szavazta meg a büntetőeljárási
törvénykönyvet módosító tervezetet. A javaslatcso-
magot 175 támogató, 78 ellenszavazattal és egy tar-
tózkodással fogadta el az alsóház. (Agerpres)

Elutasították az államfő 
referendumtörvénnyel 
kapcsolatos indítványát

Elfogadhatatlanként elutasította kedden az alkot-
mánybíróság Klaus Iohannis államfőnek a referen-
dumtörvény módosításaival kapcsolatos indítványát.
A végleges és általánosan kötelező érvényű döntést
Románia elnökével is közlik – mutat rá a taláros tes-
tület közleménye. A referendumtörvényt módosító
jogszabály értelmében az alkotmánymódosítást
célzó referendumot 30 napon belül meg kell szer-
vezni attól számítva, hogy a parlament elfogadta az
erre vonatkozó indítványt. A tervezet gyakorlatilag
megfosztja az államfőt attól a jogától, hogy döntsön
egy népszavazás kiírásáról. (Agerpres)

Drónnal csempésztek cigarettát
Drónnal átcsempészett, csaknem ezer csomag ci-
garettát foglalt le a határrendészet az ukrán-román
határ román oldalán fekvő Máramarosszigeten – kö-
zölte hétfőn a fegyveres testület közleményére hi-
vatkozva az Agerpres hírügynökség. A
határrendészek vasárnap figyeltek fel a Tisza fölött
átröptetett csomagszállító drónra, mely egy mára-
marosszigeti utcán ért földet. A határrendészek kö-
vették a drónt, és sikerült elkapniuk a csomag
átvételére érkező férfit. Kiderült, hogy a szállítmány
990 csomag ukrán gyártmányú cigarettából állt,
melynek értékét 11400 lejre becsülték. A Tisza fölött
átröptetett csempészcigaretta-szállítmány címzettjét
őrizetbe vették. (MTI)

Pitesti – Nagyszeben közti pályaszakasz építésének sür-
getéséért vonultak utcára a román ipar gyöngyszemé-
nek, a francia tulajdonban levő „nemzeti” autómárka
gyárának munkásai. A vállalat már nemegyszer jelezte,
hogy nagyon várja ennek a pályának a megépülését.
Nem csoda, elemzések szerint jelenleg minden egyes le-
gyártott autója ötven euróval kerül többe amiatt, hogy
nem a sztrádán, kamionplatón, hanem vasúton, a tizen-
kilencedik századinál lassabb tempóban gurul ki az or-
szágból a nyugati szalonok felé. És azt is jelezték már
párszor finoman, hogy mióta elkészült Marokkóban egy
új üzemük, megtehetnék, hogy oda helyezzék át az itteni
gyártást, mert onnan könnyebb elérni a nyugat-európai
piacokat. Eddig semmire nem mentek az ilyen finom jel-
zéseikkel, ami nem csoda, ha a miniszteri „logikából”
ítélve nem a józan észért és szakértelemért osztogatnak
kormányzati pozíciókat a regáti kancelláriákban. Ha a
gallok egy szép nap veszik a kalapjukat, nemcsak a
„román” autómárka lesz egyből külföldi, hanem a
gyárban és annak beszállítói hálózatában több százezer
munkahely birtokosa nézhet új kenyérkereset után. Ami-
ért a mostanság divatos kormányzati diskurzus szerint
csakis a párhuzamos állam, vagy Soros, vagy a követői
lennének a hibásak, korántsem a száz év alatt az ország
régiói között egy normális közlekedési hálózatot kiépí-
teni képtelen mindenkori kormányok. Ezeknek a szak-
értelme tart minket a nyomorban, nem a sztrádák elől
menekülő multik.

Előre a nyomorba
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Belügyminisztériumi rendelet titkosságának 
feloldását kéri egy emberjogi aktivista

Az Egyesült Államok felfüggeszti az augusztusra ter-
vezett, Dél-Koreával közös hadgyakorlatot – jelen-
tette be hétfőn Dana White, a védelmi minisztérium
szóvivője. Közben Mike Pompeo külügyminiszter
Detroitban azt közölte, hogy Phenjanba készül.

Dana White elmondta: a Pentagon leállította „a hadgyakor-
lat minden tervezési munkálatát”. A későbbre tervezett had-
gyakorlatokról azonban azt mondta: egyelőre nem született
döntés. Hozzátette: a Csendes-óceán térségében más orszá-
gokkal tervbe vett katonai manővereket megtartják.

Az Egyesült Államok és Dél-Korea közötti hadgyakorlatok
felfüggesztését szingapúri csúcstalálkozójukon ajánlotta fel
Donald Trump amerikai elnök Kim Dzsong Un észak-koreai
vezetőnek. Ezt maga az amerikai elnök jelentette be a talál-
kozó után, mondván, a hadgyakorlatokat mindaddig felfüg-
gesztik, amíg a kétoldalú tárgyalások a megfelelő mederben
haladnak.

James Mattis védelmi miniszter, Mike Pompeo külügymi-
niszter és John Bolton nemzetbiztonsági tanácsadó még a
héten egyeztet a további lépésekről – tette hozzá a Pentagon
szóvivője.

Amerikai sajtójelentések szerint szingapúri bejelentésével
az elnök meglepte a Pentagont, bár Dana White akkor azt nyi-
latkozta a sajtónak, hogy a döntésről Trump előzetesen kon-
zultált James Mattis védelmi miniszterrel.

Múlt pénteken Szöulban bejelentették, hogy a dél-koreai
védelmi miniszter „mélyreható” tárgyalásokat folytatott tele-
fonon James Mattisszel.

A Pentagon hétfői tájékoztatójával egy időben a detroiti
Gazdasági Klubban tartott előadásában Mike Pompeo azt
mondta: valószínűleg „nem túl sokára” ismét Phenjanba, az
észak-koreai fővárosba látogat, hogy a további kétoldalú tár-
gyalások részleteiről egyeztessen. (MTI)

Washington felfüggeszti 
az augusztusi amerikai–dél-koreai hadgyakorlatot

Húsz tagállam is kiállt az uniós agrártámogatások
szintjének fenntartása mellett

A demokrácia és a jogállamiság erősítésére biztatta
Romániát kedden Wess Mitchell, az amerikai kül-
ügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért fe-
lelős államtitkára, aki Klaus Iohannis elnökkel
folytatott kedden megbeszélést.

A találkozóról az elnöki hivatal számolt be közleményben.
Wess Mitchell jelezte: Washingtonban figyelemmel kísérik a
romániai fejleményeket. Kiemelte: az Egyesült Államok
nagyra értékeli Iohannist, akit teljes mértékben támogat a de-
mokrácia és a jogállamiság megerősítéséért folytatott tevé-
kenységében. Az amerikai államtitkár fontosnak nevezte,
hogy Románia kiszámítható, stabil és felelős szövetségese ma-
radjon az Egyesült Államoknak, amely tiszteletben tartja a de-
mokratikus értékeket és a jogállamiságot.

Klaus Iohannis szorgalmazta, hogy a két ország hatékonyan
és kreatívan erősítse a gazdasági együttműködést, ami beru-
házásokban és közös üzleti tervekben teljesedjen ki.

Wess Mitchell szintén fontosnak nevezte az együttműkö-
dést az energiaszektorban, az Egyesült Államok támogatásáról
biztosította a BRUA (Bulgária – Románia – Magyarország –
Ausztria) gázvezeték megépítését, amelyen keresztül a Fe-
kete-tengerből szállítanak gázt a tervek szerint Közép-Euró-
pába. Az államtitkár létfontosságúnak nevezte a vezeték
megépítését Románia és a régió számára.

Az amerikai államtitkár hétfőn is Bukarestben tárgyalt, ahol
a jogi egyetemen mondott beszédében arra biztatta Bukarestet,
folytassa a korrupcióellenes küzdelmet és méltatta az ezen a
téren eddig elért eredményeket. (MTI)

A demokrácia és a jogállamiság erősítésére biztatott
az amerikai külügyi államtitkár



Különdíjjal „vigasztalódhatott”
Pethő Rebeka a Virtuózok klasszikus
zenei televíziós tehetségkutató ver-
seny lezárulta után. A 18 éves nyá-
rádkarácsoni lány az elődöntőben
esett ki a tinik korcsoportjában,
ahonnan csak három versenyző jut-
hatott a döntőbe. A záró gálaműsor
végén azonban meglepetés érte Re-
bekát: különdíjjal jutalmazták mun-
káját és szereplését.

– A Virtuózok utolsó műsora előtt telefo-
non hívtak a szervezők, hogy ott kell len-
nem a finálén a stúdióban. Ez a felszólítás
egyben parancs is volt, de egy elismerés is,
hogy gondoltak rám. A kiesettek közül csak
a döntősöket hívták vissza és még három
elődöntőst, köztük engem is – mondta el
megkeresésünkre a marosvásárhelyi művé-
szeti szakközépiskola tanulója. A gálaműsor
végén a székelyföldi születésű Molnár Le-
vente Liszt-díjas budapesti operaénekes, az
Artstart4you egyesület elnöke egy-egy kü-
löndíjat ajánlott fel a két székelyföldi fiatal-
nak, a nyárádmenti fuvolás lánynak és a
csíkszeredai Fazakas Tamásnak, aki Rebe-
kával azonos csoportban énekesként 
versenyzett, és mindketten az elődöntőben
fejezték be a versenyt. Nagy meglepetésére
Rebeka egy mesterkurzus teljes körű finan-
szírozását kapta ajándékul. 

– Számomra elismerés, hogy támogat-
nak, és még nagyobb elismerés, hogy újra
visszamehettem a virtuózok közé, és együtt
a zsűrivel, a stábbal és a versenyzőkkel ün-
nepelhettük ennek a műsornak a lecsengését
– vallotta be Rebeka, aki szerint a mester-
kurzusok nagy továbbfejlődési lehetősége-
ket rejtenek, „minden zenész csillogó
szemmel gondol rájuk”, így érhetően ő is

örül ennek a díjnak, amely mindenképp se-
gítségére lesz a következő időszakban.
Hogy mikor és hol használhatja fel ezt a le-
hetőséget, csak a nyár folyamán közlik vele,
de tudja, hogy a mesterkurzusok általában
egyhetes továbbképzést jelentenek, ahol
külföldi szakemberek, tanárok foglalkoznak
tehetséges fiatalokkal, és a munka és képzés
mellett koncerteket, előadásokat is meglá-
togathatnak a résztvevők. (gligor)

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke és Maria Pre-
cup, Szászrégen polgármes-
tere június 18-án a
megyeházán fogadta a kínai
Shanxi (Sanhszi) tartomány
küldöttségét. A kínai tarto-
mány 2000 óta ápol testvér-
kapcsolati viszonyt Maros
megyével. Sanhszi tartomány
Kína északi részén fekszik, te-
rülete 156.600 négyzetkilo-
méter, lakossága 37 milliót
számlál. 

Több mint két évtizedes 
kapcsolatot élénkítettek fel 

A kínai küldöttséget Gao Wei-
dong, Sanhszi tartomány népi kong-
resszusának alelnöke vezette. Tagjai
között volt még Zhao Jianping, a
népi kongresszus igazságügyi bi-
zottságának vezetője, Li Yaming, a
sérült személyek szövetségének el-
nöke, Wei Zaixue, Yuncheng város
alpolgármestere, Li Shitao, a népi
kongresszus állandó bizottságának
tagja és Xu Liang, Sanhszi tarto-
mány kormánya nemzetközi kap-
csolatokért felelős osztályának
képviselője.

A marosvásárhelyi látogatás ke-
retében Szászrégen polgármestere,
Maria Precup és Yuncheng alpol-
gármestere, Wei Zaixue szándékle-
velet írt alá, amely az első lépése
annak, hogy a két város partnerségi
egyezményt kössön. 

A dokumentum értelmében
mindkét fél arra fog törekedni, hogy
előmozdítsa a két város gazdasági
és kereskedelmi kapcsolatát, hogy
ösztönözzék az ipar, a mezőgazda-
ság, a tudomány és a technológia, a
kultúra, a turizmus és az oktatás
terén a cserét és együttműködést.

– Sanhszi tartomány 1997-ben
hasonló szándéklevelet írt alá
Maros megyével, majd három évvel
később, 2000-ben megkötöttük a
testvérkapcsolatra vonatkozó proto-
kollumot. A mostani látogatással ezt
a hosszú évek óta tartó köteléket
szeretnénk erősíteni. Úgy gondo-
lom, hogy a jövőbeni együttműkö-
dés alapját képezheti a vegyipar, a
megújuló energiák és a közigazga-
tási szolgáltatások területe – nyilat-
kozta a hivatalos találkozó után Gao
Weidong, Sanhszi tartomány népi
kongresszusának alelnöke.

– Örvendetes, hogy Szászrégen
fejlődő városként partnerségre lép
Yuncheng városával. Úgy vélem,

hogy fontos a tapasztalat cseréje és
a különböző projektek kapcsán az
együttműködés a világ különböző
részeiről származó partnerekkel,
mert lehetőséget nyújt számunkra,
hogy gazdagítsuk ismereteinket,
jobban végezzük a munkánkat, és
megmutassuk másoknak, hogy mi-
lyen értékeink és mekkora potenciál
van Maros megyében – emelte ki
Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke.

