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Szépségszalon és jó hangulat

Vidám nőnap a marosvásárhelyi idősotthonban

Három centiméternyi
autópálya épült
lakosonként
a rendszerváltás
óta
Az ország állandó lakossága a legutóbbi népszámlálás szerint 19 millióra csökkent, ebből a lap azt is
kiszámolta, hogy minden lakos 736 lejt
fizetett – az újonnan megemelt minimálbér felét – a rá eső három centiméternyi autópályára.

____________4.
Nagy sikerrel zárult
Berlinben Leslie
Mandoki supergroupjának turnéja

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei, „a pesti srácok álma a szabadság volt, amely 1989-ben valósult
meg”, amikor Magyarország a határnyitással „kiütötte az első követ a berlini falból”.

____________5.
Páratlan íz
és aroma

A húst az erdélyi ízeknek megfelelően
szeretik feldolgozni, hiszen ezt az ízvilágot, ezeket az aromákat a világon
sehol máshol nem találja meg az
ember. Főként a külföldre szakadt ismerőseink, barátaink ennek megmondhatói.

A marosvásárhelyi Zsidó Vértanúk utcai idősotthonban
igazi ünnepi hangulatban köszöntötték a nőket, édesanyákat, nagymamákat. A
hetvenhat lakónak – nőknek
és férfiaknak – szólt a meghívás, először szépülni, majd
zenés-verses műsorra, ahol a
jókedvűek táncra is perdülhettek élő zene kíséretében.

Mezey Sarolta

Ötvenen szépültek meg
– Negyedik alkalommal szervezzük meg a Szép nagymamák elnevezésű nőnapi eseményt, amely
két részből állt. Először „felütöttük”
a szépségszalont, ahol a nagymamáknak – de a nagytatáknak is – lehetőségük volt megszépülni. Ötvenen
vették igénybe ezt a lehetőséget.
Ebben az akcióban partnerünk volt
a megyei munkaközvetítő hivatal,
hiszen ők biztosították a fodrászo-

kat, a manikűrösöket, pedikűrösöket. Olyan fiatalokat, akiket ezeken
a szakokon képeznek jelenleg.
A második részben Mircea Cărtărescu Miért szeretjük a nőket?
című regénye inspirált, feltettük a
kérdést, majd részleteket olvastunk
fel a kötetből. Persze volt zenekíséret is – mondta dr. Anca Florea, az
idősotthon igazgatója, aki hozzátette, hogy a megyei munkaközvetítő hivatal mindig eleget tesz a

Fotó: Nagy Tibor

meghívásnak, a tanulók mindig szívesen vesznek részt az idősek megszépítésében. Tavaly is március 8-a
tiszteletére, szeptemberben pedig a
szépség világnapja alkalmából volt
hasonló akció az öregotthonban. Ez
alkalommal a fodrászati „szolgáltatást” a Miski szalon, míg a manikűröst a Nagy Ida képviselte
marosszentgyörgyi Zety-Beauty
szalon tanulói biztosították.
(Folytatás a 4. oldalon)

Kampány a lakosság javainak
védelmében

Hadat üzent
a helyi rendőrség
a zsebtolvajoknak

Kampányt indított tegnap a marosvásárhelyi helyi
rendőrség a tömegközlekedési eszközökön garázdálkodó zsebtolvajok ellen. Az elkövetkező időszakban fokozottan lesznek jelen a buszokon az
egyenruhás, illetve civilbe öltözött rendőrök. Továbbá bővül azon buszmegállók száma, ahol térfigyelő kamerák vannak elhelyezve.

Menyhárt Borbála
A kampány keretében a városi buszmegállókban a helyi
rendőrök kétnyelvű, magyar és román szórólapokat osztogatnak, amelyben óvatosságra intik az utasokat, felsorolják, hogy
mire figyeljenek oda a buszon, hogyan óvják értékeiket.
Tegnap a Bolgárok terén tartott rögtönzött sajtótájékoztatón
Valentin Bretfelean, a helyi rendőrség igazgatója elmondta, a
buszokon egyenruhás, illetve civil ruhába öltözött helyi rendőrök fognak az utasok közé elvegyülni. Az egyenruhások jelenléte vélhetően elrettenti majd a zsebmetszőket, a civilben
lévő kollégák pedig tetten érhetik őket, amennyiben garázdálkodni próbálnak, vagy ha el akarnak menekülni a járművekről,
(Folytatás a 2. oldalon)

____________6.
A „kiscsoport”
diadala

Remekül tartották a labdát a marosvásárhelyiek, jól látható volt, hogy kiválóan megtanították őket az alapokra.
Ami hiányzott a csapatból, az a tapasztalatból származó plusz furfang, a
rutin passzolgatáson túlmutató bátorság; bevállalni az egy-egy elleni cseleket, vagy adott esetben megtalálni a
legjobb megoldást.

____________9.

Játékosságból halovány

Benedek István

Mármint az elnök, aki tegnap kifejtette, már nem erőlteti
a korrupcióellenes harc kapcsán beígért referendumot,
melyre a parlament jóváhagyása is megvan, mivel szerinte
a társadalom eléggé világos választ adott a kérdésre az
utcai demonstrációkkal. Persze nem is tett le róla teljesen
– mint azt pár napja az elnöki hivatalbeli forrásokra hivatkozva meg is írta egy hírportál –, csak ott tartja talonban,
a megfelelő pillanatra várva.
Magyarán, az elnöki hivatal lakóját, akinek a hivatali
jogköre szerint kötelessége őrködni a törvényesség betartása és az intézményrendszer jó működése felett, akkor
készteti lépésre a tettvágy, amikor e cselekvésnek közvetlen
politikai haszna is van. Olyan játékos elnökként próbál meg
viselkedni, mint az e fogalmat a regáti közéletben meghonosító hivatali elődje volt, és maga pont azt ígérte, nem
ilyen lesz. Hogy ilyen játékosnak gyenge, azt onnan tudni,
hogy a tengerész előd simán padlóra vitte volna a kormányt
az ő helyében, a 13-as sürgősségi rendelet miatti felháborodásra rájátszva a költségvetési szabályokat időlegesen
fellazító és a tatár sellő fejlesztési kasszájába hatvan milliárdot pumpáló sürgősségi rendeletek látványos leleplezésével, amikről nyilvánvaló, hogy olyan szabadrablást
akarnak törvényesíteni, amilyenre még kormány nemigen
vetemedett e vadregényes tájakon.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
6 óra 49 perckor,
lenyugszik
18 óra 17 perckor.
Az év 67. napja,
hátravan 298 nap.

Ma ZOLTÁN,
holnap FRANCISKA és
FANNI napja.
FRANCISKA: latin eredetű
női név, a latin Franciscus női
párja.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. március 7.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 180C
min. 20C

1 EUR

4,5362

100 HUF

1,4662

1 USD

1 g ARANY

4,2906
168,8233

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Gyümölcsfák metszése – képzés

A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros megyei
fiókszervezete a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel közösen március 11-én, szombaton délelőtt
9 órai kezdettel ingyenes gyakorlati képzést tart a gyümölcsfák metszéséről a Sapientia Egyetem koronkai gyümölcsösében.
Jelentkezni
a
0751–636-554-es
telefonszámon lehet.

Hadat üzent a helyi rendőrség a zsebtolvajoknak

(Folytatás az 1. oldalról)
feltartóztatják őket, ameddig a megyei
rendőrség a helyszínre ér.
Az igazgató hangsúlyozta, bár a
lopás bűncselekmény, tehát nem az ő
hatáskörükbe tartozik, hanem az állami rendőrség feladatkörébe, nem
nézhetik tétlenül, hogy hetente kéthárom bejelentés érkezik a diszpécsera
zsebtolvajok
szolgálatukhoz
áldozatai részéről.
A tömegközlekedési eszközöket
rendszeresen igénybe vevő városlakók
folyamatosan panaszkodnak a zsebmetszőkre, akik a reggeli, valamint a
kora délutáni órákban tapasztalható
zsúfoltságot kihasználva lépnek akcióba. A közösségi oldalon közzétett beszámolók alapján kisebb csapatokban
járnak, és amíg az egyik lökdösődni
kezd, hogy elvonja az áldozat figyelmét, a másik kiemeli a táskából, farzsebből a pénztárcát, maroktelefont. A
lopott tárgyat át is adják a közelben
lévő társuknak, hogy ha véletlenül valaki látta a tettüket, ne legyen náluk bizonyíték. A rendőrök szerint, ha látják
is őket a buszokon, de nem érik tetten,
nehéz rájuk bizonyítani a lopást, az áldozatok nagy része nem is jelenti a
bűncselekményt, továbbá nehezen találnak szemtanút, aki vállalja, hogy elmondja, amit látott. Mindemellett ha
tetten is érik, és kézre kerítik a tetteseket, és indul is ellenük eljárás,
szabadlábon védekezhetnek, mivel

tettük nem minősül közveszélyesnek.
A rendőrség szerint a legfontosabb, hogy az utasok legyenek elővigyázatosak, és óvják javaikat: ne
hordják látható helyen, külső zsebben
a pénztárcájukat, mobiltelefonjukat, a
hölgyek táskája legyen zárva és ne
vállra akasztva hordják, hanem a testükhöz szorítva. Amennyiben felszálláskor vagy leszálláskor lökdösődést
tapasztalnak, azonnal ellenőrizzék,
hogy megvan-e a pénztárcájuk. Nem
utolsósorban, bármilyen gyanús tevékenységet látnak, azonnal jelentsék az
esetet a helyi rendőrség ügyeletes tisztjének is a 0265-260-872-es telefonszámon, és szóljanak a buszsofőrnek, aki
köteles bezárni az ajtókat, amíg a rend-

őrök a helyszínre érkeznek – figyelmeztetnek a hatóságiak.
Valentin Bretfelean hangsúlyozta, a
helyi rendőrség által a buszmegállókban elhelyezett térfigyelő kamerák segítik a munkájukat, ezért idén bővítik
a rendszert annak érdekében, hogy a
megállók nagy részét kamerákkal tudják szemmel tartani. A helyi rendőrség
székhelyén lévő diszpécserközpontban a szolgálatos felügyelő méretes
képernyőkön látja például, amint
éppen ülnek fel valamelyik buszra a
zsebmetszők, és azonnal értesíti a legközelebbi járőrcsapatot. A térfigyelő
rendszer tehát igen hatékony, a felvételt annyira föl lehet nagyítani, hogy
tökéletesen felismerhető a buszmegállókban várakozó személyek arca.

Jövő héten próbavizsgák

Jövő héten zajlanak a kisérettségire és érettségire készülő
diákok próbavizsgái. A nyolcadikosok március 13-án, hétfőn román nyelv és irodalomból, 14-én, kedden anyanyelvből, 16-án, csütörtökön matematikából adnak számot
eddigi tudásukról. A tizenegyedikes és tizenkettedikes diákok 13-án román nyelv és irodalomból, 14-én anyanyelvből, 16-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból,
17-én a választott tantárgyból próbavizsgáznak. Ez utóbbi
tantárgyból csak a végzős évfolyamok próbavizsgáznak.
Az eredményeket március 31-én hozzák nyilvánosságra.

Táncház a Jazz Clubban

A Folk Center Alapítvány és a Jazz Club minden hétfőn
este táncházat rendez a marosvásárhelyi Sinaia/Sörház
utcai klubban. Az érdeklődők élő zenére táncolhatnak, illetve énekoktatásban is részt vehetnek.

Both Gyula fotókiállítása

A marosvásárhelyi Marx József Fotóklub szervezésében
nyílik meg Both Gyula Fotók a feledés határáról című
egyéni fotókiállítása március 17-én, jövő pénteken 18 órakor a marosvásárhelyi vár Szűcsök bástyájában.

Női buli a Jazzben

Nők napja alkalmából ma este sztriptíztáncos estre várják
a hölgyeket a Jazz Clubba. A jó hangulatról három magyarországi táncos fiú gondoskodik. Este 8-tól 12-ig csak
hölgyek léphetnek be a klubba. A belépő 30 lej.