Az elnök a Népújságnak nyilat-
kozva elmondta: fontosnak tartja a
kínai küldöttség, Sanhszi tartomány
képviselőinek látogatását, hiszen a
két testvérrégió között újra meg-
élénkül a kapcsolat, amely több
éven át szünetelt. Egy-egy levélvál-
táson kívül semmi sem történt. 

– Fontos lenne, hogy a köteléket
miknél szorosabbra fonjuk, s itt a
gazdasági, turisztikai kapcsolatokra
is gondolok. Nagyon fejlett az a tar-

tomány, mint ahogy Maros megye
is. Számunkra fontos, hogy Yun-
cheng városa Szászrégennel testvér-
települési kapcsolatba lép. Ez a
számunkra hatalmas város, amely-
nek több mint ötmillió lakosa van,
gazdaságilag nagyon fejlett, s így a
gazdasági kontaktus is megvalósul-
hat a jövőben – fogalmazott az
elnök.
Mindkét fél számára gyümölcsöző

együttműködés lesz 
A találkozón Maria Precup,

Szászrégen polgármestere szemé-
lyes élményeit osztotta meg a Kíná-
ban tett látogatásáról, elmondta,
hogy milyen mély benyomást tett
benne a történelmi, építészeti és
művészeti örökség ápolása, a szer-
vezettség, a dinamikus gazdaság, a
fegyelmezettség. – Az állampolgá-
rok jóléte minden polgármester pri-
oritása. Adminisztratív feladataink,
napi tevékenységünk, a projektjeink

mellett felelősségünk olyan megol-
dásokat keresni, amelyek lehetővé
teszik közösségünk számára a nyi-
tottságot, a tapasztalatcserét és leg-
főképpen a gazdasági lehetőségek
kihasználását. Köszönöm a kínai
küldöttség és jövőbeli partnereink
képviselőinek a kezdeményezést, és
köszönetet mondok a román kor-
mánynak és a Maros Megyei Ta-
nácsnak, hogy támogatták ezt a
találkozót. Biztos vagyok abban,
hogy ez az együttműködés mindkét
fél számára gyümölcsöző lesz –
mondta Maria Precup. 
Látogatás a Semtestnél 
és az Apollóban 

A kínai küldöttség Maros megyei
látogatása során ellátogatott a nem-
zetközi hínevű marosszentgyörgyi
Semtest BNV szarvasmarha-te-
nyésztő és kísérleti állomásra, vala-
mint az Apollo gyógykezelési és
fürdőközpontba.
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Mezey Sarolta

A kínai Shanxi tartomány küldöttségét fogadta a Maros Megyei Tanács 
Yuncheng és Szászrégen testvértelepülések lesznek

Fotó: Henn Attila

A székelyföldi születésű Molnár Levente operaénekes
ajánlotta fel a különdíjat             

Különdíjat kapott Pethő Rebeka

Nemrég zárult a Teleki Tékában talál-
ható címereket bemutató kiállításunk.
A különleges dokumentumokat csak
egy hétig lehetett látni a könyvtár
nagytermében, viszont továbbra is a
Téka napirendjén maradnak, hisz álla-
potuk szükségessé teszi mielőbbi res-
taurálásukat, ha azt szeretnénk, hogy
kutathatóak legyenek a jelen és a jövő
kutatói számára.

A Téka állományában található 31 halotti
címer 1783 és 1916 között készült. A legré-
gebbi és egyben legszebb darab az erdőcsi-

nádi származású hadnagy, későbbi tordai fő-
bíró, Szucsáki Ferenc halotti címere 1783-ból.
Szucsáki Ferencet Erdőcsinád mellett Maros-
jára is magáénak vallhatja, hisz a járai temp-
lom szószékkoronáját ő adományozta a falu
lakosságának. 1777-től a marosvásárhelyi re-
formátus kollégium főgondnoka is volt.

Különlegesen szép és ritka dokumentum ez
a Szucsáki-címer, ezért gondoltunk arra, hogy
ne csak egyszerűen megpályázzuk a helyre-
hozatalához szükséges 2500 lejt, hanem meg-
adjuk a lehetőséget mindenkinek, hogy
részese lehessen ennek a munkának. Biztos
lesznek, akik ezt a selyemcímer szépséges szí-
nei vagy művészettörténeti, illetve történeti
értéke miatt érzik majd fontosnak, de úgy
gondolom, hogy a csinádi vagy a járai közös-
ség, de akár a református kollégium diákjai is
fontosnak érzik majd, hogy ezáltal öltsék szo-
rosabbra a saját múltjukhoz fonódó szálakat. 

A Múzeumok Éjszakája alatt az összeg 20
százaléka folyt be a Téka perselyébe, a fenn-
maradó 2000 lejt szeretnénk szimbolikus ölté-
senként összegyűjteni. Egy öltés 10 lej, 200
öltésre van tehát szükség ahhoz, hogy a címer
újra régi színeiben tündökölhessen. Június 22-
ig tart az öltögetés, addig várjuk visszajelzé-
süket a szándékról a Teleki–Bolyai Könyvtár
Facebook-oldalán, illetve öltéseiket a
RO29BTRLRONCRT0383438001 számla-
számra (Szucsáki-címer megjegyzéssel) vagy
személyesen a Teleki Tékában, ahol június 22-
ig a szóban forgó címert is megtekinthetik.

Lázok Klára főkönyvtáros,
Teleki–Bolyai Könyvtár 

Fizess egy öltést 
a Teleki Téka legrégebbi 

selyemcímerének restaurálásába! 



Sok ezer nyolcadikot vég-
zett diák élt át izgalmas
perceket tegnap délelőtt az
országos képességmérő
vizsgák eredményeinek ki-
függesztésére várva. Az
óvások előtti osztályzato-
kat déli 12 órakor hozták
nyilvánosságra. 

A tanügyminisztérium össze-
sítése szerint a több mint 150.000
nyolcadik osztályt végzett diák-
ból 142.847-en vettek részt a
megmérettetésen. Országos szin-
ten a vizsgázók 73,5%-a –
104.972 diák – ért el 5-ös fölötti
átlagot, 319-en pedig maximális
pontszámot szereztek. A Maros
megyei eredményekről Ioan 
Macarie Maros megyei főtanfel-
ügyelőt kérdeztük.

Megyénkben 4237 diák jelent-
kezett kisérettségire, a vizsgákon

végül 3978-an vettek részt. Az
anyanyelvi vizsgát 1342-en tet-
ték le, 1268-an magyarból, 74-en
németből bizonyíthatták tudá-
sukat. 1213 diák 1,99–4,99 kö-
zötti osztályzatot szerzett, tízest
négyen kaptak: a marosvásárhe-
lyi Dacia, Egyesülés és Al. Ioan
Cuza iskolák, illetve a segesvári
Radu Popa általános iskola egy-
egy tanulója – tájékoztatott a fő-
tanfelügyelő, aki szerint a
matematikavizsga volt a legne-
hezebb, ezt tükrözik az eredmé-
nyek is. Míg románból a Maros
megyei diákok 72%-a, magyar-
ból 94,71%-a, németből pedig
95,94%-a ért el ötös fölötti osz-
tályzatot, matematikából mind-
össze 54%-uknak sikerült
átmenő jegyet szerezni. Román-
ból 30-an, matematikából 25-en
kaptak tízest, magyar anyanyelv-
ből 8, németből egy tízes dolgo-
zat született.

Ioan Macarie összegzéskép-

pen elmondta, az idei vizsgaered-
mények – a matematikából ka-
pott tételsor nehézségét is
figyelembe véve – valamivel
jobbak a korábbi évek teljesítmé-
nyénél, az országos átlag szem-
pontjából pedig mindenképpen
bizalomkeltők.

Az osztályzatukkal elégedet-
len diákok tegnap délután nyújt-
hatták be fellebbezésüket. A
dolgozatuk újrajavítását kérők
június 23-án, szombaton szerez-
nek tudomást végső vizsgaered-
ményeikről.

A középiskolába készülők jú-
nius 29. – július 3. között választ-
hatnak a meghirdetett helyekből.
A kisérettségin szerzett osztály-
zat 80%-ban, az 5–8. osztály át-
laga 20%-ban számít a média
szerinti számítógépes elosztás-
ban, amelyre július 9-én kerül
sor. Ezt követően, július 10–13.
között kell elfoglalniuk helyüket
az újdonsült középiskolásoknak.

Zoltán mindig késő este indult útnak.
Sárga taxija, mint sötétedés után éb-

redő nagy, fényes bogár, suhant a budapesti
utcákon, amelyek soha nem csendesednek el
igazán. A műszakot legszívesebben a Keleti
pályaudvar környékén kezdte. Nemcsak üz-
leti megfontolásból várta a hátizsákos, bő-
röndös csapatok felbukkanását, az is fontos
volt számára, hogy a Brassóból érkezett
vonat utasait szállíthassa ideiglenes vagy ál-
landó otthonukba. Mindig beszélgetni pró-
bált a kliensekkel, és pár udvarias,
„bemelegítő” kérdés után azt is megtuda-
kolta, honnan érkeztek, meddig maradnak. 

– Bármennyire furcsa, soha nem éreztette
velem senki, hogy tolakodó lennék. Az elmúlt
években egyre inkább meggyőződhettem
arról, mennyire vágynak az emberek a kom-
munikációra, és a vonatról leszállóknál fél-
napi zsibbasztó zötykölődés után ez még
erőteljesebben kifejezésre jut – magyarázta
beszélgetésünk elején. 

– Van jelentősége annak, hogy éppen Er-
délyből érkező utasokat szállít? – tudakol-
tam.

– Van, kezicsókolom – mondta gondolko-
zás nélkül, mint aki találkozásunk pillanatá-
tól erre a kérdésre várt. – Három évtizede
jöttem el abból a Hargita megyei faluból,
ahol életem első tizennyolc évét töltöttem. A
nyolcvanas évek vége felé nagyon elszaba-
dultak már az indulatok mifelénk, ezt maga
is jól tudja, nem kell magyarázzam. Amikor
nagykorú lettem, kirajzolódott előttem a kö-
telező katonai szolgálat rémképe. Semmi-
képpen sem akartam a román hadseregnél
szolgálni, tudtam, milyen bánásmód vár ott

a magyar fiatalokra. Az egyik osztálytár-
samnak Szolnokon voltak rokonai, elhatá-
roztuk, hogy valamiképpen megpróbálunk
kijutni hozzájuk. Egy este összepakoltuk a
legszükségesebbeket, és útnak indultunk.
Senkinek nem szóltam, még édesanyámnak
sem, mert tudtam, hogy kétségbeesik, ha ki-
derül, mibe vágtam a fejszémet. 

– Nem félt?
– Abban a felfokozott lelkiállapotban

eszembe sem jutottak az
esetleges következmé-
nyek, így félelmet sem
éreztem. Szabadoknak,
legyőzhetetleneknek
éreztük magunkat. A nagylaki határátkelőig
az osztálytársam unokabátyja vitt el autóval.
Ott megvártuk, amíg besötétedik, aztán át-
úsztunk a Maroson. Ezt így most könnyű
mondani, akkor viszont emberfeletti erőfe-
szítésre volt szükségünk. A Jóisten segítsége
nélkül minden bizonnyal vízbe fúlunk, vagy
lelőnek. Utólag rengeteg tragikus esetről
szereztem tudomást, tulajdonképpen csak
akkor fogtam fel, mire vállalkoztunk.

– Mikor vették fel a kapcsolatot az ottho-
niakkal?

– Csak miután megérkeztünk az osztály-
társam hozzátartozóihoz. Nem tudták, hogy
jövünk, a lehallgatott távbeszélgetések ko-
rában nem is mertük volna értesíteni őket.
Ettől függetlenül már akkor értettek min-
dent, amikor ajtót nyitottak. Rendkívül jósá-
gos, melegszívű emberek voltak, engem, az

idegent is éppen akkora szeretettel vettek
körül, mint a rokon fiút. Amikor édesanyá-
mat felhívtam, sírógörcsöt kapott. Csak any-
nyit mondtam neki, hogy jól vagyok, minden
rendben, és amint lehet, jelentkezem. Másfél
év múlva, a rendszerváltás után találkozhat-
tam újra vele. 

– Hogyan indult a magyarországi élet?
– Főleg munkakeresés szempontjából volt

nehéz. A tartózkodási engedély megszerzé-
sénél döntő szerepet
játszott a befogadó
család, amelynél csak-
nem egy évig laktam,
de az állampolgárság

elnyeréséig még hosszú volt az út. Állandóan
a munkalehetőségeket vadásztam, dolgoz-
tam takarítóként bevásárlóközpontban, mo-
sogatóként vendéglőben. Amint anyagilag
kicsit megerősödtem, béreltem egy szobát a
városban. Az osztálytársam rokonai váltig
ismételgették, hogy nagy a lakás, elférünk,
maradjak, amíg jónak látom, de nem akar-
tam visszaélni a jóságukkal. Albérletben
lakni anyagilag megterhelő volt, de legalább
kezdtem újra embernek érezni magam. 

– Mikor került Budapestre?
– A kilencvenes évek közepén, nősülés

után. Akkoriban pincérkedéssel kerestem a
kenyerem, munka közben ismertem meg a
későbbi feleségemet is, aki éppen a szolnoki
rokonainál nyaralt. Ő pesti lány volt, nem is
akart kiszakadni a nagyvárosi miliőből, így
természetes volt, hogy én megyek utána.

Kezdetben a szüleinél laktunk, de ott sehogy
sem találtam a helyem. Az első perctől érez-
tem, hogy lenéznek, elégedetlenek velem
anyósomék, így, amint alkalom adódott, al-
bérletbe költöztünk. Közben elkezdtem ta-
xizni, szabadidőmben fuvarokat vállaltam. A
lányunk születése előtt pár hónapig Ausztri-
ában dolgoztam, azt hiszem, akkor sikerült
végképp a saját lábamra állnom. Miután ha-
zajöttem, bankkölcsönből lakást vásárol-
tunk, azután mintha minden könnyebben
ment volna. Beleszerettem az éjszakai taxi-
zásba, azóta is ez a létformám. Sötétedés
után sokkal kevésbé zsúfoltak az utak, való-
sággal fellélegzik a város. Ilyenkor szá-
momra felüdülés vezetni. Hajnalban
hazamegyek, délig alszom, aztán estig a csa-
lád rendelkezésére állok.

– Erdélyben még járt, jártak az elmúlt
években?

– Minden évben egyszer hazalátogatok,
olyankor a család is velem jön. Rendszerint
úgy intézem, hogy édesanyám születésnap-
jára menjünk, augusztus elején. A lányom el-
sőéves egyetemista, már teljesen
függetlenedett tőlünk, de amikor Erdélybe
indulunk, mindig velünk tart. Azt mondja,
valami különös, megfogalmazhatatlan von-
zalmat érez a hely iránt.

– Eszébe jutott néha, milyen lett volna az
élete, ha másként dönt annak idején, tizen-
nyolc évesen?

– Sokszor, de mindig elhessegettem ma-
gamtól az ilyen gondolatokat. Meggyőződé-
sem, hogy semmi sem történik ok nélkül, és
valamiért nekem ide, ebbe a sokáig idegen
világba szólt a „jegyem”.

2018. június 20., szerda ________________________________________________KözÉLET _____________________________________________________ NÉPÚJSÁG 5

Erről jut eszembe
Izzasztó, „de karcsú még a nyár”. Hogyne lenne, csillagászatilag el sem kez-

dődött a kánikulaszezon! Hivatalosan csak a nyári napfordulótól mondhatjuk,
hogy tényleg megérkezett a forró évszak. A startot holnap 10,08 órára jósolják.
Addig még sok minden történhet, tény viszont, hogy hetek óta joggal panaszko-
dunk, megöl ez a kutya meleg. S abba még nem is gondoltunk bele, mi jöhet ez-
után! De persze nem elsősorban a melegrekordoktól kell félnünk. Sokkal
aggasztóbb mindaz, ami Romániában általános vonalon történik. Ekkora fejet-
lenséggel, ennyi tudatlan, felkészületlen vezetővel, értelmetlen intézkedéssel és
döntéshozóval, mint manapság, talán még sohasem volt dolgunk. Mindez nem
írható az agyakat felforraló, mindenkit kótyagossá tevő időjárás számlájára,
noha bizonyára aligha van ember, akit ne viselnének meg a hol itt, hol ott vá-
ratlanul lecsapó, vagy menetrendszerűen beköszönő frontok. A számlánkat az a
valós és jelképes csődtömeg terheli, ami erre a többre hivatott országra a sorsát
irányítók alkalmatlansága, hatalmi visszaélései és korrupt ügyletei miatt nehe-
zedik évtizedek óta. Az utóbbi időben különösen. S ha a gondolatmenet a szám-
lák, a zsebek felé terelt, vegyük innen a friss példákat, amelyek a fenti kijelentést
alátámasztják. Hivatkozhatnék a látványosan növekvő inflációra, amely már-
már újra a nagy számok szintjét ostromolja, de inkább a jelentéktelennek tűnő
drágulásokat említem, amiket nyilvánosan be se jelentettek. Többet fizetünk a
kenyérét, többet a vízért, többet a… Nem sorolom, aki naponta vásárol az üz-
letben, piacon, benzinkútnál, nyilván tapasztalta, milyen kitartóan és visszafog-
hatatlanul drágul az élet. A napokban közreadott statisztikák is erre vallanak.
A legutóbbi felmérések szerint az Európai Unió országai közül nálunk nőttek a
legjobban a fogyasztói árak. Májusi adat, hogy az éves növekedés 4,6 százalékos
volt, havi szinten 0,6 százalék. A listavezető Írországban egy év alatt mértek ek-
kora drágulást. De ne mondják, hogy csak olyasmivel példálózom, ami azt jelzi,
az országunk sereghajtó, találtam olyan Eurostat-kimutatást is, amelyben Ro-
mánia nem utolsó, hanem első helyen áll. 2017-ben Romániában nőtt a leg-
gyorsabban az egy főre eső GDP. 11,6 százalékos volt a növekedés. Szép. A
szakértők szerint ezt a számot az infláció növekedése és a lakosságszám csök-
kenése is számottevően növeli. A statisztika természetesen euróban számolt. Az
Egyesült Királyságban, ahova oly sokan elmentek pénzt keresni, csak 2 száza-
lékkal nőtt az egyes emberekre jutó GDP. És mégis megéri ott dolgozni, olyan
munkát is végezni, amit az ottaniak nem vállalnak. Persze a vásárlóerő-paritást
is figyelembe kell vennünk. Azt például, hogy az ottani átlagfizetésből hány liter
benzint lehet vásárolni, és hányat itt. Apropó autózás: még mindig azon hüle-
dezik nálunk a nép, hogy a szállításügyi miniszter mit mondott a sztrádaépítés-
ről. Hogy ha lennének autópályáink, azok visszavetnék a gazdaságot, mert
faképnél hagynának a külföldi befektetők. Jó, lehet, ezt úgy mondta, hogy közben
a körmeit reszelte, a hőség miatt pedig gőzölgés lassította az agyműködését. De
társult hozzá egy olyan felső szintű döntés is, hogy az ország nem igényli azt a
segítséget, amit az EU-tól lehetne igénybe venni, inkább a román állami költ-
ségvetésből és honi magánvállalkozók hozzájárulásából teremtik elő a szükséges
pénzalapot. Mit mondtam fentebb az észszerűtlen, érthetetlen döntéshozatalok-
ról? Azt. S ez helyi szinten is lemérhető. Az EU-s alapok felhasználása tekinte-
tében például. A marosvásárhelyi önkormányzat most sem remekel, egyike
annak a nyolc romániai megyeszékhelynek, ahova újabban nem vonzottak eu-
rópai pénzalapokat. Ugye milyen finoman fogalmazok? Az aktuális internetes
sajtókritika, amit a polgármesteri hivatal épp mostanság próbál kevés meggyő-
zőerővel cáfolni, konkrétan felveti, hogy hosszú ideje a város nem tud olyan
nagyszabású projekteket felmutatni, amelyeket az uniós alapok lehívásával for-
dítanának a lakosság számára jelentős fejlesztésekre. A külföldi magánbefekte-
tők se árasztanak el beruházási ajánlataikkal. És most kiderül, arra a
veszélyforrásra nem is gondoltunk, ami a tárcavezető szerint a sztráda miatt fe-
nyeget. A helyhatóságoktól függetlenül Vásárhelyt két ilyen autóút is elérheti a
jövőben. Nagy baj, két csapás. A külföldi élsportolók máris elhagyták a várost.
Szegények biztos nem tudták, hogy a pályaügyhöz nálunk mesés jelző társul:
nem más, mint a veres kakasé. Véget nem ér, mint egyes polgármesterek szaka-
datlanul megújuló mandátuma. (N.M.K.)

Éjjeli utakon

Nagy Székely Ildikó 

Fotó: Nagy Tibor

Kisérettségi – ideiglenes eredmények
A matek fogott ki a diákokon



Császár Károly az RMDSZ Maros megyei
szenátora olyan, az utólag kiegészí-
tett 18/1991-es, illetve a kataszteri
nyilvántartásra vonatkozó 7/1996-os
törvényt módosító javaslatokat nyúj-
tott be a szenátusban, amelyek fel-
gyorsíthatják a földtulajdon-
jog-visszaigénylést. Elsősorban a
házak melletti kert és udvar teleke-
lése esetében, valamint az ún. zseb-
szerződésekkel megvásárolt területek
visszaszolgáltatásában tisztázza az
eljárást. A kezdeményezésről beszél-
gettünk a szenátorral.  

– Mi indokolta a módosító javaslatokat? 
– Gyulakutai jegyzőként számos nehézsé-

get tapasztaltam a földterületek visszaszol-
gáltatása során, elsősorban az erre vonatkozó
18/1991-es és a későbbi kataszteri nyilván-
tartásba vételt szabályzó 7/1996-os törvény
hiányosságai miatt, de nem csak. Maros me-
gyei szinten készítettem egy felmérést az ön-
kormányzatoknál, és kiderült, hogy vidéken
több ezer olyan eset van, amikor a tulajdonos
nem tudta telekelni a házához tartozó terüle-
tet. Gyulakután például a községben lakók
40%-ának nincs tulajdonjogi irata, bár több
évtizede ugyanott laknak. Az esetek többsé-
gében a kollektivizálást követően házépítésre
kapták a telket, felhúzták a házat, és egysze-
rűen nem rendezték az okiratokat. Az ilyen
helyzetek tisztázásáért többször jártam a se-
gesvári kataszteri nyilvántartóban, és kide-
rült, hogy a Balavásár és Szováta közötti
településeknek nincsenek meg a régi telek-
könyvei vagy a kataszteri felmérést igazoló
egykori térkép, nyilvántartások (helyrajzi
számok), amelyek alapján rekonstruálható

lenne a tulajdonjog. Hivatalos megkeresésre
azt a választ kaptam, hogy 1944-ben a ma-
gyar hadsereg kivonulásakor elvitt minden
okiratot, és ami megmaradt, az megsemmi-
sült az 1970-es árvízben. 

– Milyen módosító javaslatokat fogal-
maztak meg, amelyek megoldják ezt a
helyzetet? 

– A 18-as törvény 23-as cikkelye ki-
mondja, hogy azok a területek, amelyeket
hajdanában a kollektív adott házépítésre, a
használók tulajdonába kerülhetnek, akik az
épületben laknak, telekelhetik az épület által
elfoglalt és a hozzá tartozó telket, illetve a 27-
es cikkely második bekezdése szerint azokon
a területeken, amelyeket nem kollektivizál-
tak, és ház van rajtuk, a  lakók kérhetik a
helyi polgármesteri hivatalnál birtoklevél ki-
bocsátását az adott területre. Sajnos a megyei
földosztó bizottság által elfogadott szabályzat
olyan bonyolult bizonyítási eljárást határozott
meg, hogy a felméréseim alapján az ügyek
99%-át nem rendezték.  

– Milyen okiratokat kellett benyújtani a
megyei földosztó bizottságokhoz? 

– A törvény abszurduma, hogy naprakész
telekkönyvet kértek és olyan bizonyító irato-
kat, amelyeket lehetetlen volt felmutatni. Ko-
rábban több polgármesteri hivatallal a
közigazgatási bírósághoz fordultunk, hogy
könnyítsék meg az eljárást, de elutasítottak.
Nem volt egyértelmű a jogszabály, ezért a
megyei bizottságok nem vállalták fel a tulaj-
donjog-rendezést. Mivel a tulajdonosok a
házak melletti területeket (kertek, udvarok)
évek óta használták, de nem volt erre tulaj-
donjogi bizonyítékuk, ezért azzal módosítot-
tuk a törvény cikkelyét, hogy konkrétan
megállapítottuk: milyen bizonyító iratokat
kell elfogadjon a megyei földosztó bizottság.
A módosító javaslat szerint, ha nincs más el-

fogadható bizonyíték, elég a négy szomszéd
által közjegyző előtt tett nyilatkozat, amiben
elismerik, hogy a házban lakónak mekkora
földterülete van. Ez nem csak a ház által el-
foglalt területre, hanem az egész beltelekre
(udvar és kert) vonatkozik. A telekelést meg-
előzően kötelezően topográfiai  felmérésre
van szükség, mert  ennek alapján jegyzik be
a tulajdonjogot a telekkönyvbe. 

A 27-es cikkely második bekezdése sze-
rint, amennyiben a terület nem volt kollekti-
vizálva és utólag eltulajdonítva, akkor a
használója kérheti a birtoklevelet, amennyi-
ben igazolja, hogy a földterület szerepel a
mezőgazdasági lajstromban vagy a kataszteri
regiszterben, és a használó fizeti rá a föld-
adót. A 36-os cikkely szerint azon területek
esetében, amelyek a román állam tulajdoná-
ban vannak, de használatba adódtak (sz.m.:
proprietar statul român – dat în folosinţă gra-
tuită), és időközben házat húztak a telekre, az
előzőhöz hasonlóan, ha a használó nevén sze-
repelnek a nyilvántartásban, kérni lehet a tu-
lajdonjogot. Ebben az esetben nem kell a
szomszédok nyilatkozata.  

– Tudomásom szerint a másik törvény-
módosító javaslat lehetővé teszi a zseb-
szerződések alapján kötött adásvétel
esetében a tulajdonjog elismerését. 