Gépkocsikat lopott és hagyott el

A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség bűncselekményeket
vizsgáló ügyosztálya március 5-én azonosította azt a 27
éves férfit, aki a gyanú szerint egy nappal korábban egy
gépkocsit tulajdonított el Görgényszentimre községből. A
gyanúsított, aki nem rendelkezett hajtási jogosítvánnyal,
Szászrégenig vezette az autót, ott pedig az Asztalos
(Tâmplarilor) utcában hagyta. A fiatalember már a bűncselekmény elkövetése előtt bírósági ellenőrzés alatt állt
lopás, rombolás miatt, illetve azért, mert hajtási jogosítvány nélkül vezetett. A rendőrségi jelentés szerint múlt év
októberétől idén januárig négy gépkocsit vitt el jogtalanul
Görgényszentimréről és Ernyéből, és a járműveket minden
alkalommal elhagyta. A szászrégeni bíróság 30 napos előzetes letartóztatásba helyezte a férfit.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Hahota-kabaré – Marosvásárhelyen
még háromszor

A népszerű Hahota színtársulat Ha betéved – nem
téved című fergeteges szilveszteri kabaré-előadását
még három alkalommal tekintheti meg a marosvásárhelyi nagyérdemű: március 10-én, pénteken, 11-én,
szombaton és 12-én, vasárnap este 7 órától a Maros
Művészegyüttes előadótermében. Március 13-án, hétfőn este 7 órától Parajdon vendégszerepel a társulat
nagy sikerű kabaréműsorával. A Hahota színpadán:
Puskás Győző, Székely M. Éva/Kilyén Ilka, Kelemen
Barna, Cseke Péter, Ritziu Ilka Krisztina, Gönczy Katalin és Szőllősi P. Szilárd. Rendező: Kovács Levente.
Jegyek elővételben a Kultúrpalota, a Maros Művészegyüttes jegypénztárában, illetve a parajdi polgármesteri hivatalban kaphatók.

Humorfeszt – Különjárat

A 14. Erdélyi Humorfesztivál előtt Marosvásárhelyre is
ellátogat a Humorfesztivál Különjárata. A hazai humorpiac fiatal, sikeres szereplői ma este 9 órakor a
Jazz Club Bunker nevű helyiségében mutatkoznak be

Fotó: Menyhárt Borbála

a nagyérdeműnek. A minőségi szórakozást
András Előd, Kun Zsolt, György Botond biztosítják. Az
est során előválogatóra is sor kerül, bárki jelentkezhet, aki kipróbálná magát a stand up comedy műfajában.

Pásztor Márk Cseh Tamás-estje

Pásztor Márk, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
III. éves színészhallgatója március 10-én, pénteken
19 órakor egy önálló Cseh Tamás-esttel mutatkozik
be a nagyérdeműnek. Az előadásra az András Lóránt
Társulat marosvásárhelyi, Brăila utcai székhelyén
kerül sor. Helyfoglalás és további részletek a 0720936-613-as telefonszámon.

Itthon – Kovács Árpád
festménykiállítása

Kovács Árpád marosvásárhelyi származású, Magyarországon élő festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás
Itthon címmel március 12-én, vasárnap déli 12 órakor
Marosvásárhelyen, a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János-termében. A kiállítást Gáspár Sándor
nyitja meg, közreműködnek Kovács Éva és Vincze
Ferenc fuvolaművészek. A tárlat március 31-ig látogatható, naponta 9 és 13 óra között.

2017. március 8., szerda ________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _____________________________________________ NÉPÚJSÁG

Elfogadhatatlan az élelmiszerek kettős minősége

Elfogadhatatlan, hogy az élelmiszerek minőségével
kapcsolatban egyes cégek másodrendű uniós állampolgároknak tartják a közép-kelet-európai lakosokat – jelentette ki Fazekas Sándor magyar
földművelésügyi miniszter hétfőn Brüsszelben, az
EU-tagországok szakminisztereinek mezőgazdasági
és halászati tanácsülésének szünetében a közmédia
újságíróinak nyilatkozva.

Fazekas Sándor „vérlázítónak” nevezte, hogy bizonyos
nagyvállalatok Európa különböző országaiban ugyanazon
márkanév alatt eltérő minőségű élelmiszert forgalmaznak.
Ahogy minden európainak, a magyar fogyasztóknak is
joguk van ahhoz, hogy a reklámokkal összhangban, megbízható minőségű árut vásároljanak – közölte a miniszter.
Szerinte a felvetődött problémát nem elégséges fogyasztóvédelmi kérdésként kezelni, hiszen az élelmiszerek minősége
bizalmi és erkölcsi kérdés, a vásárlók megtévesztése tisztes-

ségtelen piaci magatartás. Magyarországnak az az álláspontja,
hogy konkrét jogi keretrendszerre van szükség számonkérhetőséggel és elszámoltathatósággal – hangsúlyozta.
Több ország támogatja azt a magyar álláspontot, amelynek
célja, hogy az Európai Bizottság vizsgálja meg a kérdést és
alkosson olyan uniós jogszabályokat, amelyek számonkérhetik
az élelmiszerek minőségbeli különbözőségét, ugyanis jelenleg
nincs uniós jogi alapja annak, hogy fellépjenek az élelmiszerek minőségi különbségei miatt a nagyvállalatokkal szemben.
Az új jogszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy a közösség területén egy gyártó ugyanazon termékét ugyanolyan minőségben vásárolhassák meg a tagországok fogyasztói – tette hozzá
a földművelődési miniszter.
Szlovákia és Magyarország hétfőn jelentette be, hogy közös
előterjesztésben kéri az élelmiszerek Európai Unión belüli kettős minőségének megtárgyalását, valamint az ennek visszaszorításához szükséges jogi eszközök kialakítását. (MTI)

Párizs, Berlin, Róma és Madrid
a többsebességes Európa mellett

A többsebességes Európa beindítását szorgalmazta
Versailles-ban tartott hétfő esti találkozóján Angela
Merkel német kancellár, Francois Hollande francia
államfő, Paolo Gentiloni olasz és Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök.

„Az egység nem jelent egyformaságot. Ezért szorgalmazom, hogy az együttműködéseknek legyenek új formái, új
programokkal, amit differenciált együttműködéseknek nevezünk” – mondta Francois Hollande azon a sajtótájékoztatón,
amelyet a résztvevők a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulós ünnepségének előkészítésére rendezett munkavacsorájuk előtt tartottak.
A francia elnök szerint „néhány ország gyorsabban és meszszebb haladhatna előre” olyan területeken, mint a védelmi politika, a gazdasági és a monetáris unió elmélyítése az
eurózónában, az adóügyi és szociális harmonizáció, vagy a
kultúra és az ifjúsági politika. Hollande jelezte azt is, hogy
nem a többiek kirekesztéséről lenne szó, vagy arról, hogy a
többi állam ne fejezhetné ki ellenvéleményét.
Angela Merkel német kancellár szerint is az európaiaknak
venniük kell „a bátorságot elfogadni, hogy egyes országok
gyorsabban haladnak, mint mások”, anélkül, hogy „a késedelmet szenvedettek előtt bezárnák” a lehetőségeket.
Paolo Gentiloni olasz miniszterelnök „egy integráltabb Eu-

rópai Unióért” emelt szót, amely „különböző integrációs szintekkel” rendelkezik. Mariano Rajoy spanyol kormányfő csak
annyit mondott, hogy „Spanyolország készen áll, hogy továbblépjen az integrációban azokkal, akik szeretnék követni”.
Az elképzelés gyors megvalósítása egyelőre nem várható
azok miatt az elnök- és parlamenti választások miatt, amelyek
a következő hónapokban esedékesek Nyugat-Európában, többek között Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban
és Németországban.
A francia elnök hat európai napilapnak hétfőn adott interjújában úgy vélte, hogy egyre inkább lehetségessé válik a többsebességes Európa, amelyhez az egyes országok más-más
szinteken integrálódnak. Hollande szerint jóllehet, ez a gondolat hosszú ideig ellenállásba ütközött, ennek alternatívája
azonban akár az EU szétesése is lehet.
Kijelentette, hogy Párizs magasabb szinten integrált európai
védelmi politikát szorgalmaz. Bár Nagy-Britannia ezt erőteljesen ellenezte az elmúlt években, „az ajtó nyitva áll” London
előtt, hogy ebben a védelmi integrációban nem EU-tagként is
részt vegyen – tette hozzá.
A Római Szerződés aláírásának 60. évfordulójára március
25-én az olasz fővárosban tervezett uniós csúcstalálkozó előtt
a négy ország vezetője a többi 23 tagállam állam- és kormányfőivel csütörtökön Brüsszelben ül össze. (MTI)

Kiéleződött a török–német viszony

Az elmúlt hónapokban kiéleződött a török–német
viszony, és a német városok illetékesei megakadályozzák, hogy a török politikusok Németországban
kampányoljanak az április 16-i török alkotmánymódosításról, az elnöki rendszer bevezetéséről szóló
népszavazás előtt – jelentette ki Egeresi Zoltán Törökország-szakértő az M1 aktuális csatorna keddi
műsorában.

A kutató szerint a nyugat-európai kampányolás azért volna
fontos a török politikusoknak, különösen a Recep Tayyip Erdogan elnök vezette Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) politikusainak, mert a diaszpóra körében az AKP dominál, vagyis
akár el is dönthetik a referendumot a külföldi szavazatok.
Az igenek győzelme pedig bebetonozná Recep Tayyip Erdogan hatalmát, hiszen megszűnne a miniszterelnöki tisztség
és ő válna a végrehajtó hatalom fejévé – tette hozzá.

A kapcsolatok erjedése már február elején megkezdődött,
amikor kiderült, hogy a Törökország által Németországba küldött imámok egy része azon csoportok ellen kémkedett, amelyekkel a török vezetés a tavalyi puccskísérlet kirobbantását
vádolja. Fokozta a feszültséget egy német lapnak tudósító
német–török kettős állampolgár újságíró letartóztatása, akit a
törökök terrorista propagandával vádolnak. Annál is inkább,
mert az EU szerint a török törvények rendkívül tágan értelmezik a terrorizmus fogalmát – fűzte hozzá.
Az európai országok, különösen Ausztria, Hollandia és Németország nem nézik jó szemmel, ha hozzájuk exportálják a
török belpolitikát, mert ez feszültségeket idéz elő a náluk élő
török kisebbségek körében – mondta.
A közvélemény-kutatások szerint egyébként jelenleg döntetlenre áll az igenek és a nemek aránya – közölte Egeresi Zoltán. (MTI)

Új elnöki rendeletet írt alá a beutazás korlátozásáról
Donald Trump

Új rendeletet írt alá az Egyesült
Államokba történő beutazás korlátozásáról Donald Trump amerikai elnök – jelentette be hétfőn a
Fehér Ház.

Trump aláírta, de nem kommentálta az
új elnöki rendeletet. Ez március 16-án
lép életbe. Az új – a január 27-én aláírthoz képest módosított – rendelet értelmében nem hét, hanem hat országból
függesztik fel átmenetileg a beutazásokat. Ezek az országok: Szíria, Irán, Líbia,
Szudán, Szomália és Jemen, miközben
feloldották e korlátozást Irakkal kapcsolatban. Irak ugyanis garanciákat adott
Washingtonnak arra, hogy amerikai vízumot kérő állampolgárairól további
részletes információkat szolgáltat az
Egyesült Államoknak. Az új elnöki rendelet szerint a menekültek befogadásának felfüggesztése maximum 120 napra
szól, s a már érvényes vízummal és zöldkártyával rendelkezők változatlanul beléphetnek az Egyesült Államokba,
vagyis ezeket a korábban visszavont vízumokat továbbra is érvényesnek tekintik. Törölték azt a korábbi passzust, mely
szerint a muszlim országokból menekülni kényszerülő keresztények előnyt

élveznek az Egyesült Államokba történő
beutazásnál. Rendezi a rendelet a kettős
állampolgárok beutazását is. A belépések
felfüggesztésének ideje alatt az amerikai
illetékesek kidolgozzák a határon történő
ellenőrzések új, szigorúbb rendszerét.
Rex Tillerson külügyminiszter a sajtónak
tett rövid nyilatkozatában azt hangsúlyozta: e „létfontosságú döntéssel” a
Fehér Ház „megvédi a nemzetet attól,
hogy külföldi terroristák lépjenek az
Egyesült Államokba”. Az amerikai diplomácia irányítója leszögezte azt is, hogy
az új elnöki rendelet nemcsak az Egyesült
Államok, hanem szövetségesei biztonságát is védi. Egyúttal elmondta azt is, hogy
Irakot a Bagdaddal folytatott hosszas és
intenzív egyeztetés után vették le a listáról. John Kelly belbiztonsági miniszter
szerint az Egyesült Államoknak nincs
más lehetősége, mint a beutazások szigorítása, Jeff Sessions igazságügyi miniszter pedig leszögezte, hogy a nemzet
biztonságát nem szabad veszélyeztetni.
A Sessions hozzátette: az új elnöki rendelet szerinte – az elsőhöz hasonlóan –
ugyancsak jogszerű. Az elnöki rendelettel csaknem egyidejűleg hozta nyilvánosságra a belbiztonsági minisztérium,

hogy jelenleg körülbelül háromszáz embert vizsgál a Szövetségi Nyomozó Iroda
(FBI) terrorelhárító részlege. Valamenynyien korábban, az Obama elnök által
meghirdetett menekültprogram keretében érkeztek az Egyesült Államokba. Az
Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (ACLU) nevű baloldali civil szervezet közleményben szögezte le, hogy
véleménye szerint az új elnöki rendelet is
muzulmánellenes. Dicsérte az elnöki rendeletet a képviselőház elnöke és az egyik
legbefolyásosabb republikánus politikus
is. Paul Ryan képviselőházi elnök szerint
az új rendelet „elősegíti hazánk megvédésének közös célját”, Lindsey Graham délkarolinai republikánus szenátor pedig
közleményben hangsúlyozta, hogy az új
rendelet „megfelel a jogi kihívásoknak és
úgy fogalmazódott, hogy az nem vallási tilalom, hanem olyan egyénekre vonatkozik,
akik kompromittálódott kormányok által
irányított és kudarcot vallott országokból
érkeznek”. Graham szenátor szerint az új
rendelet elősegíti Trump elnök célját,
hogy Amerikát biztonságossá tegye. Bírálták viszont a rendeletet demokrata
párti politikusok, köztük két szövetségi
állam tisztségviselői is. (MTI)