– Hogy ne a bíróságon dőljön el a tulajdon-
jog (például elbirtoklás), lehetővé tettük az
első telekeléskor, hogy amennyiben a hasz-
náló ún. zsebszerződéssel vásárolta a terüle-
tet, bejegyezheti a telekkönyvbe a  birtoklási
jogát. A bejegyzési kérést a területi kataszteri
hivatalhoz kell benyújtani, a következő ok-
iratokkal: a kataszteri felmérés dokumentáci-
ója, az önkormányzat által kibocsátott
igazolás, amiből kiderül, hogy a birtokló
használja a területet, és törleszti az adót. A
polgármesteri hivatalnak azt is igazolnia kell,

hogy a terület nincsen helyi és/vagy állami
köz- vagy magántulajdonban. Emellé szük-
séges négy szomszéd által közjegyző előtt tett
nyilatkozat, amiben elismerik, hogy valóban
a birtokos használja a szóban forgó területet.
Ha az igénylő házas, el kell döntenie, hogy
megosztja házastársával a tulajdonjogot vagy
sem.  Igazolnia kell azt is, hogy nem adta el,
és nincs kivéve a terület a polgárjogi forga-
lomból, továbbá nem áll bírósági eljárás alatt.
Amennyiben többen tartanak igényt a tulaj-
donjogra, akkor meg kell jelölni, hogy ki
mennyi részt birtokolna. Az említett akták
mellé csatolni kell a zsebszerződés másolatát
is. Amennyiben három éven belül senki sem
támadta meg a telekkönyvbe jegyzett birtok-
lási jogot, a telekkönyvi hivatal automatiku-
san bejegyzi a tulajdonjogot. Ha valaki mégis
ellenszegül, akkor peres úton lehet majd tisz-
tázni a helyzetet. 

– A javaslat óriási előrelépést jelenthet
a földtulajdonjog rendezésében, hiszen
nem kell hagyatéki tárgyalást kezdemé-
nyezni, vagy megkeresni a tulajdonosok
leszármazottjait, netán az élő, de idő-
közben külföldre távozott tulajdonoso-
kat, és kiiktatódott a közjegyzői eljárás
is. Mikorra várható a törvény hatályba
helyezése? 

– Remélem, hogy a telekkönyvi jogszabály
módosítását július elején elfogadja a képvi-
selőház is. Amennyiben a képviselőház is el-
fogadja a 18-as törvényben eszközölt
módosító javaslatokat, a Hivatalos Közlöny-
ben való megjelenés után 120 napon belül
kell benyújtani a tulajdonjogot igénylő kér-
vényt a polgármesteri hivatalhoz. A törvény-
módosító javaslatainkkal elsősorban a
mezőgazdászokat, azokat szeretnénk segí-
teni, akik megdolgozzák a földeket, vidéken
élnek, és így létbiztonságot adhatunk nekik.   

az egyik felén az alapanyag-, a másik
oldalán a készterméktartályokkal.  Az
épület acélszerkezetének építési mun-
kálatai és a technológia beszerelése
párhuzamosan történik, ugyanis a
nagyméretű gépek/berendezések beil-
lesztése a bonyolult szerkezetbe utólag
lehetetlen lenne. Az építmény befeje-
zése után kiépítik a vezérlési rendszert,
amely a teljesen automatizált gyártás-
irányítást biztosítja. Közben dolgoznak
a közműhálózathoz való csatlakozáson
is (földgáz-, víz- és villanyhálózat), és
folyamatban vannak a szolgáltatói szer-
ződéskötések. 

A beruházás indokoltságát az ország,
és ezen belül az erdélyi régió piaci po-
tenciálja is alátámasztja. Az erdélyi
régió az állattenyésztést illetően folya-
matosan fejlődik, amihez növekvő ta-
karmánykereslet társul. A
takarmánykeverő üzem több mint 60%-
ban szemes gabonát (kukorica, búza,
árpa) használ majd alapanyagként,
ehhez jönnek a különböző mezőgazda-
sági termékek/melléktermékek (szója-
dara, napraforgódara stb.),  premixek, a
növényi olajok, vitaminok stb. A keve-
rést saját fejlesztésű receptek alapján az
automata vezérlésű rendszer végzi. 

Gyakorlatilag az történik, hogy a
szállító gépkocsik mérés után a gabonát
beöntik a fogadógaratba, innen az ele-
vátorok és rédlerek segítségével az
alapanyagtartályokba kerül. A takar-

mánygyártási folyamat az alapanyagok
tárolása után azok összemérésével kez-
dődik. A pontos, precíz adagolást az
erre a célra kifejlesztett adagolórend-
szer végzi.  A szemes alapanyagokat
összemérés után darálni kell, majd a ke-
verés következik. Ezután a terméket a
rendszer vagy a készárutartályokba
szállítja, vagy további feldolgozásra to-
vábbítja. A takarmány csírátlanítása
után az adott állatfaj igényei érdekében
a takarmány nagy részét először higie-
nizálja, majd expandálja, végül pedig
granulálja a rendszer. Az így feldolgo-
zott takarmányhoz az élettanilag fontos
(azonban kevésbé hőstabil) vitamino-
kat, enzimeket, zsírokat és olajokat utó-
lag, egy következő keverési fázisban
folyékony formában adják hozzá. Szin-
tén emésztési okok miatt az UBM saját,
díjazott fejlesztése alapján a rendszer
képes további szemes terményeket (ép
szemű búza) is a takarmányhoz ada-
golni. 

A készre kevert, hőkezelt és vitami-
nokkal, enzimekkel kiegészített por-
mentes takarmányt a készáru-
tartályokba továbbítják, ahonnan egy
mozgó mérlegtartály segítségével te-
herautóra kerül, vagy zsákokba töltés és
palettázás után válik szállíthatóvá.

A takarmánykeverő üzem képes ba-
romfi-, sertés- és kérődzőnek való  ta-
karmányok előállítására, dercés és
granulált formában, valamint partner-
specifikus, egyéni receptúrák gyártá-

sára is. A gyártóvonalhoz automata zsá-
koló-, palettázórendszer csatlakozik,
így az üzem a megrendelőt igény sze-
rint ömlesztett vagy különböző méretű,
zsákos kiszerelésű termékekkel tudja
majd kiszolgálni. A zsákos termékek
ezáltal háztáji takarmányozásra is hasz-
nálhatóak lesznek.

Az üzem 30 tonnás óránkénti feldol-
gozásra képes, ehhez folyamatos alap-
anyag-biztosításra van szükség, amiben
a tulajdonosi csoportban levő, gabona-
kereskedő East Grain Kft.-nek lesz
kulcsfontosságú szerepe, mely a közel-
ben gabonatároló telepet épít. A gyár
alapítását megelőzően a földrajzi elhe-
lyezkedésnél fontos szempont volt a
környék mezőgazdasági potenciálja. A
régió jó termőterületekben gazdag, a
helyi mezőgazdasági termelőknek
pedig új lehetőség nyílik terményeik ér-
tékesítésére. Míg a helyben megtermelt
gabonát jellemzően exportáljuk, eköz-
ben a közép-erdélyi régióba jelentős
mennyiségű importtakarmány érkezik.
Az UBM beruházásával lehetőség nyí-
lik helyi alapanyagok felhasználásával
jó minőségű takarmányt gyártani, a
hozzáadott érték pedig helyben kelet-
kezik. Kiemelt fontossággal bírt Kere-
lőszentpál fekvése, innen ugyanis az
ország minden szeglete könnyen elér-
hető. 

Az Oprea Avicom résztulajdonos (a
Puiul de Crăieşti márkát tulajdonló, a
helyi baromfiágazat meghatározó sze-
replője) lesz az egyik legnagyobb kész-
termék-felhasználó.

Kőmives István szerint az UBM ma-
gyarországi piacvezetőként olyan ága-
zati tudástárral rendelkezik, mely a
romániai piacon jelentős megkülönböz-
tető kompetenciát jelent. Az East Cso-
port helyi piaci ismereteivel – ami az
alapanyag és a késztáp piacaira is kiter-
jed –, valamint az Oprea Avicom mint
takarmány-felhasználó tapasztalataival
olyan beruházói csoportot alkotnak,
mely a helyi takarmánypiac meghatá-
rozó szereplőjévé emelheti az UBM
Feed Románia Kft-t.

Munkahelyteremtés szempontjából
nem mellékes, hogy a takarmányüzem-
ben teljes kapacitásnál mintegy 35 sze-
mélyt foglalkoztatnak majd. De
kétségtelenül a beruházás legnagyobb
hozadéka, hogy hozzájárul a térség me-
zőgazdaságának fejlesztéséhez.
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Vajda György

Méhészek tanácsa 
Románia európai szinten élen jár a méhészetben.
Sajnos több mézet exportálunk, mint amennyi a bel-
piacra kerül. Ennek több oka van, az egyik az, hogy
kevéssé ismerik az emberek a méz jótékony hatá-
sát. Mivel az idei gyűjtésből származó méz és mé-
hészeti termékek is üzletbe kerültek, Cristina Cojocaru
mérnök, méhészeti szakértő a következőket ajánlja. 

A méz olyan könnyen oldódó glükózt és fruktózt, valamint
vitaminokat, ásványi anyagokat, aminosavakat és enzimeket
tartalmaz, amelyek jó hatással vannak a szervezetre. Ezáltal
erősödik a fizikai és mentális erőnlét, gyógyítja az anémiát,
leköti a kalciumot a csontokban, ugyanakkor segíti az emész-
tést. Téves felfogás, miszerint a cukros méz elveszti ható-
anyagait. Ez ugyanis egy természetes folyamat, amelyet a
glükóz és fruktóz, valamint a környezeti tényezők váltanak
ki. Hasonlóan jó hatású, sőt több hatóanyag van a lépes méz-
ben. A méhek által begyűjtött virágpor olyan anyagokat tar-
talmaz, amelyek különböző biokémiai hatásra
antibiotikumként viselkednek a szervezetben, megelőzik bi-
zonyos betegségek kialakulását, vagy kiváltják a gyógyító
folyamatot. A méhek nemcsak a virágport gyűjtik be, hanem
saját védelmükre gyantát, fakérget is „bedolgoznak” a kap-
tárba. A propoliszban olyan antibiotikum van, amely több
gyógyszerkészítmény alapanyaga. Ezeket tabletták, szirupok
vagy tinktúrák formájában fogyaszthatjuk. Vannak mézre és
méhészeti készítményekre allergiások is, számukra ajánlott
az orvosi felügyelet, illetve tanács, hogy ezek közül mit fo-
gyaszthatnak. 

Amennyiben valamilyen formában naponta fogyasztunk
mézet vagy bármilyen méhészeti produktumot, hosszú távon
megtapasztalhatjuk jótékony hatását. S ha néha megszúr egy
méh, ne pusztítsuk el, mert a méhcsípés kezeli a reumát és
az ízületi betegségeket. Vásároljanak tehát bizalommal ős-
termelőtől mézet, megéri!  

Földtulajdonjog-visszaszolgáltatást sürgető törvénymódosító javaslatok

Elérték az utolsó szintet

Szerkeszti: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)

Fizetik a gázolaj-támogatást
Hétfőtől a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési

Ügynökségek (APIA) fizetik a 2018-as mezőgazdasági
idényre az első negyedévi gázolaj-támogatást a mezőgazda-
ságban felhasznált üzemanyagra. Az ügynökség közleménye
szerint a 10.070 gazda által elhasznált 40 millió liter gázolajra
összesen 69,6 millió lej támogatást fizetnek ki. Az állam 2018-
ban literenként 1,7385 lejt térít meg a mezőgazdaságban hasz-
nált gázolaj jövedéki adójából. Maros megyében 244 gazda
részesül 1.223.106 lej támogatásban, amiből 703.542,386 liter
gázolajat fizetnek ki. Ebből a növénytermesztők 859.660 lej
értékben 494.484,343  liter, míg az állattenyésztők 363.446
lejre 209.058,043 liter üzemanyagot vásárolhatnak.



Vasárnap este újabb hat jelöl-
tet ütött lovaggá és fogadott
tagjai sorába a Szent László
Társaság (1861) és Rend Bac-
kamadarason. Ezzel az erdélyi
szék már tizenkét lovaggal és
tizenegy apróddal rendelke-
zik, és jó úton halad afelé,
hogy elnyerje a törzsszéki
rangot.