Ország – világ
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Vádat emeltek
a Hexi Pharma ügyben

Vádat emelt hétfőn a legfőbb ügyészség a Hexi
Pharma vállalat ellen 340 rendbéli (ezek közül 7
esetben rendkívül súlyos következményekkel járó)
csalás, hamis okirat tudatos felhasználása (61 esetben), valamint a betegségek visszaszorítására tett
erőfeszítések meghiúsításában való részvétel miatt.
Ugyanabban az ügyben a Hexi Pharma vezérigazgatóját 49 rendbéli magánokirat-hamisítás, valamint
a betegségek visszaszorítására tett erőfeszítések
meghiúsításában való részvétel vádjával, a termelési igazgatót 33 rendbéli magánokirat-hamisítás és
a betegségek visszaszorítására tett erőfeszítések
meghiúsításában való részvételben való bűnrészesség vádjával állítják bíróság elé. Az ügyet a bukaresti
törvényszék tárgyalja. (Agerpres)

Gyilkos szökött meg a börtönből

Megszökött hétfő este a rahovai börtön egyik fogvatartottja. A büntetés-végrehajtási intézeten kívüli
helyszínen való munkavégzés közben szökött meg
a rab, eltűnését 20 óra körül észlelték – tájékoztat
közleményében az Országos Börtönigazgatóság. A
28 éves, Bákó megyei Bogdan Iftimie minősített emberölés miatt kirótt, 13 éves és 4 hónapos szabadságvesztését töltötte a rahovai börtönben. A
szökevényt a rahovai büntetés-végrehajtási intézet
alkalmazottjaiból álló csapatok keresik, az Országos
Rendőr-felügyelőség, a fővárosi csendőrség és az
Országos Határrendészeti Felügyelőség segítségével. A börtön vezetősége belső vizsgálatot indított a
fogvatartott megszökése körülményeinek kiderítésére. (Agerpres)

Egyhangúlag felsorakozott
Fillon mögé a Köztársaságiak
vezetősége

A jobbközép Köztársaságiak vezetősége egyhangúlag és határozottan támogatja az államfőjelöltjét,
Francois Fillont – közölte a legnagyobb francia ellenzéki párt vezetősége hétfő esti rendkívüli ülését
követően, alig hat héttel a francia elnökválasztás
első fordulója előtt. „A politikai bizottság egyhangúlag megerősíti Francois Fillon támogatását” – közölte Gérard Larcher bizottsági elnök, a szenátus
jobboldali elnöke. A válságtanácskozásra azután került sort, hogy az elmúlt napban több mint háromszáz jobboldali képviselő elfordult Fillontól, aki ellen
családtagjai feltételezett fiktív parlamenti alkalmazása miatt közpénz elsikkasztása, hivatali bizalommal való visszaélés, csalás, befolyással való
üzérkedés és vagyonbevallás elmulasztása miatt indulhat eljárás. (MTI)

Nagyot estek
a német ipari megrendelések

Januárban közel nyolc éve, 2009 eleje óta a legnagyobb mértékben csökkentek az ipari megrendelések Németországban a gazdasági minisztérium
kedden közzétett adatai szerint. Januárban 7,4 százalékkal csökkentek az ipari megrendelések az
előző havihoz képest a decemberi 5,2 százalékos
havi növekedés után. A piac az ipari megrendelések
2,5-2,7 százalékos havi csökkenésére számított januárban. (MTI)

Játékosságból
halovány

(Folytatás az 1. oldalról)
Az elnök számára, ha már a jóérzése és a jól végzett
munka iránti szlogenekbe foglalt elköteleződése nem is,
de a jogköre előírná a referendum megszervezését. Mert
az világos, hogy az állam igazságszolgáltató gépezete
nem működik megfelelően, a népszavazást megelőző
kampány viszont megadná a lehetőséget egy érdemi
közvita lefolytatására arról, hogy mit és hogyan kéne
ezen módosítani. A pártok, a szakértői fórumok és a civilek is kifejthetnék az álláspontjukat a kérdéskörben,
az már más lapra tartozik, hogy egy ilyen konzultatív
népszavazás milyen büntetőjogi reformra késztetné a
számos, korrupciós ügyekbe bonyolódott honatyát és
anyát számláló parlamentet. Imázsfércelő próbálkozások már vannak a szocdemeknél, mindjárt naponta fog
előállni egy-egy képviselőjük olyan, ellenzéki szemmel
bicskanyitogató ötletekkel, amiktől a vezetőség azonnal
elhatárolódik. Mintha nem beszélnék meg egy rendes
pártházban azt, hogy a frakció tagjainak mit szabad és
mit nem... Míg ők így a megkopott renoméjukat próbálják foltozgatni, az elnök a referendum elhalasztásával
a 13-as kapcsán kirobbant tüntetéshullámot igyekszik
meglovagolni. Csakhogy az utcára nemcsak mind fogyatkozó hívei mentek ki, hanem inkább az az egyre
gyarapodó tábor is, amely mindinkább tisztában van
azzal, hogy ez a játékosnak és államférfinak is gyenge
figura csak egy kényszerválasztás volt, aki aligha kap
második esélyt, ha sikerül egy épkézláb jelöltet felépíteni az ellenzéki oldalon az elnökválasztásokig. Így lehet
méretes padlófogás egy látszatgyőzelemből.
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Johannis már nem erőlteti a referendumot

Klaus Johannis államfő kedden úgy nyilatko- beterjesztett módosító indítványára is, ami részlezott, nem mondott le a referendumról, ám ges közkegyelmet nyújtana korrupciós tettek esetén
már nem erőlteti, mivel „a társadalom vilá- is.
„Ha megkegyelmeznének a korruptoknak, úgy higos választ adott a tiltakozásokkal”.

„Lazábbra vettem a referendumot, mivel a társadalom világos választ adott a tiltakozásokkal, amelyek
még mindig tartanak. Nyilvánvaló, hogy a társadalom a korrupció felszámolását akarja, feddhetetlen
embereket akar a köztisztségekbe. De nem mondtam
le a szándékomról, csak jelen pillanatban úgy gondolom, hogy a dolgoknak le kell csillapodniuk” –
fejtette ki az államfő. Johannis utalt Şerban Nicolae szociáldemokrata párti (PSD) szenátor hétfőn

szem, egy teljesen rossz jelzést adnának, számítok a
honatyák józanságára és jóhiszeműségére” – fogalmazott az államfő, aki szerint ugyanakkor egy hasonló
döntés rendkívül erős jelzéseket váltana ki a társadalomból. „Fontos észrevenni, hogy a társadalom igen
aktívvá vált, és ha elfogadnának egy ilyen indítványt,
biztos, hogy nagyon erős reakciókat váltana ki a társadalomból, de remélem, erre nem kerül sor” – jelentette ki Klaus Johannis. (Mediafax)

A miniszterelnöki kabinet államtanácsosává
nevezték ki Borbély Lászlót

Sorin Grindeanu miniszterelnök kinevezte tanácsadó testületének
államtanácsosi
rangú tagjává Borbély Lászlót, az RMDSZ volt politikai
alelnökét – közölte az
Agerpres hírügynökség.

A miniszterelnök döntése hétfőn
jelent meg a Hivatalos Közlönyben.
Borbély László több mint két évtizeden keresztül az RMDSZ
Maros megyei képviselőjeként tevékenykedett a bukaresti parlamentben, a 2012-2016-os ciklusban a képviselőház külügyi bizottságának elnöke volt, korábban a

területfejlesztési, majd a környezetvédelmi minisztériumot vezette. A
62 éves politikus a tavaly decemberi parlamenti választásokon már
nem indult újabb képviselői mandátumért.
Az RMDSZ nem tagja a szociálliberális PSD-ALDE kormánykoalíciónak, de annak pártjaival
parlamenti együttműködési megállapodást kötött. Bár az RMDSZnek most nincsenek miniszterei, a
szövetség politikusai töltenek be
több – a kisebbségi ügyeket érintő
– államtitkári posztot.
Az RMDSZ más ismert politiku-

sai is vállaltak már korábban
tanácsadói szerepet a román elnöki
vagy miniszterelnöki hivatalban.
2013-ban Victor Ponta akkori kormányfő személyes kisebbségügyi
tanácsadójává nevezte ki Frunda
György volt szenátort, az RMDSZ
egy másik közismert politikusa,
Eckstein Kovács Péter pedig Traian Băsescu akkori államfőtől kapott 2009-ben elnöki tanácsosi
tisztséget, amelyről 2011 szeptemberében önként mondott le, miután
a verespataki bányaprojekt ügyében nem tudott azonosulni az államfő álláspontjával. (MTI)

hogy az emberek korrupciómentes,
korrekt országot akarnak, amelyben a törvénysértést büntetik, és
nem tűrik el a visszaélést. Ezt csak
a politikai befolyásoktól független
igazságszolgáltatás képes biztosítani, mutatott rá az államfő, aki
szerint az Európai Bizottság csak
akkor fogja lezárni a román igazságügyi rendszer folyamatos ellenőrzését,
ha
a
reformok
visszafordíthatatlanná válnak.
Călin Popescu Tăriceanu házelnök egy vasárnap esti tévéinterjúban azt mondta: a korrupcióellenes
ügyészség (DNA) önkényes, „minden civil kontroll alól elszabadult”
intézménnyé vált.
„Amint láthatjuk, az ügyészek
nem szentek, akik azért szálltak a
földre, hogy érvényt szerezzenek a
törvénynek. Egyeseknek közülük
súlyos erkölcsi, értékítéleti hiá-

nyosságaik vannak, nem bízhatunk
vakon ezekben az intézményekben.
A visszaélésekre már több ízben
felhívtam a figyelmet, de egyesek
nem hajlandók ezt megérteni, amíg
ők maguk nem válnak ezek áldozataivá” – mondta a szenátusi elnök.
Ügyészségi visszaélésekre panaszkodtak az utóbbi időben több
ízben az RMDSZ vezetői is. Kelemen Hunor, a szövetség elnöke
szerint a vádhatóság az egykori
román kommunista titkosrendőrség, a Securitate módszereivel próbálja megfélemlíteni a magyar
közösséget a marosvásárhelyi
római katolikus líceum megalapítása ügyében, más esetekben – például a sepsiszentgyörgyi Székely
Mikó kollégium ügyében – a
román igazságszolgáltatás az egyházi ingatlanok újraállamosításának eszközévé vált. (MTI)

Az elnök aggasztónak tartja a bírák
és ügyészek függetlensége elleni támadásokat

Aggasztónak tartja Klaus Johannis államfő a bírák és
ügyészek függetlensége elleni támadásokat, amelyek
szerinte az igazságszolgáltatás függetlenségét és a jogállamiságot veszélyeztetik.

Az elnök a legfőbb ügyészség
évértékelő értekezletén beszélt
erről kedden, kimondatlanul is arra
reagálva, hogy a szociálliberális
kormánytöbbség – és főleg Călin
Popescu Tăriceanu szenátusi házelnök – hatalmi visszaéléssel vádolja az ügyészeket, és valamilyen
„civil ellenőrzés” bevezetését szorgalmazza.
Johannis a román demokrácia
érettségének jeleként értékelte az
igazságszolgáltatásba vetett bizalom növekedését, és úgy vélekedett: a közelmúltban lezajlott
tüntetések is egyértelművé tették,

Három centiméternyi autópálya épült
lakosonként a rendszerváltás óta

Romániában lakosonként alig három centiméternyi autópálya épült 1989 óta, háromszor kevesebb, mint Bulgáriában és hatszor
kevesebb, mint Magyarországon – derült ki a
România Liberă című konzervatív lap internetes kiadásában hétfőn közzétett elemzésből.

Az országban 730 kilométernyi autópályán lehet
közlekedni, ebből 570 kilométer épült a rendszerváltás
óta eltelt több mint negyed évszázadban mintegy 14
milliárd lejes költséggel. Az ország állandó lakossága
a legutóbbi népszámlálás szerint 19 millióra csökkent,
ebből a lap azt is kiszámolta, hogy minden lakos 736
lejt fizetett – az újonnan megemelt minimálbér felét
– a rá eső három centiméternyi autópályára.
Románia – az utolsó előtti helyen álló Bulgáriától
is messze leszakadva – sereghajtó az Európai Unióban
a lakosságarányos autópálya-hálózat hossza tekintetében. Románia lakosonként 3,8 centiméternyi gyorsforgalmi úttal rendelkezik, míg a szomszédos Bulgária
8,5 centiméterrel.
A lap által közölt összehasonlító táblázat szerint
Magyarország az egy lakosra jutó 18,2 centiméternyi

autópályával Franciaországot (17,2 cm) és Németországot (15,6 cm) is megelőzi és alig marad el Ausztriától (19,7 cm). A táblázat élén Spanyolország (32,3
cm) és Horvátország (31,4 cm) áll.
A România Liberă szerint az a kevés gyorsforgalmi
út, ami mégis megépült Romániában, jóval drágább
volt, mint az uniós átlag, annak ellenére, hogy egyes
szakaszok meglehetősen kétes minőségűek. Erre a
legjobb példa az a 22 kilométeres, 2014-ben átadott
Szeben megyei sztrádaszakasz, amelyet néhány
hónap múltán több mint egy évig lezártak, hogy egy
megrepedezett több száz méternyi részét az alapozástól kezdve teljesen újjáépítsék – emlékeztetett a lap.
Románia legdrágább autópályájának, az észak-erdélyi sztrádának az amerikai Bechtel által épített, Kolozsvárt elkerülő 52 kilométeres szakasza bizonyult,
amelyért Románia – az előnytelen szerződés, az állami finanszírozás akadozása és az építőtelepek sorozatos lezárása és újranyitása miatt – több mint 1,3
milliárd eurót fizetett ki. A Bechtel-sztárda minden kilométere 25 millió eurójába került az országnak, hiszen erre az építkezésre Románia nem vehetett
igénybe uniós támogatást. (MTI)

Erről jut eszembe

Szobra áll, sírhelye jeltelen. Furcsa helyzet, különös utóélet. Aranka
György, Marosvásárhely közmegbecsülést érdemlő jelese, a felvilágosodás eszméinek kitartó híve és
mindenese 200 esztendeje, 1817.
március 11-én hunyt el. Nyolcvan
évvel korábban, 1737-ben született.
Idén kettős évforduló is arra késztet
tehát, hogy a vásárhelyiekben felfrissítsük az emlékezetét. A Nemzeti
Színház épülete mögött, a járókelők
és az ide látogató turisták szeme elől
kissé eldugva, a főtérhez mégis
közel, magához vonz cselekvést sugalló bronzmása, Gyarmathy János
impozánsan is emberközeli, 2008ban avatott, megnyerő alkotása. Az
egykori fáradhatatlan művelődésszervező, író, történész, filozófus, a
magyar akadémiát megelőző tudós
testület, az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság létrehozásának fő szorgalmazója egyik kezében könyv és
fénysugárzó gyertya. Másikkal –
igazi magvetőként – betűket szór
maga köré. Kis dombocskán örökítette meg a szobrász, kemény kockakövek formázzák a halmot, a magyar
ábécé véletlenszerűen szétszórt,
bronzból mintázott betűit szorítják
magukhoz a szikladarabok szerves
összetartozásban. Aranka György
jól elvan a kis parkban. Lábainál néhány viharvert, őszi koszorú még a
tavalyi drámanapi tisztelgést juttatja
eszünkbe, karján vidáman lengeti a
vékony piros-fehér-zöld szalagocskát a tavaszi szél.
A református temetőben, ahova
halála után két nappal temették, a
nyughelyét hiába keresem. A sírkert
ravatalozója, Erdély legrégebbi és
legszebb cinterme oldalfalán márványtábla hirdeti, hogy Zágoni
Aranka György, az EMNYT alapítója itt lelt örök nyugalmat. Halálával kapcsolatos információkban nem
bővelkedünk, a krónikák többnyire
beérik azzal, hogy jeltelen sírba
temették. Hogy „Erdély Kazinczyja”miért nem kapta meg a
kellő megbecsülést utódaitól, követőitől a távozása utáni években, évtizedekben, nehéz megmondani.
Talán a nagy kortárs, a költő Csokonai Vitéz Mihály Marosvásárhelyi
gondolatok című versében találunk
rá magyarázatot? „Múzsák, most
oly helyen elmélkedem, amely/a
Világ abroszán legkritikusabb

hely”... Vásárhely már akkor is
olyan volt! Noha a szándék, hogy
maradandó jel emlékeztessen az emberre és értékes életművére, időnként
fel-felmerült. A Kemény Zsigmond
Társaság például 1934-ben mozgalmat indított, hogy emlékművet állítsanak Aranka György jeltelen
sírjára. Születésének 200. évfordulóján is külön előadás foglalkozott a
kérdéssel. De a református temetőről
megjelentetett tanulmányok, amelyekhez hozzáfértem, ilyen vonatkozásban konkrétumot nem tartalmaznak. Azt reméltem, ha nincs is
kő, a temetőben mégiscsak rátalálok
a sírra. Meddő próbálkozás. Az új
gondnok igyekezett minden ide vonatkozó adatot előkeríteni, a régi is
segített, ő talált rá végül is egy gépírásos dolgozatra, amelyben az áll,
hogy az Erdélyi Kéziratkiadó Társaságot is létrehozó Arankát a sírkert
I-es parcellájába, a mai 36-os sírba
temették. Talán igen, talán nem. A
megnevezett helyen gondozott, szép
síremlék található. A sírkő mindkét
oldalán nevek, az ott nyugvóké.
Egyik sem utal Aranka Györgyre.
Nyilván a leszármazottak, ha ők
vették át a nyughelyet, minderről
többet tudhatnak. Ha mások, akkor
már csekély az esély, hogy valaha is
tisztázódjanak a dolgok. De jó
volna, ha egyszer mégis kiderülne,
anyanyelvünk e megszállott pallérozóját hova helyezték végső nyugalomra. Nyomtatásban közzétett,
illetve kéziratban maradt több mint
félszáz munkája és műfordítása figyelemre méltó hagyaték. A tanulmánycímek közt tallózva ma az
egyik kevésbé ismert külön is kiemelendő: „Hogy a’ nemzeti nyelvnek kipallérozása és kimívelése egy
hazában igen hasznos és a’nnak
minden jó hazafira ‘s léányira
nézve érzékeny dolog légyen, azt az
Europai Keresztény Nemzeteknek
szembe tünö példái bizonyitják.” A
helyesírás persze mára elavult, de a
több mint két évszázad teltével megfogalmazott szándék, hogy az oktatásba, képzésbe a lányokat is vonják
be, csakis dicséretet érdemel. Ennek
alapján is bátran kijelenthetem, ha
élne, Aranka György lelkesen köszöntené a szebbik nem képviselőit
ma, a nőnapon. Én is ezt teszem.
Hölgyeim, csakis a legjobbakat!
(N.M.K. )

Szépségszalon és jó hangulat

(Folytatás az 1. oldalról)
– Nem ritkák nálunk az események, szinte hetente történik hasonló rendezvény, hiszen tudatában
vagyunk annak, hogy meg kell
előzni az időskori leépülést, a demenciát. Három éve az új csapattal
azon dolgozunk, hogy az otthonban
kiküszöböljük a depressziót, hogy
a bentlakóknak minél jobb legyen a
közérzete. Orvos, pszichológus,
gyógytornász foglalkozik az idősekkel – fogalmazott az igazgató.
82 évesen az első manikűr
Balizs Rozália 82 éves, három
éve él az otthonban. Élete során
eddig sohasem volt alkalma manikűröztetni, és sohasem volt kilakkozva a körme. Most megadatott
megszépülni, nem mintha Rózsika
néni nem lenne szép, hiszen korát
meghazudtoló külsővel, frissességgel, fiatalosan beszél aktuális és korábbi élményeiről. Mesélt arról,
hogyan teltek fiatalkori évei, hogy
mennyire más volt akkor a mentalitás, hogy a szülők
egyáltalán nem erőltették a továbbtanulást, hogy a kollektív
gazdaságban dolgozva is meg lehetett
élni, pedig akkoriban
a normarendszernek kellett megfelelni. Elmondta,
hogy
mennyire
hálás, hogy ebben az

otthonban lakhat, mennyire elégedett, hogy mennyire jól bánnak
vele, és általában mindenkivel.
Hangsúlyozta, hogy az igazgatónőnek nagyon sok jót köszönhetnek,
hiszen érzik a törődést, amire az
időseknek a családtagok távollétében – hiszen az ő fia is Németországban él – a legnagyobb
szükségük van.
Rózsika néni elmondta, hogy
mindig örülnek, ha csütörtökönként
sorra látogatják őket a református
egyház képviselői, s hogy itt is alkalma nyílt szavalni Az én miatyánkom című Kányádi-verset.
Távozásunkkor ismét hála- és
köszönő szavak hangzottak el az
idősek részéről, mondván, érzik,
szeretettel veszik körül őket.
S ha valaki közülük mégsem így
érezné, mert hiányzik a család gondoskodó szeretete, a gyerekek közelsége, gondoljon arra, mégis jobb
emberek társaságában, mint négy
fal közé zárva, egyedül, magányra
ítélve.
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A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
csatlakozik a „Művészek a művészekért”
országos kampányhoz

Az UNITER (Romániai Színházi Szövetség) 16. alkalommal hirdeti meg a „Művészek
a művészekért” országos kampányt, melyet fővárosi és vidéki színházi intézményekkel együttműködve valósít meg. A kampány a művészi teljesítmény jegyében
felajánlott előadásokkal támogatja a segítségre szoruló színházi alkotókat, akik
számára a színpad már csak egy szép emlék maradt.

A felhívás nyomán 10 bukaresti és 19 vidéki színházban a márciusi műsorrendben már megjelölték azokat az előadásokat, melyeknek a bevételei a Színházi Szolidaritási Alapot fogják gazdagítani, amely alapot célirányosan az egészségügyi és megélhetési problémákkal küzdő művészek
segélyezése szándékával hoztak létre.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház mindkét tagozata, a Tompa Miklós Társulat és a Liviu Rebreanu Társulat egy-egy előadással vesz részt a kampányban.
– Liviu Rebreanu Társulat – 2017. március 15., szerda 19.00 óra, Nagyterem
Mihail Sebastian: Steaua fără nume / A névtelen csillag, rendező Erwin Şimşensohn
– Tompa Miklós Társulat – 2017. március 30., csütörtök 19.00 óra, Nagyterem
Radu Afrim: Retromadár blokknak csapódik és forró aszfaltra zuhan, rendező: Radu Afrim
A jegyek értékesítéséből származó összegeket a „Művészek a művészekért” kampány keretében
a Színházi Szolidaritási Alap számlájára fogják utalni. (pr-titkárság)
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aula arcára mintha rátapadt volna
az éjszaka.. Fénytelen, komor tekintetével, összeráncolt homlokával
talán a lényéből áradó törékeny légiességet
próbálta ellensúlyozni. De az is lehet, hogy
nem volt ebben semmi szándékosság.
Jó pár évvel ezelőtt egy vályogház öreg
konyhájában találkoztam vele. Édesanyjával
beszélgettem, aki akkoriban a családfővel
együtt munkát keresett. Paula szégyenlősen
húzódott be a pár lépésnyi szobába, amelyen
szülei mellett két húgával osztozott. Mindössze annyit árult el magáról, hogy tizennégy éves, és leginkább rajzolni szeret.
Az elmúlt időszakban valahogy elkerültük
egymást. Egy lakótelepi sportpályán láttam
újra, de az első pillanatban nem ismertem
meg. Egy magas, barna bőrű fiúval dobtak
kosárra, időnként pedig megölelték egymást.
– Nem hiszem, hogy jó ötlet – nézett rám
szigorúan, amikor megtudta, hogy írni szeretnék róla. Aztán mégis beszélgetni kezdtünk.
– Tizenegyedikes vagyok. Hogy melyik iskolában, az nem lényeges. Ahogy befejezem,
úgyis kimegyünk Zsozsóval, a párommal
Magyarországra. Az egyik nagybátyja Szegeden él, nála fogunk majd lakni. Remélem,
munkát is találok hamar.
– Mióta vagytok együtt? – fordultam a fiú
felé, aki tisztes távolságban tőlünk cigarettára gyújtott. Egyértelmű volt, hogy nem
szeretne bekapcsolódni a társalgásba.