Miután pénteken Budapesten
ülésezett a Szent László Társaság
(1861) és Rend, majd szombaton
Pesthidegkúton lovagavatásra is sor
került, vasárnap este Backamadara-
son is újabb lovagokat avattak. A re-
formátus templomban tartott
szertartás keretében Tőkés Attila
gegesi lelkipásztor azt emelte ki,
hogy Isten ismeri mindenkinek a
lelkét, és akkora terhet rak rá, amit
el tud hordozni. Így szólította meg
és hívta el szolgálatra a lovagjelöl-
teket: a backamadarasi Koncz Ka-
rola apródot teológiai tanulmányok
felé irányítja, a székelyudvarhelyi
mérnök, fafaragó Benczédi László-
nak tehetséget adott, hogy 150 szé-
kely kapu díszében teremtsen életet
és értéket, a makfalvi Vass Imre pol-
gármesterre rábízott egy közössé-
get, a kibédi dr. Sebesi B. Szilárd
orvost azzal bízta meg, hogy máso-
kat gyógyítson, rajtuk segítsen, a
hármasfalusi Nemes Csaba István
vállalkozónak lehetőséget adott,
hogy otthont, hajlékot építsen az
emberek számára, míg a gegesi
Tőkés Attila lelkészt három évtizede
hívta el, hogy tanulmányai és nagy-
városi élete után egy kis faluban
szolgáljon. Az igehirdető hálát
adott, amiért Isten elhívott embe-
reket, hogy hittel, reménységgel és
szeretettel szolgáljanak, harcoljanak
azokért az értékekért, amelyeket ez
a lovagrend megőrzött: a keresztény
erkölcsért, értékek, hagyományok
ápolásáért, a magyar nemzetért.
Pallos, lovag- és érdemkereszt

Nt. l. Koncz László Ferenc, a
rend erdélyi széktartója köszöntötte
a rend Nürnbergből érkezett főkapi-
tányát, v. l. Imre Lászlót, v. l. Bozó
József magyarországi törzsszéktar-
tót, az erdélyi, valamint az Érdről és
Pesthidegkútról érkezett lovagtársa-

kat, kijelentve, hogy a káptalan jó-
váhagyta, a főkapitány pedig elren-
delte a hat jelölt lovaggá ütését és
az erdélyi széktartó rangemelését.
Erre az ünnepi alkalomra a tagok
adományából elkészült az erdélyi
szék saját zászlaja, így ennek fel-
avatására is sor került: l. Szász
Major Enikő zászlóanya átvette és
felkötötte a zászlóavató szalagot,

majd l. Kiss Dénes hármasfalusi lel-
kész beszélt arról, hogy a zászló
döntő módon befolyásolhatja egy-
egy közösség életét. Erre egy ószö-
vetségi példát, majd a
nándorfehérvári csata azon jelenetét
emelte ki példaként, amikor Dugo-
vics Titusz a mélybe ugrik a török-
kel, hogy megakadályozza a
félholdas zászló kitűzését, és meg-
mentse a várat. „Ezerszáz éve pró-
bálnak minket értékvesztetté tenni,
ezért szükségünk van példaképekre,
céltudatos, önfeláldozó emberekre,
hősökre.” Imájában Istent arra
kérte, hogy ez a zászló sokáig ma-
gasan lenghessen, s ha az idősebb
zászlótartók kiesnének, legyenek
apródok és hős katonák, akik azon-
nal átveszik és magasra emelik a lo-
bogót, hogy a harcosok végül
győzelmet arassanak. Ma is csendes
háborúk zajlanak körülöttünk és el-

lenünk, és nem mindegy, hogy mi
lesz ezek végkimenetele, ezért van
szükség a zászlókra – részletezte a
lelkész.

Ezután a jelöltek elmondták az
esküt, amellyel megfogadták, hogy
Szent László lovagkirály hűséges
lovagjai lesznek, majd a letérdeplő-
ket a főkapitány az avatópallossal
egyenként lovaggá ütötte, Koncz

László Ferenc erdélyi széktartót
pedig lovagkeresztes rangra emelte.
A rend évente olyan nem lovag sze-
mélyt is díjaz, aki ezt kiérdemelte,
a környezetében olyan munkát vég-
zett, amely megegyezik a rend cél-
kitűzéseivel. Ezúttal a székelyabodi
Marton Antal kapott érdemkeresz-
tet, aki szülőfaluja múltjának feltá-
rása érdekében munkálkodott, és ez
példamutató, főleg Székelyföldön,
ahol a magyarság mindennap küzd
a megmaradásért, múltja megőrzé-
séért.

Ezután a főkapitány az apródok-
nak átadott egy-egy példányt abból
a folyóiratból, amely a Kárpát-me-
dencében feltárt emlékek alapján
mutatja be Szent László életét,
múltját és jelenét, hogy még jobban
ráirányítsák a fiatalok figyelmét és
érdeklődését „arra a korra, amit
Szent László jelképez és amelynek
élharcosai vagyunk”.
Látványos, irigyelt gyarapodás

Ft. Imre László főkapitány nagy
eredménynek és élménynek tartja,
hogy az eddigi hat után vasárnap
megkétszereződött az erdélyi Szent
László-lovagok száma, hogy az er-
délyi szék soraiban két év alatt ilyen
létszámgyarapodást tapasztalnak.
Ez azt jelenti, hogy van erre igény
olyan emberek részéről, akik hasz-
nos tagjai lehetnek a rendnek, és ez

fontos az összmagyarság számára –
értékelte lapunknak az eseményt a
rend vezetője. Idén a rend húsz sze-
mély lovaggá ütéséről döntött,
ebből legtöbbet, hatot Erdélyben
avattak most, míg Ausztráliában
ötöt fognak. A főkapitány azt is el-
mondta, csodálatosabb lovagot
avatni egy nyárádmenti kis temp-
lomban, mint egy palotában, ezért
sokkal jobban érzi magát Erdély-
ben, és fontosak számára az itteni
avatások, ugyanakkor minden segít-
séget megad az erdélyi szék önálló
működéséhez, ahol a lovagi apródi
intézmény is létrejött.

Koncz László Ferenc erdélyi
széktartó úgy tartja, hogy az immár
tizenkét fős lovagszám apostoli je-
lentésű, és azt mutatja, hogy külde-
tése van a Szent László rendnek és
azoknak az embereknek, akik vál-
lalták a felkérést, és csatlakoztak
hozzájuk. Mivel Erdélyben három
éve indult a rendi munka, fontos a
csapatépítés, a további létszámgya-
rapodás, hogy minden erdélyi szék-
ben képviselve legyenek, és
elnyerhessék a törzsszéki címet.
Úgy tűnik, Csíkszékről és Székely-
keresztúr környékéről is van érdek-
lődő, és ha van csapat, akkor el
lehet indulni Szent László példáján,
lehet szolgálni, közösséget alkotni,
tevékenykedni a nagyvilágban. Ami

a lovagkeresztes rangra emelést il-
leti, Koncz úgy érzi, ezzel a rend el-
ismerte az eddigi széktartói
tevékenységét, és ezután a kápta-
lanban is tevékenyen tud majd kép-
viseleti munkát végezni. Nem
elhanyagolandó az sem, hogy a ti-
zenegyes apródlétszám már több,
mint a világ összes többi apródja
együttvéve.

Az újonnan lovaggá ütöttek
egyaránt kiemelkedőnek érzik eze-
ket a pillanatokat. Tőkés Attila szá-
mára felemelő érzés volt látni, hogy
a templomban ennyi érték és érté-
kes ember gyűlt össze, és „jó érezni,
hogy ezeket az értékeket én is visel-
hetem”. Vass Imre számára meg-
tisztelő, hogy egy ilyen rend tagjává
válhatott, és megpróbálja az ezzel
járó feladatokat tisztességgel és be-
csülettel végezni.

Gligor Róbert László
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Felavatták az erdélyi szék saját zászlaját

Újabb hat lovagot avattak, ezzel az erdélyi taglétszám elérte a tizenkettőt  Fotó: Gligor Róbert László

Megkétszereződött az erdélyi tagok száma
Új lovagokat avattak Backamadarason



Az előző részben a korlátolt fe-
lelősségű társaságról beszéltünk,
annak ellenére, hogy elvi fontos-
sági szempontból a kereskedelmi
társaságok sorát a részvénytársaság
„nyitja”. Ennek a vállalkozási for-
mának ugyanis a legrészletesebb a
szabályozása, amely általános jog-
alapként a korlátolt felelősségű tár-
saságokra is alkalmazandó, az
azokra jellemző sajátos és különös
törvényes szabályozásokat kivéve.
Az elemzési sorrendet azért cserél-
tük fel, mert – habár a részvénytár-
saságok elvi jelentősége fontosabb
– a romániai gazdasági életben a
korlátolt felelősségű társaságok
száma a legnagyobb, kb. 80% a
vállalkozások között. Viszont a
részvénytársaságok gazdasági és
pénzügyi ereje majdnem mindig je-
lentősebb, mint egy egyszerű kft.-
é, elég csak arra gondolni, hogy a
részvénytársaságok alapító tőkéje
minimum 25.000 eurónak megfe-
lelő lej kell legyen, szemben a kft.
csekély 200 lejes alaptő kéjével,
vagy elég megemlíteni azt, hogy
banki pénzügyi intézet esetén a tör-
vény kötelezővé teszi a részvény-
társasági formát. 

A részvénytársaság létrejöttét az
tette szükségessé, hogy jelentős és
összetett gazdasági tevékenység-
hez nagy összegű tőkére volt szük-
ség, amelyhez több befektetőt
kellett bevonzani. Ezt a tőkeigényt
a részvény valamint a kötvény lét-
rehozásával sikerült megoldani. A
részvény egy bizonyos részvény-
társaság vagyoni, illetve szavazati
jogra feljogosító értékpapírja,
amely birtoklóját osztalékra, vala-
mint szavazati jogra jogosítja fel. A
kötvény esetében annak birtoklója
jogosult, hogy bizonyos határidő
letelte esetén a részvénytársaságtól
bizonyos összeget, illetve annak
kamatait megkapja, valamint bizo-
nyos, a társaság által biztosított
szolgáltatásokat kapjon. A rész-
vény lehet névre szóló vagy bemu-
tatóra szóló részvény, ebben az
utóbbi esetben a részvény minden-
kori birtoklója gyakorolja a részvé-
nyesi jogokat. A részvények értéke
alkudható, tőzsdén jegyezhető,
alapesetben szabadon átruházható,

a részvényesek felelőssége pedig a
részvények értékére korlátozódik,
a birtoklónak szavazati jogot bizto-
sítva a társaság közgyűlésén. 

Mivel egy részvénytársaságban
alapesetben sok befektető kockáz-
tat akár jelentős mennyiségű pénzt
egy olyan befektetésért, amelyet
részleteiben alaposan nem ismer,
ezért ennek a társaságnak a szabá-
lyozása, mint mondtuk, a legössze-
tettebb, működése a hatalom-
megosztás és a többségi elv alapján
működik. A részvénytársaság leg-
felsőbb döntéshozója a részvénye-
sek közgyűlése, amely lehet rendes
vagy rendkívüli. A legfontosabb
különbség más társaságokkal
szemben ennek működésében az,
hogy összehívását alapesetben 30
nappal azelőtt meg kell hirdetni a
Hivatalos Közlönyben, valamint
egy nagy példányszámú újságban,
kivéve ha a közgyűlésen a fenti
összehívást elmulasztva minden
részvényes jelen van. A részvény-
társaság ügyvitelét az ügyvezetői
tanács és az igazgatók (egységes
vezetési rendszer esetén), vagy az
igazgatóság és a felügyelőbizottság
végzi (dualista vezetési rendszer
esetén), akiket a közgyűlés bármi-
kor visszahívhat. 

Részvénytársaságot legkevesebb
két személy hozhat létre. A rész-
vénytársaságok esetében, mivel a
részvények alapesetben (ha nem
zrt.-ről, zártkörűen működő rész-
vénytársaságról beszélünk) szaba-
don átruházhatók, illetve akár
nemzetközi tőzsdén is jegyezhetők,
a tulajdonosi kör egy idő után akár
globális is lehet, illetve bizonyos
mértékben fantomizálódik, hiszen
sokszor lehetetlen követni, hogy ki
a végső tulajdonosa egy bizonyos
részvénynek. Ez a tény visz egy
nagy pénzügyi rizikót a részvény-
társaságok életébe a spekulatív
tőzsdei részvényfelvásárlások ese-
tében.

A kereskedelmi társaságoknak
létezik még három jogi formája: a
közkereseti társaság (societate în
nume colectiv), az egyszerű betéti
társaság (societate în comandită
simplă), illetve a betéti részvény-
társaság (societate în comandită pe
acţiuni). Ezek a formák a gyakor-
latban alig fordulnak elő, valószí-
nűleg azért, mert a fenti társaságok
közös jellemzője, hogy a tag vagy

a tagok személyesen felelnek teljes
személyes vagyonukkal a társaság
tartozásaiért. Így például a közke-
reseti társaság tagja, az egyszerű
betéti társaság és a betéti részvény-
társaság beltagjai (asociaţi coman-
dităţi) korlátlanul és egye-
temlegesen felelnek a társaság kö-
telezettségeiért. Meg kell jegyezni,
hogy ez a felelősség nem jelenik
meg azonnal, csak abban az eset-
ben, ha a társaság nem fizeti ki
adósságait 15 nap alatt a felszólítá-
sától számítva. Mindhárom társa-
sági forma esetében legalább két
személy kell azokat létrehozza, il-
letve teljesítse az előbbi részekben
felsorolt bejegyzési kritériumokat.

Az eddigi vállalati formák mind
jogi személyiséggel rendelkező ke-
reskedelmi társaságok voltak, utol-
sóként meg kell említeni a
szövetkezeteket, amelyek ugyan
jogi személyiséggel rendelkeznek,
de nem kereskedelmi társaságok.
Mivel a szövetkezetek annak ide-
jén a kommunista rendszerből je-
lentős vagyonokat mentettek át,
illetve működésük nem volt meg-
felelően szabályozva, működésük-
höz sokszor botrányok is
kapcsolódtak, lejáratva a szövetke-
zetek egyébként nagyon hasznos
formáját. A szövetkezetek, ugyan-
úgy, mint a kereskedelmi társasá-
gok, a szabad egyesülési jog
alapján jönnek létre, ellenben tevé-
kenységük a kereskedelmi tevé-
kenység mellett tartalmazhat más
gazdasági, szociális vagy kulturális
aktivitást is. A szövetkezet demok-
ratikusan működik, egy tag nem
rendelkezhet 20%-nál nagyobb tu-
lajdonhányaddal. Az alapító sze-
mélyek minimális száma 5, a
szövetkezet a cégbírósági bejegy-
zéstől számítva lesz jogi személy.
A szövetkezet minimális alapító tő-
kéje 500 lej, a szövetkezetet nem
lehet kereskedelmi társasággá ala-
kítani. A szövetkezet törzstőkéje –
ugyanúgy mint a kft.-nél – mini-
málisan 10 lej értékű társasági ré-
szekre oszlik.