Álomcsere

– Egy éve – szelídült meg Paula tekintete.
– A vonaton ismerkedtünk meg. A nagyszüleim falun laknak, éppen tőlük jöttem hazafele. Zsozsó megállt előttem, és azt kérdezte,
leülhet-e mellém. Már az megtetszett benne,
hogy ilyen udvarias. Aztán elkezdtünk beszélgetni. Öt perc múlva már tudtuk, hogy
egy hullámhosszon vagyunk. Azóta is jól
megvagyunk, egyszer
sem veszekedtünk.
Csak anyámék nem
nézik jó szemmel ezt
az egészet.
– Miért?
– Mert Zsozsó cigány. Nem mondom,
hogy roma, ő ugyanis ki nem állhatja ezt a
kifejezést. De nem szégyelli a származását,
sőt, talán még büszke is rá. Szóval, ez verte
ki a szüleimnél a biztosítékot. Apám tört-zúzott, amikor megtudta, kivel járok. Akkora
balhét csapott, hogy elköltöztem otthonról
egy barátnőmhöz. De csak pár hétig voltam
távol, kezdtem ugyanis kellemetlenül érezni
magam, hiszen nem volt pénzem, hogy a közköltségbe, ételbe bepótoljak. Ráadásul
anyukám is folyton hívogatott telefonon,
hogy mikor megyek már haza. Azt mondta,
nyugodt lehetek, apám megenyhült. Tényleg
igyekszik fékezni magát, bár most is van,

amikor rájön az öt perc, és olyankor nem jó
a közelében lenni.
– Meg is üt?
– Arra eddig csak egyszer került sor. De
kiabál, csapkod. Elég félelmetes, főleg ha
van benne egy-két „légkör”. Az pedig gyakran előfordul.
– A párod szülei elfogadtak téged?
– Zsozsó édesanyja még kiskorában meghalt, az
apjával és az apja
élettársával él. A
testvérei idősebbek, rég elköltöztek otthonról, őket nem ismerem. Legtöbbször amikor
a pároméknál jártam, az apja sem volt otthon. Párszor azért találkoztam vele, és
olyankor mindig nagyon udvarias és visszafogott volt velem. Hiába kértem például,
hogy tegezzen... Őszintén szólva, mi akkor
vagyunk igazán szabadok, ha kettesben lehetünk. Ha jó idő van, kijövünk ide kosarazni vagy sétálunk, megiszunk egy üdítőt.
Hétvégenként biliárdozni járunk.
– A barátaitok hogy viszonyulnak a kapcsolatotokhoz?
– Egészen normálisan. Tulajdonképpen
most már közös a baráti körünk, a környékbeli srácokkal szoktunk összejárni. A régi
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Nagy sikerrel
zárult Berlinben
Leslie Mandoki
supergroupjának
turnéja

Nagy sikerű koncerttel zárult
hétfő este Berlinben Leslie Mandoki – Mándoki László – világsztárokból álló zenekarának, a Man
Doki Soulmates nyugat-európai turnéja, amelyet 1956 hősei és az
1989-es magyarországi határnyitás
emlékére szerveztek meg.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei, „a pesti srácok
álma a szabadság volt, amely 1989ben valósult meg”, amikor Magyarország a határnyitással „kiütötte az
első követ a berlini falból” –
mondta Leslie Mandoki a közmédiának kedden hajnalban, a csaknem
négyórás koncert után, amelyet a
német főváros egyik leghíresebb
hangversenytermében, a Konzerthausban tartottak telt ház előtt.
A Wings Of Freedom (A szabadság szárnyai) című turné Párizs és
London után érkezett Berlinbe, ahol
az első két koncerthez hasonlóan „a
közönség együtt volt a zenészekkel,
a színpadon lehetett érezni, hogy
velünk dobog a szívük, és értik,
hogy mit akarunk elmesélni” –
mondta Leslie Mandoki.
A koncertnek számos csúcspontja
volt, a világhírű gitárművész, Al di
Meola szólóit éppen úgy állva tapsolta meg a közönség, mint például
az
ötszörös
Grammy-díjas
dzsessztrombitás, Randy Brecker futamait, és kirobbanó sikert aratott a
Sose halunk meg című magyar film
betétdala, a Nagy utazás angol
nyelvű feldolgozása is, amelyben
Leslie Mandoki és lánya, Julia
Mándoki énekelt.
A közönség soraiban sok német
híresség helyet foglalt, főleg zenészek, de több vezető politikus is,
köztük Thomas de Maiziere belügyminiszter, valamint Armin Laschet, a Kereszténydemokrata Unió
(CDU) egyik alelnöke és Joachim
Herrmann bajor belügyminiszter a
testvérpárt Keresztényszociális Uniótól (CSU). A fellépők között volt
mások mellett Cory Henry és David
Clayton-Thomas (Blood Sweat &
Tears), Bobby Kimball (Toto),
Chris Thompson (Manfred Mann’s
Earth Band), Nick van Eede (Cutting Crew), John Helliwell (Supertramp),
Klaus
Doldinger
(Doldinger´s Passport), Till Brönner, Bill Evans (Miles Davis-Band)
és Tony Carey. A zenészek együttvéve több mint 30 Grammy-díj tulajdonosai. (MTI)

barátnőimmel már kilencedik osztálytól
megszakadt a kapcsolat, amikor én nem kerültem be abba az iskolába, ahova ők. Igaz,
nem is nagyon akartam.
– Zsozsó még iskolás?
– Ő már két éve dolgozik egy építkezési
cégnél. Én is azt várom, hogy végre a saját
lábamon állhassak.
– Legszívesebben mivel foglalkoznál?
– Ezen nem gondolkoztam mostanában.
Régebb fodrásznő szerettem volna lenni.
Talán még elvégezhetnék egy olyan tanfolyamot. De azzal meghosszabbítanám a tanulási időt, és annál később lehetnék a magam
ura. Tudod, néha az embernek le kell mondania a régi álmairól ahhoz, hogy az újak
valóra válhassanak.
A barna bőrű fiú újabb cigarettára gyújtott.
– Ezt az egyet nem szeretem benne. Annyit
füstöl – jegyezte meg beszélgetőtársam, miközben indulni készült.
– Megírhatom akkor? – kérdeztem, mielőtt elköszöntünk.
– Na, jó – vonta meg a vállát. – De csak
röviden.
Amikor Paula a barátjához ért, a fiú
felém intett, és a füléhez hajolva kérdezett
tőle valamit. A pályát időközben futballozók
vették birtokba, így a pár hamarosan távozott. Kézen fogva haladtak el mellettem, biztos, öntudatos léptekkel.

6 NÉPÚJSÁG _____________________________________________________ GAZDASÁG ______________________________________________ 2017. március 8., szerda
Nem hal ki a füstölés hagyománya

Páratlan íz és aroma

Szerkesztette: Benedek István

Megvette az Opelt, Európa
második legnagyobb
autógyártója lett a PSA

A PSA szerint azzal, hogy megvásárolják az Opelt, 2026-ra a méretgazdaságosságnak köszönhetően
1,7 milliárd eurós költségmegtakarítást érhetnek el. Ez azt is jelentheti
viszont, hogy a vállalatnál a
felesleges gyártókapacitások lekapcsolására, a beszerzések összehangolására és a működési költségek csökkentésére lehet majd számítani.
A mostani vásárlásnak köszönhetően a PSA Európa második legnagyob autógyártójává lépett elő, a
rangsorban a hazai rivális Renault
csoportot előzte vissza. A 2016-os
eladások alapján a PSA az Opellel
az európai piac 16,6%-át birtokolja.
Tiszteletben tartják
az érvényes szerződéseket
A német kormány üdvözli, hogy
a PSA konszern az Opel autógyártó
társaság új tulajdonosaként tiszteletben tartja a munkahelyek és üzemek
megőrzéséről,
és
a
beruházások folytatásáról szóló
szerződéseket és megállapodásokat,
amelyek még az előző tulajdonos, a
GM idején köttettek.
Steffen Seibert kormányszóvivő
hétfői berlini tájékoztatóján a tulajdonosváltásról Párizsban hétfőn tett
bejelentésről szólva hangsúlyozta:
a német kormány az Opel és a társaság munkavállalóinak sikerében
érdekelt és arra számít, hogy a PSA
mindent megtesz a „sikeres jövőért”. Ezért biztató, „jó jelzés”, hogy
a francia társaság érvényesnek tekinti a hagyományos német autógyártó társaságnál az előző
tulajdonossal kidolgozott megállapodásokat.
A következő lépés egy „világos
stratégia” kidolgozása a társaság jö-

vőjéről – tette hozzá Beate Baron, a
gazdasági minisztérium szóvivője,
kiemelve: választ kell adni arra a
kérdésre, hogy az Opel miként birkózhat meg az autógyártás egészét
jellemző kihívásokkal, köztük a digitalizációval és az elektromos
meghajtási technológia fejlődésével.
Brigitte Zypries gazdasági miniszter és a németországi Opel-üzemeknek otthont adó három
tartomány – Rajna-vidék-Pfalz,
Hessen és Türingia – miniszterelnöke közös nyilatkozatban rögzítette a szövetségi kormány és a
tartományi kormányok álláspontját.
Mint írták, az Opel és a brit testvérmárka, a Vauxhall egyesülése a
Peugeot-t, a Citroënt és a prémiumkategóriás DS modellcsaládot
gyártó PSA-csoporttal elvezethet
egy világszerte meghatározó európai autóipari vállalkozás, egy „európai global player” kifejlődéséhez.
Azonban az Opel/Vauxhall értékesítéséről a PSA és a GM által hétfőn bejelentett megállapodás csak
az első lépés. Jó jel, hogy a PSA
megőrzi az Opel/Vauxhall márkát,
és a csoport új tagját önálló menedzsment vezetésével akarja működtetni, valamint átvállalja az üzemekre, a munkatársakra és a
fejlesztésekre vonatkozó megállapodásokat a GM-től, de az ügylet
véglegesítésének
folyamatában
gondoskodni kell az átláthatóságról
és a munkavállalók bevonásáról.
Az 1862-ben alapított Opelnek
hét európai országban vannak gyárai, kutatás-fejlesztési, illetve tesztközpontjai. A nyugat-magyarországi Szentgotthárdon működő
üzemében mintegy 1200 embert
foglalkoztat. A több mint 35 ezer
munkatárssal dolgozó autógyártó
társaság 1931 óta áll a GM 100 százalékos tulajdonában, és 1999 óta
veszteséges.
A tulajdonosváltás a tervek szerint az év végéig zárul le. Az ügylethez versenyhatósági engedélyek is
szükségesek. (MTI)

A bruttó hazai termék (GDP)
759,2 milliárd lej volt tavaly, 4,8
százalékkal több, mint 2015-ben –
derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) által kedden nyilvánosságra hozott adatsorokból. 2016
negyedik negyedévében a szezonalitással kiigazított GDP 194,3 milliárd lejt tett ki, ami 1,3 százalékos
bővülést jelent a harmadik negyedévhez képest, az előző év azonos
időszakához viszonyítva pedig 4,8
százalékos a bővülés. A GDP éves
szintű bővüléséhez a gazdaság
szinte valamennyi ágazata hozzájárult, kivételt a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a halászat jelent.
A kereskedelem, a gépkocsik és
motorkerékpárok javítása, a szállí-

tás, a raktározás és a vendéglátás
1,8 százalékkal 18,1 százalékra növelte hozzájárulását a GDP-hez, a
információs és kommunikáció 0,7
százalékos bővüléssel 5,6 százalékos szeletet tudhatott magáénak. A
bruttó hazai termék felhasználását
górcső alá véve kiderül, hogy növekedés elsősorban a lakosság fogyasztásra elköltött összegeinek
volt betudható, ezek volumene
ugyanis 7,4 százalékkal bővült, ami
4,5 százalékkal járult hozzá a GDP
gyarapodásához. Visszahúzta azonban a GDP-t, hogy a nettó export
0,8 százalékkal visszaesett, miután
ugyan 7,6 százalékkal nőtt a kivitel,
a behozatal bővülésének üteme elérte a 9,3 százalékot. (Mediafax)

Hétfőn jelentették be hivatalosan, hogy régóta húzódó
tárgyalássorozat végeként az
amerikai General Motors
(GM) 2,2 milliárd euróért eladta az Opelt a Citroën és Peugeot márkákat is tulajdonló
francia PSA konszernnek.

4,8 százalékkal nőtt tavaly a GDP

Az ember azt hinné, hogy
február közepén lejárt a húsfüstölés időszaka, de ez nem
így van. A mezőpaniti
Borbély Márton füstölőjébe folyamatosan hozzák a húst, a
kolbászt, a szalonnát és a
sonkát. Állandóan parkolnak
gépkocsik a porta előtt, hiszen egész márciusig van mit
füstölni. Sokan kitartanak a
hagyományos házi készítmények mellett, nem váltanak
az üzleti hústermékekre. Farsang idején is vágnak háztáji
gazdaságban nevelt sertést,
mert úgy gondolják, hogy az
ilyen állatnak sokkal finomabb a húsa. A húst az erdélyi
ízeknek
megfelelően
szeretik feldolgozni, hiszen
ezt az ízvilágot, ezeket az
aromákat a világon sehol
máshol nem találja meg az
ember. Főként a külföldre
szakadt ismerőseink, barátaink ennek megmondhatói.

Fotó: Nagy Tibor

Kétszer többen füstöltetnek
Borbély Márton több mint harminc éve foglalkozik füstöléssel,
tíz éve Mezőpanitban. Az utóbbi
két évben megduplázódott a „kliensek” száma, nemcsak Maros,
hanem a környező megyékből –
főként Beszterce és Hargita megyéből, Székelykeresztúrról, Maroshévízről – is hozzák a
füstölnivalót. Nagyon sokan járnak
a Mezőségről, Mezőpagocsa, Mezőrücs környékéről is.
A családban több mint 75 éves a
füstölés hagyománya. Borbély
Márton mostohaapja, Váradi Ferenc volt az, aki elkezdte. Marosvásárhelyen az Arany János
utcában üzemeltette a füstölőt. Egy
korabeli fénykép, ami a volt hentesüzletben készült, igazolja, hogy
feldolgozással és füstöléssel is foglalkoztak.
– A mesterséget a mostohaapámtól tanultam, aki Marosvásárhely egyik legjobb hentese volt.
Váradi bácsiként ismerték a városban. Szinte mindenki ismerte. Az
öregek emlékeznek rá. Petry, Bányai
és Váradi – ez a három mészáros és
hentes család volt Marosvásárhelyen – meséli Borbély Márton.
A kolbászba só, bors
és fokhagyma kerül
A mester bevezet a füstöléssel
kapcsolatos tudnivalók részleteibe.

– A legtöbb termék, amit füstölni hoznak: sertéshús, szalonna,
sonka, oldalas, vagy sertéshúsból
töltött kolbász. Ez teszi ki a füstölnivaló kilencven százalékát. Igaz,
hogy ritkán, de hoznak félsertéseket, szárnyashúst is. Vannak, akiknek otthon nincs lehetőségük
feldolgozni a sertéshúst, nekik kérésre saját magam készítem el a
kolbászt vagy a szalámit. Az is előfordul, hogy a húst meg a sonkát
én kell konzerváljam, mert sokan
nem értenek hozzá. Levágják a
disznót, és sózatlanul hozzák a
húst. Nekem kell besóznom a húst,
pácolnom a csontokat. Ennek
külön fortélya van, nagyon kell
tudni, mert ha a só nem járja át kellőképpen a húst, főleg a csontok
mellett, a hús megromlik, megszagosodik, s dobható el az egész. A
hús, a sonka sózásához mindenképpen jódmentes sót kell használni. Ezt sem tudja mindenki. A
sós pác után a húst, a csontokat a
füstre tesszük, ezzel konzerváljuk.
A kolbászt felkötözve szikkadni
hagyjuk, a szálak úgy kerülnek a
füstre. Kérésre kolbászt is töltünk,
ennek receptje általában a hagyományos, a felmenőktől örökölt családi recept szerint készül.
Fűszerként só, bors, fokhagyma
kerül bele. Mostanában azoknak,
akik száraz kolbászt szeretnének
tölteni, a húshoz jó minőségű csemegepaprikát adagolunk. Egyebet
semmit, sem köménymagot, sem
más fűszert nem használunk. Ez
Magyarországon szokás. Ott sokkal paprikásabban készítik a kolbászt, mint nálunk. Ha valaki így
kéri, annak – természetesen – így
is elkészítjük.

Vadhús is kerül a füstre
– Vadhúst hoznak-e a vadászok?
– Igen. Ezeket a húsokat pikánsan vagy kevésbé pikánsan dolgozzuk fel, főzve vagy főtlen.
Sokféleképpen készítjük el a szalámit és a kolbászt. A szalámit műbélbe, a kolbászt természetes bélbe
töltjük.
– A vadászok hogyan találtak rá
a paniti füstölőre?
– Elég, ha egy-kettőnek megfüstöljük a termékét, ez társaságban elhangzik, megkóstolják a
termékeket, és egymás után jönnek.
– Hány emberrel dolgoznak?
– Eddig a feleségemmel és
még két segítséggel dolgoztunk,
mostantól a fiam is belép, és átveszi a munka jó részét. Eddig
is biztattam, hogy érdemes beállni a családi vállalkozásba, de
nem akarta. Most úgy látom, rájött, hogy ez egy biztos vállalkozás.
Növelni kellett a kapacitást
– Ha egyre több a kliens, bővíteni kellett a kapacitást.
– Bővítettük is. A raktárakat kellett megnagyítani, még egy füstölőt kellett építeni, eddig kettő volt,
most három van. Nagyobb fűrészportároló is kellett. A bükkfa fűrészport fűrésztelepekről szerezzük
be – mondta a mester, majd végigvezetett a raktáron, ahol a kolbászok,
sonkák,
félsertések,
szalámirudak, oldalasok, szalonnák lógtak, várták a „gazdáikat”.
Akik nem is késlekedtek, egymásnak adva a kilincset távoztak a finomra füstölt ínyencségnek
számító portékákkal.

„A jelenlegi kormány legjobb
kezdeményezései közé tartozik a
kis- és közepes vállalkozások támogatását célzó Start-up Nation
Románia elnevezésű program,
amely hamarosan, akár már a következő napokban indulhat. Ezt
sürgősségi rendelettel fogadta el a
kormány január végén, és a jogszabály alkalmazási normáit tartalmazó kormányhatározat közvitája
is lezárult. Az erdélyi magyar kisés közepes vállalkozásoknak fel
kell készülniük a kiírásra, hiszen
jelentős támogatást kaphatnak
azok, akik a kormányhatározatban
és sürgősségi rendeletben megszabott beruházástípusok finanszírozására pályázni szeretnének. Ádáz
versenyre számítunk, pár év tapasztalata alapján azt látjuk, hogy
aki az első percekben le tudja adni
a pályázatát, az jó eséllyel pályázik, és aki az információk birtokában felkészül a kiírásra, az
megszerezheti a finanszírozást” –
mondta Tánczos Barna Hargita
megyei szenátor, a felsőház pénzügyi bizottságának tagja azt követően, hogy a szenátus első házként
hétfőn elfogadta a kezdő kkv-k támogatásáról szóló sürgősségi kormányrendeletet.

Tánczos Barna szenátor a hétfői
felsőházi ülést követően azt is elmondta: „az RMDSZ mindig fontosnak tartotta a kis- és közepes
vállalkozások támogatását, választási programjában is kiemelten kezelte a kérdést, hiszen a vállalkozási
kedv növelése nélkül elképzelhetetlen az erdélyi munkahelyek számának
növelése.
A
legtöbb
munkahelyet a kis- és közepes helyi
vállalkozások kell hogy nyújtsák. A
szövetség segíteni szeretne a kezdő
kis- és közepes vállalkozásoknak,
hogy jó eséllyel pályázhassanak
olyan kiírásokon, mint a Start-up
Nation Románia, ezért a csíki
példa, a Ne ábrándozz, vállalkozz!
vállalkozói ötletbörze mintájára
hasonló programok indítását szorgalmazza más térségekben is”.
A Start-up Nation Románia
program évente legtöbb 10.000
kezdő vállalkozásnak biztosítana maximum 200.000 lej vissza nem térítendő támogatást, amely az
elszámolható költségek 100%-át finanszírozná. A támogatás elnyerésének fontos feltétele, hogy a pályázó
vállalkozás a Start-up Nation programot elindító sürgősségi rendelet
életbe lépése után magánszemélyek
által létrehozott, romániai székhe-

lyű, tevékenységet Romániában
folytató, magántőkéjű kis-, közepes
vagy mikrovállalkozás legyen,
amelynek nincs állami tartozása, és
nincs csődeljárás vagy felszámolás
alatt. Támogatható kiadásnak minősül a termeléshez szükséges
gépek és felszerelések vásárlása a
hozzájuk tartozó szoftvert is beleértve, mérő- és ellenőrző műszerek,
különböző haszonjárművek, számítógépek és számítástechnikai felszerelések, irodabútor és felszerelés,
klímaberendezések és energiatakarékossági berendezések, irodák és
termelési felületek bérleti díja, weblapkészítés költségei, vállalkozásfejlesztő kurzusok részvételi díja, és a
jelen pályázat elnyerésére kifizetett
tanácsadási díj költségei.
A Ne ábrándozz, vállalkozz!
programot két éve indította Tánczos Barna szenátor és Korodi Attila
képviselő a Csíki Vállalkozók Szövetségével közösen. A projekt keretében versenyt hirdettek olyan
személyek számára, akik vidéki,
nem mezőgazdasági jellegű cégek
alapítását tervezték. Nekik üzleti tervet kellett leadniuk, a nyerteseknek
pedig finanszírozták a pályázással
kapcsolatos
költségeit.
(közlemény)

Mezey Sarolta

Új program a kkv-k támogatására
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A reformáció hatása a gyülekezeti éneklésre

500 éves a reformáció
Péter Éva

„Egész szívemből dicsérem és
magasztalom a zene szabad művészetét, Istennek azt a szép és pompás adományát. Úgy látom, hogy a
zenének sok és nagy haszna van,
nagyszerű és nemes művészet” –
írja Luther Márton az 1538-ban
megjelent Symphoniae jucundae
című énekgyűjtemény előszavában.
E mondatok híven tükrözik a reformátor felfogását. Luther azt vallotta, hogy a művészetek egyik
fajtáját sem szabad elnémítani. Kiemelte a zene hatását, mely képes
eltávolítani szívünk szomorúságát,
megtöri a bűnös gondolatok hatalmát, fegyelemre nevel, megtisztítja
értelmünket. Kálvin a zsoltároskönyv előszavában (Genf, 1543)
hasonlóan vélekedett: „És azt csakugyan, tapasztalatból tudjuk, mekkora ereje és hatalma van az
éneknek arra, hogy az emberi szíveket Istennek még forróbban, még
szenvedélyesebben buzgó segítségül hívására és dicséretére indítsa és
gerjessze föl”. Kálvin, amikor a
zene erejéről írt, mindig két elem, a
szöveg és dallam együttes hatására
gondolt: „...amikor a szóval együtt
jár a dallam is, akkor az a szó sokkal hatalmasabb erővel be tud fúródni az emberi szív közepébe”. Ez
a felismerés vezette a reformátorokat arra, hogy új, megfelelő zenei
anyagot biztosítsanak a hívek számára, mellyel Istent méltóképpen
dicsőíthessék. E zenei anyag előteremtése viszont nem kis munkát követelt.
Kezdetben azon fáradoztak, hogy
a hagyományos, latin nyelvű liturgikus énekeket anyanyelvre fordítsák. Könnyebb dallamuk miatt
elsősorban a zsolozsma részeit fordították le. Énekeltek Te Deumot,
passiót, recitált zsoltárokat is.
Mindezeket elsősorban az énekléssel, énektanítással megbízott iskolamester
(kántor),
valamint
diákjainak kisebb csoportja, a liturgikus kórus, azaz a szkóla szólaltatta meg, nem a teljes gyülekezet.
Huszár Gál prédikátor 1560-ban kinyomtatott, majd 1574-ben újból
megjelent énekeskönyve egyik
része ezt a magyar nyelvre fordított
gregorián anyagot tartalmazza; az
énekeskönyv másik részében viszont a reformáció új műfaja, az
anyanyelvű, strófikus, gyülekezeti
énekanyag kapott helyet.
Kéziratok sora bizonyítja, hogy
abban a korban, mintegy száz évig,
volt igény a graduális anyag éneklésére: legismertebbek a Batthyány-, Óvári-, Ráday- és az
Eperjesi-graduál. Ám a zenei okta-