A következő részben a jogi sze-
mélyiség nélküli, egyszerűbb vál-
lalkozási formákról, az
engedélyezett természetes sze-
mélyről, a szabadfoglalkozásúak-
ról, a családi vállalatokról,
valamint a vállalati társulásokról
fogunk beszélni.
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Virtuális és telefonos csalókra figyelmeztetnek
Légy szemfüles! Ne verjenek át!

Sokan első személyazonossági nélkül
Kötelező megszerezni 

A Maros Megyei Rendőr-fel-
ügyelőség közleményében a
virtuális világban elkövetett
csalásokra figyelmeztet,
ugyanakkor telefonon is fo-
lyamatosan csalással próbál-
koznak. Ezt elkerülendő,
érdemes a hatósági tanácso-
kat megszívlelni.

A csalók egyik fő területe a vir-
tuális világ lett, ahol bizonyos hon-
lapokon rendkívül előnyös áron
ajánlanak eladásra termékeket (sze-
mélygépkocsikat, mezőgazdasági
gépeket, háztartási berendezéseket),
de turisztikai csomagokat is, vala-
mint számítógép-programokat, ok-
tatócsomagokat stb. 

Amennyiben valaki érdeklődik a
meghirdetett termékek iránt, a csa-
lók arra utasítják áldozatukat, hogy
előlegként bizonyos pénzösszeget –

a megvásárolandó termék garanci-
ájaként – utaljon át bizonyos bank-
számlára. A gyanútlan vásárló által
letétbe helyezett összegeket a csa-
lók felveszik, a kecsegtetőnek tűnő
üzlet azonban már nem köttetik
meg. 

A rendőrségi figyelmeztetés sze-
rint online vásárlás alkalmával nem
szabad előlegbe kért pénzt küldeni.
Ne osszanak meg semmilyen infor-
mációt a kártyájukról olyan honla-
pokon, ahol nincs jelen a biztonsági
elem (a böngészőben a kis lakat), és
ha kétségek merülnek fel az illető
weboldallal kapcsolatosan. Ellen-
őrizzék a kommentekben az eladó
visszajelzését, illetve más vásárlók
megjegyzéseit, és amennyiben sok
negatív tapasztalatot osztanak meg,
ne vásároljanak attól a webáruház-
tól. (szp)

A Maros Megyei Lakosság-
nyilvántartó Hivatal közlemé-
nye szerint  az elkövetkező
időszakban országszerte el-
lenőrző akciókat végeznek
annak érdekében, hogy ki-
szűrjék azokat a 14–18 év kö-
zötti személyeket, akik
romániai lakhellyel szerepel-
nek  az országos személynyil-
vántartóban, de nem
kérvényezték személyazonos-
sági kibocsátását. 

Maros megyében 1549 nyilván-
tartott személy van, közülük 422
olyan 14–18 év közötti fiatal, aki a
14. életév betöltésével egyidejűleg
nem kérte az első személyi kibocsá-
tását.

Ugyanakkor 1127 olyan Maros
megyei lakhellyel szereplő nagy-
korú is van a nyilvántartásban, akik
első személyazonosságijukra nem
tartottak igényt. 

A 2005. évi 97-es sürgősségi
kormányrendelet 19. cikkelye értel-
mében a 14. életév betöltésével a
román állampolgárok 15 napon
belül kötelesek kérvényezni a  sze-
mélyazonossági igazolványt. A
Codruţa Sava intézményvezető
által aláírt  közlemény szerint
mindazok, akik nem igényelték
még, jelentkezzenek a lakhelyüket
kiszolgáló lakosság-nyilvántartó
hivatalnál, és kérjék a személyi ok-
mány kibocsátását. (szer)

Külföldi számokról érkező hívások
Ha gyanús, mellőzzék!

Az Országos Távközlési Ható-
ság a Facebook közösségi ol-
dalon figyelmeztette a
felhasználókat, hogy ameny-
nyiben külföldi telefonszá-
mokról érkeznek gyanús
hívások, semmiképpen ne
hívják vissza azokat. 

Olvasóink is jelezték, hogy isme-
retlen külföldi számokról kapnak
rövid hívásokat, amelyek célja az
lehet, hogy az illető visszahívja a
csalót. A távközlési hatóság szerint
a következő országbeli számokról
érkeznek a leggyakrabban a hívá-

sok: albániai (+355), burundi
(+257), malawi (+257), marokkói
(+212), nigériai (+234), tunéziai
(+216), fehéroroszországi (+375),
pakisztáni (+92) és észtországi
(+372). Amennyiben azokat a szá-
mokat visszahívják, megtörténhet,
hogy olyan emelt díjas a hívás, ahol
a percenkénti tarifa rendkívül
magas, így a károsultak a visszahí-
vás után a prepay kártyák esetében
teljesen egység nélkül maradhat-
nak, előfizetés esetén pedig jelentő-
sen megugorhat a telefonszámlájuk.
(sz.p.p.)

Vállalkozási formák a román jogban (IV.)

Magyarországi akkreditált ötnapos
továbbképzéseket hirdetnek ez év au-
gusztusára pedagógusok részére. Be-
iratkozási határidő július 30. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
és az Oktatási Hivatal 2018 év augusztusára
magyarországi elismert és akkreditált tovább-
képzést hirdet 225 külhoni magyar pedagó-
gus részére. A határon túli magyar
pedagógusszervezetek – Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége, Kárpátaljai Ma-
gyar Pedagógusszövetség, Észak-bácskai
Magyar Pedagógusok Egyesülete, Vajdasági
Magyar Pedagógusok Egyesülete, Horvátor-
szági Magyar Pedagógusok Fóruma és Mu-
ravidéki Magyar Pedagógusok Egyesülete –
javaslata alapján az alábbi időpontokban és
helyszíneken hirdet 30 kontaktórás, ötnapos
továbbképzést: 

– 2018.07.29. – 2018.08.03. / Mórahalom,
Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola

Az élményalapú oktatás… avagy nonfor-
mális és informális tanítási helyzetek élmény-
pedagógiai alapokon; 

– 2018.08.05. – 2018.08.10. / Gödöllő,
Szent István Egyetem Kollégiuma 

Beszélj úgy, hogy érdekelje – hatékony
kommunikáció pedagógusoknak;

– 2018.08.05. – 2018.08.10. / Nyíregyházi
Pedagógiai Oktatási Központ

A pedagógusok értékelési, mérési kultú-
rájának megújulása;

– 2018.08.05. – 2018.08.11. / Győr, 
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kol-
légium

Tükröm-tükröm, mondd meg nékem… – A
pedagógus mint „varázstükör” – A tekintet,
a hang, az érintés és a tanár-diák kapcsolat
egyéb teremtő eszközei;

– 2018.08.18. – 2018.08.23. / Békéscsaba,
Békés Megyei Könyvtár

Digitális írástudás fejlesztése a szaktárgyi
oktatásban;

– 2018.08.19. – 2018. 08. 24. / Debreceni
Pedagógiai Oktatási Központ

A családdal kapcsolatban – Együttműkö-
dés; A családok bevonási lehetőségei a neve-
lési-oktatási folyamatokba;

– 2018.08.26. – 2018.08.31. / Balatonsze-
mes, Szindbád Hotel

A projektpedagógia mint az élményszerű
tanulás gyakorlata 

– 2018.08.27. – 2018.08.31. / Eger, Eszter-
házy Károly Főiskola, Gyakorló Általános,
Közép-Alapfokú Művészeti Iskola és Peda-
gógiai Intézet

A reflektív pedagógusszerep és az aktív ta-
nulás gyakorlata;

– 2018.08.27. – 2018.08.31. / Eger, Eszter-
házy Károly Főiskola, Gyakorló Általános,
Közép-Alapfokú Művészeti Iskola és Peda-
gógiai Intézet

Alkotó-fejlesztő meseterápia;
A továbbképzésekre azok a Romániában

(Erdély, Bánát, Partium), Szlovákiában (Fel-
vidék), Ukrajnában (Kárpátalja), Szerbiában
(Vajdaság, Észak-Bácska), Horvátországban
(Drávaköz), Szlovéniában (Muravidék) ál-
landó lakóhellyel rendelkező, magukat ma-

gyar nemzetiségűnek valló pedagógusok je-
lentkezhetnek, akik a 2017–2018-as tanévben
magyar nyelven folytattak oktató-nevelő
munkát. A helyek régiónkénti arányos elosz-
tásáról a határon túli magyar pedagógusszer-
vezetek konszenzussal állapodnak meg,
valamint döntenek a beiratkozottak elfogadá-
sáról. A romániai beiratkozottak részvételi jo-
gáról a rendelkezésükre álló helyek
függvényében az RMPSZ megyei, körzeti és
területi elnökei döntenek – áll a Romániai
Magyar Pedagógusok Szövetségétől Mihály
Réka által eljuttatott közleményben. Jelent-
kezni a Kárpát-medence bármely régiójából
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
honlapján, a www.rmpsz.ro oldalon, a Ma-
gyarországi továbbképzések 2018 menüpont
alatt található online adatlap kitöltésével
lehet. Beiratkozni 2018. július 30-ig lehet, a
jóváhagyottak névjegyzékét az RMPSZ hon-
lapján teszik közzé. 

A magyarországi továbbképzésekkel kap-
csolatos további információk az RMPSZ
honlapján, valamint  Pöllnitz Ilonától, a Szé-
kelyföldi Oktatási és Módszertani Központ
vezetőjétől – +40-728-297095,
sztok@rmpsz.ro – igényelhető. (sz.p.p)

Akkreditált továbbképzések Magyarországon
Magyar nemzetiségű pedagógusoknak

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska



Sima győzelemmel rajtoltak a belgák
a labdarúgó-világbajnokságon

A Panama felett aratott magabiz-
tos, 3-0-s győzelemmel mutatkozott
be Belgium labdarúgó-válogatottja
az oroszországi világbajnokság G
csoportjában, hétfőn.

A papírformának megfelelően a
belgák az első perctől fogva irányí-
tották a mérkőzést, ugyanakkor a
vb-újonc panamaiak jól tartották
magukat az első negyvenöt perc-
ben, és néhány gyors kontrával egy-
szer-egyszer zavarba is hozták az
európaiak védelmét.

A fordulást követően Mertens
bombagóljával gyorsan előnybe ke-
rült a belga válogatott – 2014-ben is
a Napoli csatára lőtte csapata első
vb-gólját. Panama gyorsan vála-
szolhatott volna, de Courtois ziccert

hárított. A belgák a folytatásban fe-
lőrölték ellenfelüket és Lukaku
duplájával biztosították sikerüket.

A svédek 11-esből szerzett
góllal 1-0-ra legyőzték a dél-ko-
reai csapatot hétfőn az F csoport
első fordulójának Nyizsnyij
Novgorodban rendezett mérkő-
zésén az oroszországi labdarúgó-
világbajnokságon.

A dél-koreaiak kezdték lendü-
letesebben a találkozót, de a své-
dek szervezett védekezésükkel
hatástalanították az ellenfél ak-
cióit, majd kiegyenlítetté vált a
mérkőzés. Az első félidő legna-
gyobb helyzetét Berg hagyta ki,
aki 6 méterről a dél-koreai ka-
pusba lőtt. A játékrész második
felében a skandináv együttes irá-
nyított, de újabb komoly lehető-
séget nem tudott kidolgozni.
Nem alakult ki folyamatos játék,
a 45 perc alatt több szabálytalan-
ság volt (25), mint az eddigi vb-
meccsek bármelyikén 90 perc
alatt.

A folytatásban sem emelke-
dett a színvonal, a rengeteg sza-
bálytalanság miatt sokat állt a
játék. Valamelyest a svédek vol-
tak jobbak, de ez veszélyes szi-
tuációkban nem nyilvánult meg,
egy rossz ütemű becsúszás miatt
11-esből mégis sikerült előnybe
kerülniük. A távol-keleti csapat
hátrányban sem tudott újítani, a
svéd védelem viszonylag köny-
nyűszerrel őrizte meg az ered-
ményt a lefújásig.

Anglia labdarúgó-válogatottja
Harry Kane duplájának köszönhetően
2-1-es győzelmet aratott Tunézia csa-
pata felett az oroszországi világbaj-
nokság G csoportjában, hétfőn.

A 11 mérkőzés óta veretlen an-
golok az első öt percben kétszer is
betalálhattak volna, ám előbb Jesse
Lingard, majd Raheem Sterling hi-
bázott óriási helyzetben. Néhány
perccel később Harry Kane már
nem hibázott, majd az afrikaiak
helyzetét tovább nehezítette, hogy
az addig több nagy védést bemu-
tató Muez Hasszen kapust le kellett
cserélni. Bár a folytatásban is az

angolok játszottak fölényben, és
több nagy gólhelyzetet is kialakí-
tottak, a tunéziaiak a félidő hajrájá-
ban büntetőből egyenlíteni tudtak.