Magyar református énekeskönyv

tás elhanyagolása miatt idővel a
kéziratos lejegyzések egyre hibásabbak, olvashatatlanok lettek, a diákok pedig nem voltak képesek
megfelelően előadni a graduálok
énekanyagát. Ilyen előzmények
után karolta fel a liturgikus éneklés
ügyét Bethlen Gábor. A fejedelem
udvari papjai és egyben református
püspökök, Keserűi Dajka János és
Geleji Katona István, mintegy
negyven kéziratos graduál anyagát
felhasználva, megszerkesztették,
majd I. Rákóczi György, saját költségén, kétszáz példányban kinyomtattatta Gyulafehérváron, 1636-ban
az Öreg Graduált (öreg, azaz nagyméretű graduált), majd odaajándékozta az erdélyi református
templomoknak. Mindez akkor történt, amikor a templomok nagy részében már strófikus gyülekezeti
ének hangzott fel a nép ajkán.
Későn érkezett e jelentős munka. A
szakirodalom e gazdag gyűjteményt
a graduálhagyomány összefoglalójának tekinti, mely százéves zenei
gyakorlatra tekint vissza.
A graduálok használatával párhuzamosan azonban megjelentek az
úgynevezett kancionálé típusú énekeskönyvek, melyek kötött versképletű, általában rímes, több
versszakból álló, szillabikus dallamú, gyülekezeti éneklésre szánt
anyagot tartalmaztak. Ilyen Gálszécsi István énekeskönyve (Krakkó,
1536), Huszár Gál énekeskönyve
(1560), a Váradi énekeskönyv
(1566), Szegedi Gergely énekeskönyve (1569), a Debreceni énekeskönyv (1579), Bornemissza Péter
énekeskönyve (1582), Gönczi Kovács György énekeskönyve (1592),
a Bártfai énekeskönyv (1593). Az
említett, XVI. századi könyvek
közül csak Huszár Gál gyűjteménye
közli kottával az énekeket, a dallamokat hallás után tanulták a hívek.
Az első gyülekezeti énekek forrása középkori zenei anyag. Luther
és munkatársai anyanyelvre fordítottak olyan latin himnuszokat, ünnepi énekeket, melyek alkalmasak
voltak arra, hogy a teljes gyülekezet
énekelje őket. Az eredeti dallamokat, szövegeket átdolgozták, ugyanakkor ők maguk is írtak új
énekszövegeket ismert dallamokra.
Luther a Szentírásból merített ihletet. Így készült el a 46. zsoltár parafrázisa, az Erős vár a mi Istenünk
kezdetű ének; a Miatyánk gondolatmenetét követő Mennybéli felséges
Isten. Ma is szívesen énekeljük
Ambrosius nyomán írt himnuszfordítását, a Jöjj, népek megváltója
közismert karácsonyi éneket, Az Istennek szent angyala; vagy az Adj
békességet kezdetű könyörgő éneket.

Kálvin szigorúbb elveket vallott.
Kezdetben még az orgonák használatát sem fogadta el az istentiszteleten. Nem tulajdonított különösebb
fontosságot a gyülekezeti éneklésnek sem. Ám 1538-ban, amikor
Strassburgban a francia menekültek
gyülekezetének lelkésze lett, felfigyelt az ének hatására és módosított
álláspontján. Biblikus gondolkodású teológusként a zsoltárokat tartotta a legmegfelelőbbnek a
gyülekezeti éneklésben. Javasolta,
hogy az egész gyülekezet vegyen
részt az éneklésben, egy szólamban,
anyanyelven. Hangsúlyt fektetett a
gyermekek és ifjak éneklésére, a
jövő gyülekezete zenei nevelésére.
Ő maga is írt verses zsoltárokat,
gyűjteménybe foglalva több változatban adta ki őket. Mikor azonban
megismerte Clément Marot (1496–
1544) költeményeit, visszavonta a
magáét. Felkérése nyomán a francia
költő negyvenkilenc zsoltár verses
fordítását végezte el, latin nyelvből,
de a munka a költő halálával megszakadt. A zsoltárversek írását később
Théodor
de
Beze
(1519–1605), humanista teológus,
hugenotta költő, Kálvin közvetlen
munkatársa folytatta. A zsoltárdallamok létrejöttében Loys Bourgeois-nak (1510–1569) van a legfőbb
érdeme. Loys Bourgeois párizsi
születésű zeneszerző, Genfben a
Szent Péter-katedrális kántora volt.
Dallamszerző, dallamjavító és átdolgozó munkát végzett. Így alakította ki Bourgeois 84 dallamnak a
mai alakját. A dallamok forrása
francia és német eredetű, egy zsoltárdallamnak flamand dal az őse. A
dallamok közül néhány gregorián
eredetű. A 150 genfi – hugenotta –
zsoltár 1562-re készült el.
Szenci Molnár Albert (1574–
1634) heidelbergi tanulóéveiben ismerte meg a genfi zsoltárok német
szövegét, Ambrosius Lobwasser
(1515–1585) fordításában. A zsoltárok magyar nyelvre való átültetésében is Lobwasser munkája volt
számára az iránymutató. Felhasználta ugyanakkor a hugenotta zsoltárok francia szövegét is. Igen rövid
idő alatt végezte el a munkát.
Szenci zsoltárfordítása (1607) nyomán a genfi zsoltáranyag a hazai reformáció zenei anyanyelve lett,

nyelvi és érzelmi köteléket jelent
nemzedékek számára.
A XVI. században külföldön tanuló magyar prédikátorok megismerték Luther és Kálvin felfogását
az egyházi éneklésről, zenéről; felismerték, hogy énekek segítségével
hatásosabban hirdethetik Isten igéjét. A reformátorok példáját követve,
egy-egy
zsoltár
alapgondolatát megvilágítva, vagy
a teljes zsoltár gondolatmenetét követve, parafrázisokat írtak. A következőkben bemutatom a kor
legjelentősebb magyar egyházi
énekszerzőit, akiknek műveit ma is
énekeljük az istentiszteleten.
Szkhárosi Horvát András (?–
1549) katolikus papból lett reformátorrá. Lelkészként működött.
Vigasztaló költeménye, a Semmit ne
bánkódjál Krisztus szent serege
egyike a legismertebb XVI. századi
alkotásoknak.
Tinódi Sebestyén (1505–1556) a
XVI. század jeles történeti énekmondója volt. Énekeinek legnagyobb része az akkori idők
eseményeiről, végvárak elestéről, a
törökkel folytatott harcokról szól.
Bár énekeit nem istentiszteleti célra
írta, hajlékony és kifejező dallamait
felhasználták az egyházi énekeskönyvek. Néhány bibliai tárgyú
éneke közül kiemelkedik az 1549ben írt szaffikus formájú verse,
mely Dávid és Góliát történetén keresztül példát mutat a Gonosz elleni
harcra. Ebből az énekből kiemelték
a bibliai történet tanulságait tartalmazó versszakokat és a Siess keresztyén lelki jót hallani kezdetű
szöveggel egyházi használatba került. Egy másik példa a Szulimán
császárnak Kazul basával való viadaláról szóló ének, mely csak a
XIX. században kapott egyházi szöveget, Imádkozzatok és buzgón kérjetek kezdettel.
Balassi Bálint (1551–1594) ifjú
korában meggyőződéses protestáns
volt, de később katolikus vallásra
tért át. Ezért vallásos verseit sokáig
mellőzték a protestáns énekeskönyvek szerkesztői. A templomi repertoárban hármat tartunk számon:
Bocsásd meg Úr Isten ifjúságomnak
vétkét; Mennyei seregek, boldog
tiszta lelkek; Kegyelmes Isten.
Batizi András (1515–1546) pré-
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dikátor, dallamszerző énekeit nyelvezetük és verselésük a kor legjobb
alkotásai közé emeli. Az énekeskönyvekben három éneke található
meg: a fiú Istenről szóló, Jer dicsérjük az Istennek Fiát; a húsvéti
Krisztus ím feltámada és a pünkösdi
Jövel Szentlélek Úr Isten, lelkünknek vígassága kezdetű.
Skaricza Máté (1544–1591) külföldi tanulmányai után lelkipásztorként működött hazájában. Három
éneke él tovább mai napig a gyülekezetek énekrepertoárjában: az igehirdetés előtt énekelhető Megáll az
Istennek igéje; a Drága dolog az Úr
Istent dicsérni és a Reménységemben hívlak Uram Isten kezdetűek.
Sztárai Mihály (1520–1574) fiatalon a Ferenc-rendbe tartozott.
Külföldön teológiát és zenét tanult.
Később lutheránus lett. „Magyar
Dávid”-ként emlegetik. Erdélyi
gyülekezeteink is nagy szeretettel
éneklik Mely igen jó az Úr Istent dicsérni kezdetű, a 92. zsoltár alapgondolatára épülő parafrázisát,
valamint a 34. zsoltár alapján írt
Mindenkoron áldom az én Uramat
kezdetű énekét.
Szegedi Kis István (1505–1572)
Zwingli irányát képviselő reformátor, költő. Hat énekét tartja számon az irodalom. Legismertebb a
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg
minket igédben kezdetű pünkösdi
ének.
Dávid Ferenc (1520–1579) előbb
evangélikus, majd református papként működött, de a Szentháromság-tagadó írók műveinek hatására
unitáriussá lett. Törvényes eljárás
alá került, majd Déva várában fogságban meghalt. Adjunk hálát
mindnyájan kezdetű énekét abban
a periódusban írta, mikor református lelkészként működött. Az ének
a XVI. századtól folyamatosan
benne maradt a református repertoárban.
Ilyen előzmények után nemcsak,
hogy nem hagyhatjuk el a gyülekezeti éneklést, hanem az „ecclesia
semper reformari debet” elve alapján azt folyton megújuló lelkülettel
kell végeznünk. Így kapcsolódhatunk be öt évszázad Istent dicsőítő
éneklésébe.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor
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Szülők – munkahely – szabadságok
– kiskorú nevelése (I.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Az egyéni munkaszerződéssel
(contract individual de muncă) alkalmazott szülőknek a romániai
törvények egy egész sor szabadságot és vonatkozó illetményt biztosítanak, amelyekről a szülők
(általában az anyukák) sokszor
nem tudnak, vagy nem ismerik teljesen azokat. Ezek a következők:
anyasági-szülési szabadság (concediu de maternitate), terhességi
prevenciós szabadság (risc maternal), apasági szabadság (concediu
paternal), gyermeknevelési szabadság (concediu de creşterea copilului), örökbefogadási akkomodációs
szabadság (concediu de acomodare
oferit celor care adoptă), gyermekgondozási szabadság (concediu
pentru îngrijirea copilului bolnav),
a kiskorú orvosi rutinvizsgálataihoz szükséges szabadnapok (zile libere pentru controlul medical de
rutină al copilului).
A törvény értelmében azok az
édesanyák, akik terhesek, illetve
akik már szültek, több specifikus
szabadságfajtára jogosultak, mint
például az anyasági szabadság
vagy a terhességi prevenciós szabadság. Ugyanakkor az apák kérhetnek 5 vagy 15 nap szabadságot
abból a célból, hogy az anyákat az
újszülött gyermek nevelésében segítsék. Mindkét szülőnek joga van
– a törvényes feltételek betartása
mellett – a gyermeknevelési szabadsághoz és a vonatkozó illetményekhez, valamint évi egy
szabadnapra a kiskorú orvosi rutinvizsgálatainak elvégzésére. Ugyancsak speciális szabadságfajtához
van joga annak a személynek, aki
örökbe fogad, az úgynevezett maximum egy évig terjedő örökbe fogadási akkomodációs szabadsághoz.
A terhességi és prevenciós szabadságot (concediu de risc maternal) a 2003. évi 96. sz. sürgősségi
kormányrendelet
szabályozza.
Ennek értelmében erre a szabadságra jogosultak a várandós nők,
azok az anyák, akik frissen szültek,
valamint akik még az újszülöttet
szoptatják, amennyiben ez a szabadság az anyák egészségének és
biztonságának védelme miatt szükséges. Ennek a szabadságnak az a
célja, hogy amennyiben a munkahelyen olyan rizikófaktorok vagy
körülmények vannak, amelyek az
alkalmazott anya egészségét vagy

biztonságát
veszélyeztetik,
hatással vannak a terhességre, vagy
a szoptatási periódusra, a munkaadónak kötelessége módosítani a
munkakörülményeket és/vagy a
munkaprogramot. Amennyiben ez
nem lehetséges, az illető anyukának fel kell ajánlani egy másik
funkciót, amelyben a fenti rizikófaktorok nem léteznek (természetesen az eredeti fizetés
megtartása mellett). Amennyiben
ez sem lehetséges, utolsó megoldásként az anya terhességi prevenciós szabadságra mehet. Ebből
a leírásból világos, hogy ezt a fajta
szabadságot nem lehet direkt
módon kérni, csak ultima ratióként, abban az esetben, ha sem a
munkakörülmények/munkaidő,
sem az új munkakör felajánlása
nem megoldható.
A terhességi és prevenciós szabadság alatt az anyukát megillető
illetmény mértéke az utolsó hat
hónap fizetésátlagának 75%-a, és
erre abban az esetben is jogosult az
alkalmazott, amennyiben a teljes
munkahelyi régiség nincs meg.
Ahhoz, hogy a munkahelyen a várandós anyukák a törvény által biztosított
minden
védelemre
jogosultak legyenek, szükség van a
családorvostól egy, a várandós állapotot igazoló orvosi igazolásra,
valamint az alkalmazottnak kötelessége írásban értesítenie az alkalmazót a terhességről.
A következő két szabadságtípus
az anyasági, valamint az apasági
szabadság (concediu de maternitate/concediu de paternitate),
amely azonban nem azonos a gyermeknevelési szabadsággal (concediu pentru creşterea copilului).
Az anyasági-szülési szabadságot a 2005. évi 158. sürgősségi
kormányrendelet szabályozza, és
azokra a várandós anyákra vonatkozik, akik szülés előtt állnak. Ezek
az anyák egyhavi illetményben részesülnek, ennek mértéke viszont –
ellentétben a fentebb leírt prevenciós szabadsággal – már függ az illető alkalmazott régiségétől.
A szülési szabadságra való jogosultságnak a következő feltételei
vannak: a várandós anyának a lakcíme vagy tartózkodási helye (domiciliu sau reşedinţă) Románia
területén legyen, a kezelőorvos
által kibocsátott orvosi igazolással
rendelkezzen, legalább egyhavi
„régiséggel” (munkaviszony, társadalombiztosítási jogviszony) rendelkezzen, ami azt jelenti, hogy