A második felvonásban jóval
kevesebb lehetősége volt Gareth
Southgate szövetségi kapitány csa-
patának, amely ugyan próbálko-
zott, de a tunéziai védelem jobban
zárt, mint az első negyvenöt perc-
ben. Az angolok cseréket is beve-
tettek, de végül egy újabb rögzített

helyzet vezetett eredményre: Harry
Kane másodszor is egy szögletet
követően talált az ellenfél kapu-
jába, megszerezve a győzelmet
Angliának.

A mérkőzésen a csapatoknak és
a szurkolóknak is meggyűlt a
bajuk a természettel: nagy mus-
lica- és szúnyoginvázióval kellett
megküzdeniük, noha a világbaj-
nokság előtt permeteztek a Volga
folyó mentén.
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Az F csoport állása
1. Svédország 1 1 0 0 1-0 3
2. Mexikó 1 1 0 0 1-0 3
3. Dél-Korea 1 0 0 1 0-1 0
4. Németország 1 0 0 1 0-1 0

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, F csoport, 1. forduló: Svédország – Koreai Köztár-

saság 1-0 (0-0)
Nyizsnyij Novgorod, 42.300 néző, vezette: Joel Aguilar (salvadori).
Gólszerző: Granqvist (65., 11-esből).
Sárga lap: Claesson (61.), illetve Kim Sin Vok (13.), Hvang He Csan (55.).
Svédország: Olsen – Augustinsson, Granqvist, Jansson, Lustig – Claesson,

Larsson (81. Svensson), Ekdal (71. Hiljemark), Forsberg – Berg, Toivonen (77.
Thelin).

Koreai Köztársaság: Cso Hjun Vo – Li Jong, Dzsang Hjun Szo, Kim Joung
Kvon, Park Dzso Ho (28. Kim Min Vo) – Li Dzse Szung, Ki Szung Jueng, Go Dzsa
Csol (73. Li Szung Vo) – Hvang He Csan, Kim Sin Vok (66. Dzsung Vo Joung),
Szon Hung Min.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, G csoport, 1. forduló: Anglia – Tunézia 2-1 (1-1)
Volgográd, 41.064 néző, vezette: Wilmar Roldán (kolumbiai).
Gólszerzők: Kane (11., 91.), illetve Szászí (35., tizenegyesből).
Sárga lap: Walker (34.).
Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Dele Alli (80. Loftus-

Cheek), Henderson, Lingard (93. Dier), Young – Sterling (68. Rashford), Kane.
Tunézia: Hasszen (15. Ben Musztafi) – Meriah, Ben Júszef, Bronn, Malúl –

Shíri, Badri, Szászí – al-Din Júszef, Hazrí (85. Halifa), Szliti (74. Ben Amor).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-világbajnokság, G csoport, 1. forduló: Belgium – Panama 3-0 (0-0)
Szocsi, 43.257 néző, vezette: Janny Sikazwe (zambiai).
Gólszerzők: Mertens (47.), Lukaku (69., 75.).
Sárga lap: Meunier (14.), Vertonghen (59.), De Bruyne (88.), illetve Davis (18.),

Barcenas (45+2.), Cooper (49.), Murillo (51.), Godoy (57.).
Belgium: Courtois – Alderweireld, Boyata, Vertonghen – Meunier, De Bruyne, Wit-

sel (90. Chadli), Carrasco (74. Dembele) – Mertens (83. Hazard), Lukaku, Hazard.
Panama: Penedo – Murillo, Roman Torres, Escobar, Davis – Barcenas (63.

Gabriel Torres), Cooper, Gomez, Godoy, Rodriguez (63. Diaz) – Perez (73. Tejada).

Hatvan év 
a legutóbbi sikeres nyitány óta

Svédország hatvan év elteltével nyerte meg ismét nyitómérkőzését
labdarúgó-világbajnokságon. Az északi csapat legutóbb 1958-ban,
hazai környezetben győzött vb-nyitányán. Solnában 3-0-ra múlta felül
a mexikóiakat, azóta hét alkalommal nem sikerült nyernie első pályára
lépése alkalmával. Mindkét győztes találkozón tizenegyeset ítéltek a
svédeknek, s mindkétszer a 4-es számmal játszó csapatkapitány – Nils
Liedholm, illetve Andreas Granqvist – állt a labda mögé, és sikeresen
hajtotta végre a büntetőt. 1958-ban az a második gól volt, ezúttal vi-
szont győzelmet ért a mérkőzés egyetlen találata. Hatvan éve a sikeres
első mérkőzés után a svédek a döntőig meneteltek, amelyben 5-2-re
kikaptak a braziloktól.

Harry Kane duplájával győzött 
az angol válogatott

A svédek büntetővel győzték le 
a dél-koreaiakat

Röviden
* Kigyulladt, de biztonságosan landolt az a repülőgép, amely az orosz-

országi labdarúgó-világbajnokságon szereplő szaúd-arábiai válogatottat
szállította hétfőn. A lángok akkor csaptak fel a motortérből, amikor az
orosz légitársaság által üzemeltetett 12 éves Airbus landolni készült Rosz-
tovban. Az eset során senki nem sérült meg.

* Az egyiptomi válogatott játékosa, Esszam El-Hadarj szerint a labda-
rúgó-világbajnokságon pályára lépő kapusok a nemzetközi szövetség
(FIFA) áldozatai a tornán használt új labda, a Telstar 18 miatt. „Négyé-
vente változik a futball, és ehhez a mezőnyjátékosok sokkal jobban képesek
alkalmazkodni, mint mi, kapusok” – vélekedett a 45 éves hálóőr. Hozzá-
tette, az új labdával is leginkább a kapusoknak gyűlik meg a bajuk. A vi-
lágbajnokság csoportkörének első négy napján három szabadrúgásból is
érintés nélkül gól született, ez pontosan annyi, amennyit az előző, brazíliai
vb teljes időtartama alatt szereztek a játékosok. A Franciaország – Auszt-
rália találkozón két labda is szétrepedt, az argentinok csapatkapitánya,
Lionel Messi pedig kicseréltette az egyik játékszert az Izland elleni talál-
kozón, mert elégedetlen volt az állapotával.

* A Szaúd-Arábia ellen aratott fölényes győzelem nyomán 52-ről 64
százalékra nőtt azoknak az oroszoknak az aránya, akik figyelemmel kí-
vánják követni a hazájukban megrendezett labdarúgó-világbajnokságot –
derült ki egy felmérésből. A megkérdezettek 35 százaléka csak a hazai
válogatott mérkőzéseire kíváncsi. További 29 százalék rendszeresen nézi
a meccsek közvetítéseit.

* Messivel pacsizhattak a játékoskísérő magyar gyerekek. Nyolcan lép-
hettek a Szpartak Stadion gyepére az Argentína – Izland mérkőzésen, kö-
zülük ketten foghattak kezet a sztárfutballistával. „Szerencsénk volt, mert
az argentin játékosok hamarabb megérkeztek a játékoskijáróba, és amikor
kiabáltunk Messinek, odalépett, ránk mosolygott, és adott egy pacsit. Min-
den vágyam teljesült, nagyon boldog vagyok!” – mesélte egyikük, Galam-
bos Zsombor.

A labdarúgó-vb mérkőzéseinek 
televíziós közvetítési rendje

Június 20., szerda:
* 15.00 óra: Portugália – Marokkó (B csoport)
* 18.00 óra: Uruguay – Szaúd-Arábia (A csoport)
* 21.00 óra: Irán – Spanyolország (B csoport)
Június 21., csütörtök:
* 15.00 óra: Dánia – Ausztrália (C csoport)
* 18.00 óra: Franciaország – Peru (C csoport)
* 21.00 óra: Argentína – Horvátország (D csoport)
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a TVR HD, a TVR 1 és az M4

Sport.

A G csoport állása
1. Belgium 1 1 0 0 3-0 3
2. Anglia 1 1 0 0 2-1 3
3. Tunézia 1 0 0 1 1-2 0
4. Panama 1 0 0 1 0-3 0
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A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szak-
mai tapasztalat nem szükséges. Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk
tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Alkalmazunk SZAKKÉP-
ZETT PÉKEKET 2.400 lejes fizetéssel. Tel. 0756-128-313. (19953-I)

MAROSVÁSÁRHELYI KFT. alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANY-
SZERELŐT, VILLANYSZERELŐ-SEGÉDET. Amit ajánlunk: vonzó
jövedelemcsomag, étkezési jegyek, az utazás költségeinek elszámolása.
További információkért hívják a 0365/430-240, 0785-210-682-es tele-
fonszámot. Fax: 0365/430-241. E-mail-cím: office@consuselectric.ro
(62370-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz KARBANTARTÓT. Tel. 0744-644-026.
(20273)

A KOVÁCS PÉKSÉG ÉRTÉKESÍTŐT alkalmaz. Ha kedveled a kihí-
vásokat, szeretsz jó csapatban dolgozni, akkor nálunk a helyed. Munká-
dért cserébe megbecsülés, bónuszok és versenyképes juttatás jár. Várjuk
önéletrajzodat a hr@kovacs.ro e-mail-címre vagy érdeklődj a 0733-052-
106-os telefonszámon. (62386)

ORVOSI MŰSzEREKET FORGALMAzÓ MAROSVÁSÁRHE-
LYI CÉG hosszú távú együttműködésre megbízható FÉRFI MUNKA-
TÁRSAT alkalmaz. Műszaki, illetve informatikai ismeretek előnyt
jelentenek. Az önéletrajzokat az office@medisal.ro e-mail-címre kérjük
elküldeni június 30-ig. (20274-I)

ALKALMAzUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan
időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-
kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a 
cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as te-
lefonszámon. (sz.-I)

MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG MECHATRONIKAI MÉR-
NÖKÖT, GÉPÉSZMÉRNÖKÖT alkalmaz dinamikus munkaközösségbe.
Elvárások: számvezérlésű gép programozása és irányítása, jó kommuni-
kációs készség, az angol nyelv alapfokú ismerete, B kategóriás jogosít-
vány. A szakmai tapasztalat előnyt jelent. Versenyképes bérezést
ajánlunk. Az érdekelt személyek fényképes önéletrajzát várjuk a 
contact@contiplay.ro e-mail-címre. (20276-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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!

Asztalos: a romániai civileket
megbélyegzik, főleg, ha bírálnak

Asztalos Csaba, az Országos
Diszkriminációellenes Tanács
(CNCD) elnöke kedden az Eu-
rópai Bizottság romániai kép-
viseletének azt mondta, a
romániai civil társadalmat
megbélyegzik és felcímkézik,
főleg akkor, ha bírálatot fo-
galmaz meg.

„Mi magunk intézményként is
konstruktív bírálat tárgya vagyunk a
civil társadalom részéről. Személyes
és intézményi tapasztalatunk is van
abban, hogy mit jelent a civil társa-
dalommal való kapcsolattartás. Ne-
künk, akik tényleg a közszférában
működünk – nem szeretném azt
mondani, hogy a túloldalon, mert ne-
künk és a civil társadalomnak
ugyanazon az oldalon kell állnunk,
és védenünk kell a demokrácát és az
emberi jogokat –, meg kell tanul-
nunk, hogyan folytassunk párbeszé-
det, és hogyan ismerjük meg a civil
társadalmat és annak működését” –
mondta a keddi konferencián Aszta-
los Csaba, az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács (CNCD) elnöke.

A CNCD elnöke szerint az euró-
pai szabályozásokat, amelyeket Ro-
mániának el kellett fogadnia, nem
sikerült elég jól meghonosítani a
román társadalomban.

„Úgy vélem, az alapvető emberi

jogok alkalmazása és elismerése fo-
lyamatos. Románia, mint a többi
volt kommunista ország, nagyon
gyorsan bekerült a NATO-ba és az
Európai Unióba, és ez alatt az idő
alatt olyan új szabályozásokat kel-
lett elfogadnia, amelyek nem hono-
sodtak meg eléggé a társa-
dalomban” – mondta.

„A vitához való hozzáférés terén
– hangsúlyozom, hogy nagyon sok
esetben – a civil társadalommal tör-
ténő konzultáció csak formális, és
nem hatékony. És ha megnézzük, a
civilek által benyújtott javaslatok
hány százalékát ültetik gyakorlatba
a közintézmények, látható, hogy ez
az arány nagyon alacsony. Szeret-
ném azt is megemlíteni, hogy a civil
társadalomban működő szervezetek
és tagok megbélyegzésének, egy-
féle felcímkézésének vagyunk
tanúi, főleg akkor, ha közintézmé-
nyekkel, törvénytervezetekkel vagy
az állam egyes intézkedéseivel kap-
csolatban bírálatokat fogalmaznak
meg. Ezek a jellemzők nemcsak
Romániában léteznek, hanem az
egész régióban, amelynek Románia
is a része. Következésképp azt
mondhatom, hogy a civil társada-
lomnak támogatásra és finanszíro-
zásra van szüksége” – szögezte le
Asztalos Csaba. (Mediafax)

Kínos ügy: 
a főpolgármester elismerte, tévedett

Noha a legjobb szándék ve-
zérelte, nem volt jó döntés,
hogy a Nemzeti Arénában
tartott rendezvényen adta át
Simona Halepnek Bukarest
város jelképes kulcsát, vala-
mint az érdemeiért járó ki-
tüntetést – mondta a főváros
polgármestere a Radio
France Internationale-nak
adott hétfői interjújában. 

Gabriela Firea kifejtette, jó
szándék vezérelte, de nem a kívánt
eredményt érték el. „Egyértelmű,
hogy hibát követtem el magam is,
a csapatom is, mert amilyen feszült
volt a hangulat egy héttel ezelőtt
Bukarestben, a PSD-nagygyűlést
követően, nyilvánvaló, hogy nem
az volt sem a legmegfelelőbb hely,
sem a legmegfelelőbb időpont a
városkulcs meg a kitüntetés átadá-
sához” – mondta Firea az RFI-nek. 

Kifejtette, az volt a terve, hogy
átadja a kulcsot a román teniszbaj-
noknőnek, majd távozik a rendez-
vényről, amelyet azért szerveztek
meg, hogy Simona Halep bemutat-
hassa hazai rajongóinak a Roland
Garros-trófeát. Utólag azonban be-
látja, jobb lett volna szűk körben,
például a polgármesteri hivatalban
átadni a városvezetői elismerést, és
hagyni, hogy Simona Halep egye-

dül jelenjen meg az Aréna közön-
sége előtt. 

Felidézte, múlt vasárnap reggel
a román teniszszövetség elnöke
kereste meg azzal, hogy szervez-
zenek egy eseményt Simona Halep
tiszteletére, és első pillanattól jó
ötletnek tartotta, hogy ezt a Nem-
zeti Arénában tartsák meg. Firea
ugyanakkor bocsánatot kért a te-
niszcsillagtól és azoktól a nézők-
től, akik csak a Simona Halep
kedvéért jelentek meg az Aréná-
ban. 

Mint elmondta, a tervek szerint

az emelvényre nemcsak neki kel-
lett volna fellépnie a teniszezőnő-
vel együtt, hanem a tenisz-
szövetség elnökének, Ilie Năstasé-
nak, Stere Halepnek (Simona
Halep édesapjának), valamint a
másodedzőnek is; de amikor „a fő-
város polgármesteri hivatala” be-
jelentésre meghallották a
nézőtérről jövő fütyülést és hujjo-
gást, a többiek nem követték őket. 

Gabriela Firea hozzátette: nem
állt szándékában „elvenni másnak
a dicsfényéből”, mert neki „meg-
van a saját imázsa”. 

Szovátai súlyemelősikerek
Két szovátai versenyző is három

ezüstérmet nyert a junior 3-as kor-
osztályú országos súlyemelő-baj-
nokságon, amelyet Botoşani-ban
rendezett nemrégiben a sportági
szövetség. Biró Csaba (40 kg) és
Biró Zoltán (45 kg) szakításban, lö-
késben és összetettben egyaránt
második lett. 

A Szovátai Medve-tó SK küldött-
ségében (edző: Zsombori Levente)
Magyari Szabolcs (36 kg) és Szép
Dávid (69 kg) kapott még helyet,
előbbi ötödik, utóbbi nyolcadik lett.
(C. A.)

Ma már úgy gondolja Gabriela Firea (j), hogy nem a nagyközönség előtt kellett volna át-
adnia a városkulcsot és a kitüntetést

MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Hirdetés

az „Útpadka és árkok kiépítése a Marosvásárhely – Nyárádszereda – Sóvárad – Har-
gita megye határa közötti 135-ös megyei úton, az 1+900-10+350 km között” pro-
jektnek a környezeti hatása besorolási döntésére vonatkozóan

A MAROS MEGYEI TANÁCS, mint az „Útpadka és árkok kiépítése a Marosvásárhely –
Nyárádszereda – Sóvárad – Hargita megye határa közötti 135-ös megyei úton, az
1+900-10+350 km között” projektnek a megrendelője, értesíti az érdekelteket,
hogy a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a projekt környezeti hatásának
vizsgálata során azt a döntést hozta, hogy nem kell környezeti hatástanulmányt ké-
szíteni az „Útpadka és árkok kiépítése a Marosvásárhely – Nyárádszereda – Sóvárad
– Hargita megye határa közötti 135-ös megyei úton, a 1+900-10+350 km között”
projekt esetében, amelyet Maros megyében, Jedd községben, Jedd, Kebeleszentivány
és Kebele falvakban fognak kivitelezni. A besorolási döntéstervezet és annak indoklása
tanulmányozható a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Híd-
vég utca 10. szám alatti székhelyén, hétfőnként 9-15 óra között, keddtől péntekig 9-
12 óra között, valamint a következő weboldalon: http://apmms.anpm.ro.
Az érdekeltek a besorolási döntéstervezettel kapcsolatos megjegyzéseiket/ellenve-
téseiket benyújthatják a jelen közlemény közlésének napjától számított ötnapos ha-
táridőn belül.

ELNÖK                                   JEGYZŐ
Péter Ferenc                                 Paul Cosma

ALELNÖK
Ovidiu Dancu



ADÁSVÉTEL

MÁSFÉL SZOBÁS lakrész eladó a
Kárpátok sétányon. Ára: 38.000 euró.
Tel. 0755-911-482. (9140-I)

KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0742-
866-258. (6887-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (9180)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (9100) 

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011. (8841)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)

VÁLLALUNK: építkezési munkát, te-
tőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0746-819-774. (9043)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemez-
ből, cserépből, teraszt fából; bármi-
lyen javítást vállalunk. 15%
kedvezmény. Tel. 0758-639-258,
Csaba. (9178-I)

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0746-854-850. (9183)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
június 20-án a kendői
KOVÁCS KLÁRÁRA halálának
2. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (9165)

Elmentél, pedig sok dolgod
lett volna még, megtölteni
szépséggel a családod életét.
Elmentél, s veled együtt eltűnt
a remény, de lelkünk egy
darabja utadon elkísér. Veled
vagyunk most is, te pedig
velünk vagy, mert szeretetünk
irántad oly végtelenül nagy.
Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk
KÁDÁR LEVENTÉRE halá-
lának első évfordulóján.
Szerető felesége, Kati és fiai:
Csongor és Hunor. Hiányod
pótolhatatlan. (9163-I)

Szomorú szvvel emlékezünk
június 20-án drága testvé-
remre, FARKAS JÓZSEFRE
halálának hetedik évfor-
dulóján. Emléke örökké élni
fog szívünkben. Pihenjen
békében! Sógora, Gyula,
húga, Marika. (9135)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa,
barát, rokon, 

FEKETE GYULA 
életének 69. évében átadta lelkét
Teremtőjének. Temetése június
20-án 14 órakor lesz a vajda-
szentiványi temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (9167-I)

Mély fájdalommal a szívünkben
tudatjuk, hogy az odaadó, csodá-
latos feleség, gyöngéd, szerető
édesanya, rendkívüli nagymama, 

CAROLINA TURCU 
2018. június 18-án elhunyt, lelke
felemelkedett a csillagok meny-
nyei porába.
Temetése 2018. június 21-én,
csütörtökön 13 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi municípiumi, köz-
ponti, Nyár (Verii) utcai
temetőben.
Kedvesünk, soha nem feledünk
el.

Bánatos férje, Andrei, szeretett
gyermekei: Simona, Gil 

és unokája, Luca. (9185-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
özv. TÓTH ELEMÉRNÉ szül.
FAZAKAS GIZELLA temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(9122-I)

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik drága
halottunk, id. PAPP MÁRTON
temetésén június 14-én részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (9190-I)

És íme az évek száma újra eggyel
gyarapodott, amióta a nemes lélek
közülünk eltávozott. Ez a földi élet
csak egy futó kaland, búcsút
venni néha idő nem is marad. Így
történt ez akkor is, már 11. éve,
mikor jóságos szíve utolsót
dobbant, és búcsú nélkül itt
hagyott bennünket. Azóta nincs
más, csak könny és szívfájdalom,
és hogy mennyit kell kibírni, jó
Uram, csak te tudod.
„Ha síromnál jársz, hozz egy szál
virágot, hisz a szívedben, tudom,
hogy nagyon hiányzom.”
Könnyes szemmel, fájó szívvel
emlékezünk a szörnyű napra, az
áldott, jó férjre, a gondos édesapára, a nagyszerű nagytatára, a
mezőpaniti születésű BARABÁSI D. BÉLÁRA, az IRA volt
minőségellenőrére. Áldott és örök legyen az emléke! Hiányzol
nagyon.
Szeretteid. (9166)

A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A sepsiszentgyörgyi TAMÁSI ÁRON SzÍNHÁz állást hirdet 
IRODALMI TITKÁRI munkakör betöltésére.

A Tamási Áron Színház szövegek írásával, szerkesztésével, közösségi oldalak kezelésével, sajtóval való
kapcsolattartással foglalkozó kollégát alkalmaz meghatározott időre a következő évadtól kezdődően. 

Az álláshoz tartozó elvárások:
– kiváló írás- és kommunikációs képesség
– egyetemi végzettség
– pontosság, elkötelezettség, alázat
Az állás betöltésénél előnyt jelenthet, de nem kizáró ok a szakirányú végzettség és a felsőfokú román- és

a középfokú angolnyelv-tudás.
Jelentkezni részletes önéletrajzzal és szándéklevéllel 

a pr@tasz.ro címen lehet július 18-án éjfélig. 
További információkért hívják a 0734-010-935-ös telefonszámot.

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb
szerekkel, a legnagyobb gyógyító erővel, a
leghatásosabb gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket,
átkokat old fel, 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 magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötésektől, átkoktól 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.)

A marosvásárhelyi ŞTEFANIA javasasszony a
legnagyobb erővel bír. Paranormális képességei révén
segíteni tud, bármilyen problémája van. Leveszi a
rontást és az átkot, súlyosságuktól függetlenül, feloldja
a kötést. Szétvált párokat békít ki, egyetértést visz a
családba, összehozza a férjet, feleséget. Gyógymódot
ismer az impotenciára, alkoholizmusra, stresszre,
meddőségre, csontfájdalmakra, a megmagyaráz-
hatatlan fejfájásra és egyéb betegségekre.
Köszönetnyilvánítás:
Ildikó hálás Ştefania asszonynak, mert férje visszatért
hozzá, miután elhagyta. 
Hívja bizalommal Ştefania asszonyt, 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: mp.)



*

Személyzetet keresünk, EU-s állampolgárokat 
– nőket és férfiakat –  

Hamburgba és környékére, mindenféle munkára

* szükséges a német nyelv ismerete
* olcsó szállás megoldható
* szolgálati autó vagy transzfer biztosítható

Minimális fizetés (órabér) – 
bruttó – euróban

– segédmunkás 9,49
– engedéllyel rendelkező targoncás 10,13
– villanyszerelő-segéd 10,95
– szakképzett villanyszerelő 11,83
– szobafestő-mázoló-segéd 10,60
– szakképzett szobafestő-mázoló 13,30 
és kérésre más szakmákban
Tel.: +49-40-630-10-14 
E-mail: christian.schilling@rehbein-personal.de

A Népújság
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓ-
HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SzABADSÁGBA, 
a csíkszeredai

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSzÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.
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Közlemény
A Coral Impex Kft. felhívja

a lakosság figyelmét, hogy a
Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatallal kötött 2011.
szeptember 13-i 313-as kon-
cessziós szerződés alapján jú-
nius 22–30. között rovarirtásra
kerül sor Marosvásárhelyen,
köz- és magánterületen, vala-
mint a tulajdonosi társulások-
nál. Rossz idő esetén a határidő
kitolódhat.

A felhasználandó szerek ha-
tóanyaga a deltametrin, az S-
metopren és a cipermetrin, az
Egészségügyi Minisztérium
által engedélyezettek, mérgezés
szempontjából ártalmasnak
(Xn) és irritálónak (Xi) minő-
sülnek. 

Az esetleges nézeteltérések
elkerülése végett emlékeztet-
jük az érdekelteket, hogy a
Coral Impex Kft. az egyetlen
engedélyezett társaság, amely
rágcsáló-, rovarirtást és fertőt-
lenítést végezhet Marosvásár-
helyen közterületen, lakó-
társulásoknál, magánházaknál
és gazdasági egységeknél egya-
ránt.

Az 55 év fölötti nyugdíjasok
figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti
az 55 év fölötti nyugdíjasokat, hogy az első félévi  ingyenes autó-
buszbérletek érvényességi idejét (jún. 30.) meghosszabbították július
15-ig. 

Az új bérleteket június 18-ától lehet kiváltani  SzEMÉLYESEN,
az alábbi iratok alapján:

– kizárólag a 2018. májusi nyugdíjszelvény (eredeti és másolat)
– személyazonossági igazolvány  (eredeti és másolat)
–3/4-es friss fotó azoknak, akik először kérnek bérletet
– típusnyomtatvány – 5 lej, a bérlet átvételekor kell kifizetni
– a bérletet személyesen kell átvenni, és ezt aláírással igazolni.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás

következő buszjegyirodáinál adják ki:
• a székhelyen, a Béga utca 2. szám alatt, hétfő–péntek: 7–16 óra
• főtéri (régi) iroda,  hétfő–péntek: 7–20 óra
• Tudor negyedi iroda,  hétfő–péntek: 7–16 óra
• kövesdombi iroda,  hétfő–péntek: 7–16 óra
• a nagykórháznál levő jegyiroda,  hétfő–péntek: 7–15 óra
• Panovi (Bolgár téri) iroda,  hétfő–péntek: 7–20 óra
• Az Auchan  üzletkomplexumnál levő buszjegyiroda,  hétfő–pén-

tek: 7–16 óra.
Ez a program június 18 – július  13. között érvényes. 

A vezetőség