A könyvecskék láttamozása

legalább egy hónapig hozzájárult a
társadalombiztosítási költségvetés
szabadság- és illetményalapjához
(îndemnizaţii şi concedii).
Amennyiben a törvényes feltételek nem teljesülnek, de az illető várandós nő a társadalombiztosítás
elvesztésétől számított 9 hónapon
belül szül, joga van a szülési szabadsághoz, amennyiben a társadalombiztosításból
nem
saját
hibájából került ki. Ezt az illető
személy a volt alkalmazó által kibocsátott iratokkal tudja bizonyítani,
például
egy
olyan
szerződésfelmondási döntéssel (decizie de concediere/încetare contract individual de muncă),
amelyből kitűnik, hogy a munkaviszony milyen okból szűnt meg (pl.
a munkahely megszüntetése és
nem a munkavállaló által beadott
felmondás, esetleg annak fegyelmi
kihágása).
A szülési szabadság teljes ideje
126 naptári nap. Ezt a következő
osztásban „folyósítják”: 63 napot
lehet igénybe venni a terhesség
idejére a szülés előtt, valamint
újabb 63 napot lehet a szülés után
a szoptatás ideje alatt felhasználni.
Ezt a felosztást az orvos módosíthatja, amennyiben indokoltnak és
szükségesnek tartja, olyan módon,
hogy a szoptatási periódus alatti
szülési szabadság minimális ideje
nem lehet rövidebb, mint 42 naptári nap. A szülési szabadság alatt
az anyuka illetményre jogosult,
melynek mértéke az utolsó hat
hónap átlagfizetésének 85%-a. Az
utolsó hat hónapot egy 12 hónapos
intervallumból állítják össze,
amely alatt az alkalmazott régiséggel rendelkezett, tehát hozzájárult
a társadalombiztosítási alaphoz. A
havi fizetésalap, amelyre átlagot
számítanak, és amelyre a 85%-ot
vonatkoztatják, nem lehet több,
mint 12 bruttó országos minimálbér. Amennyiben a nő elvesztette
társadalombiztosítási jogát, de ettől
a pillanattól számított 9 hónapon
belül szül, jogosult a szülési szabadságra és a vele járó illetményre.
Fontos megjegyezni, hogy régiségnek minősül a 2005. évi 158. sürgősségi kormányrendelet által
szabályozott betegszabadság ideje
is, a rokkantnyugdíj ideje, a nappali tagozatos egyetemi évek
(amennyiben a tanulmányok befejezésre kerültek), valamint a gyermeknevelési szabadság ideje. A
következő részben az apasági szabadságról is írunk.

A Bethlen Gábor Alapkezelő
Zrt. által meghirdetett Szülőföldön magyarul című tankönyv- és taneszköz- támogatás, illetve hallgatói támogatás pályázatainak a benyújtási
határideje március 17.

A nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás
22.400 Ft-nak megfelelő lej. A hallgatói támogatás 2.800 Ft-nak megfelelő lej.
A támogatás a 2016/2017-es tanévre egy alkalommal igényelhető,
benyújtási határidő március 17.
(postázási dátum). Ajánlott küldeményként egy eredeti példányban,
zárt borítékban az alábbi címre kell
küldeni: U.C.D.M.R. – RMPSZ,

Egyetemi felvétel is nyerhető

Sajtófotó-pályázat

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem sajtófotó-pályázatot
hirdet Az énkép és/vagy a másság megjelenítése címmel, amelyre
XI. és XII. osztályos tanulók jelentkezését várják március
20-ig.

A pályázóktól 3-6 képből álló, sajtófotó jellegű sorozatot várnak,
amelynek egy történetet kell elmesélnie, eseményt rögzítenie vagy illusztrálnia (például hír-eseményfotó, képriport, társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia). Benevezési határidő: 2017. március 20. A
beküldött pályaműveket a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem szakbizottsága fogja elbírálni. Az első három helyezett díjban részesül.
A legjobb pályázó felvételt nyer az egyetem audiovizuális kommunikáció-, forgatókönyv- és reklámírás, média szakára. A pályamunkákból
kiállítást szerveznek, amelynek megnyitójára idén május 5-én, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem minden évben megrendezett médiatudományi konferenciájának keretében kerül sor.
A formai és tartalmi követelményekkel kapcsolatos bővebb felvilágosítás az egyetem honlapján, a http://www.uat.ro/hu/hirek/article/sajtofotopalyazat-1.html elérhetőségen található meg. A pályaműveket e-mailben
kell eljuttatni a következő címekre: jakabtibor@hotmail.com és
kos.anna@yahoo.com.

A mezőgazdasági életjáradék folyósításának feltétele

A Maros Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség (APIA) tájékoztatója szerint a mezőgazdasági
életjáradék haszonélvezőinek
március 1-je és augusztus 31e között kell láttamoztatniuk
könyvecskéjüket, ennek érdekében munkanapokon fel kell
keresniük személyesen vagy
megbízott révén az APIAközpontokat.

A mezőgazdasági életjáradék folyósításának feltétele, hogy a bérbe
adók március 1-je és augusztus 31e között felkeressék a megyei
ügynökségeket, és láttamoztassák
az életjáradék-könyvecskéket, ellenkező esetben nem folyósítják
számukra a 2016-os évre szóló élet-

járadékot
–
áll
a
Săvâşca Daniel Ovidiu, a Maros
megyei APIA ügyvezető igazgatójának kézjegyével ellátott közleményben.
Az életjáradék-könyvecske láttamozásához személyesen, illetve
megbízott/kurátor/gyám révén is
meg lehet jelenni, ha hiteles meghatalmazással/megbízással/végleges
bírósági végzéssel rendelkeznek.
A láttamozáshoz a következő iratokra van szükség: életjáradékkönyvecske, a bérbeadó vagy
meghatalmazottja eredeti személyazonossági igazolványa, betegnyugdíjas haszonélvező esetében a
szakorvosi bizottság által felújított
határozat másolata, hitelesített közjegyzői meghatalmazás/gyámsági

határozat/végleges és visszavonhatatlan bírósági végzés eredeti példánya arról, hogy az igénylő az
életjáradékot élvező személy törvényes gyámja vagy képviselője, a
bérbeadási szerződés/szerződések,
amelyeket a hatályos törvények értelmében kötöttek meg, bankszámlakivonat, amelyet a bérbe adó
nevére lejbetétre nyitottak meg.
Abban az esetben, ha a bérbe adó
személy által megadott adatok nem
felelnek meg a valóságnak, a hatályban lévő törvények értelmében
az életjáradék folyósítása a dosszié
kiegészítéséig megszűnik.
A fent említett iratokat az APIA
bármelyik megyei központjához be
lehet nyújtani, az APIA-alkalmazott
a másolatokat az eredetivel össze-

„Szülőföldön magyarul” – Pályázati Iroda, 530300 Miercurea Ciuc,
Oficiul Postal nr. 1. C.P. nr. 19. Jud.
Harghita
Az adatlapot, válaszborítékot és az
útmutatót tartalmazó igénylési csomagokat át lehet venni: a gyerek által látogatott oktatási intézményben, a
Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) területi oktatási központjainak irodáiban, az RMPSZ
megyei/területi/körzeti képviselőinél,
illetve letölthetők a www.szulofoldonmagyarul.ro honlapról. Az igényléssel
kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége tel.: 0266-244-450, e-mail:
info@szulofoldonmagyarul.ro.

hasonlítja, majd az eredeti példányokat visszaszolgáltatja. A mezőgazdasági
életjáradékot
a
247/2005-ös törvény értelmében
egy részletben, a következő év november 30-ig fizetik ki postai utalvánnyal vagy banki átutalással.
A mezőgazdasági életjáradék a
bérbe adó halála esetén megszűnik.
A bérbe adó halála esetén a 2016.
évre szóló életjáradék az örökösöket illeti meg, ha 2017. augusztus
31-ig az örökösök valamely APIAközpontba benyújtják az elhunyt
életjáradék-könyvecskéjét, a halotti
bizonyítvány eredeti és fénymásolt
példányát, a hagyatéki okiratot
(örökösi bizonylatot, végleges és
visszavonhatatlan bírósági hagyatéki határozatot) az örökös személy-

azonossági igazolványát (eredeti és
fénymásolt példány), közjegyzői
meghatalmazást/beleegyezést,
amelyből kiderül, hogy a többi örökös beleegyezik az életjáradék átvételébe, továbbá a kérelmező
bankszámla-kivonatát – tájékoztat
sajtóközleményében a Maros megyei APIA igazgatósága.
Amint kérdésünkre Bordi Kacsó
Zsolt helyettes igazgató kifejtette,
az idei évben a tavalyi évre pecsételik az életjáradéki könyvecskéket.
A kifizetés általában szeptemberben
történik. Tehát 2017-ben lényegében a 2016-os évre pecsételik le a
könyvecskéket és a kifizetés is a
2016-os évre van. A 2017-es évre
majd 2018-ban kell pecsételtetni és
2018 szeptemberében fizetik ki az
arra jogosultaknak. Maros megyében 470 olyan személy van, aki az
életjáradéki programban szerepel.
(sz.p.p)
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A 100. Fradi-siker az örökrangadón

(a magyar labdarúgó NB I 22. fordulójának összefoglalója)

Újpest FC – Ferencváros
0-1 (0-1)
Gólszerző: Gera (36.)
A két fővárosi csapat 221. bajnoki összecsapásának feszült hangulatú első perceiben a házigazda
volt aktívabb, a Ferencváros csak
a 36. percben talált kaput Gera
révén, de ez rögtön gólt is ért: 17
méterről elvégzett szabadrúgása
után védhetetlenül csapódott a
labda a bal kapufa mellé. A közönség a második félidő elején hanggránátokkal és pirotechnikai
eszközökkel „színesítette“ a találkozót. A füst eloszlásával az újpesti tábor közvetlen közelről
figyelhette, ahogy Balogh beadására Lázok vetődött be, s alig maradt le az ígéretes lehetőségről.
Hasonló adódhatott volna Böde A ferencvárosi Marco Djuricin (b) és Amadou Moutari (j) valamint Balázs Benjámin, az Újpest
játékosa a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában játszott Újpest FC – Ferencváros mérkőelőtt, ám Pávkovics visszahúzta a zésen
a fővárosi Szusza Ferenc Stadionban 2017. március 4-én. MTI Fotó: Kovács Tamás
csatárt, a szabálytalanságért megítélt szabadrúgást pedig Leandro mellébombázta. A volt a támadásaiban, így csak a négyperces ráadás
77. percben rövid technikai szünet következett: Farkas végén tudott szépíteni, büntetőből, ezzel a három pont
Ádám játékvezetőnek az öltözékével akadtak problé- a helyzeteiket jól kihasználó vendégeké lett.
Gyirmót FC – Swietelsky Haladás 1-2 (0-2)
mái. A hajrában is próbálkozott a házigazda csapat, a
Gólszerzők: Radeljic (85.), illetve Halmosi (6.),
csereként beállt Heris például éles szögből lőtt, ám beKovács L. (35.).
találni nem tudott az Újpest. A zöld-fehérek így ebben
A Haladás Halmosi jó helyzetfelismerésének köa párharcban a 100. bajnoki győzelmüket ünnepelhetszönhetően első lehetőségét kihasználta, így korán veték.
zetést szerzett. A hazaiak ezt követően fölényben
Videoton FC – Budapest Honvéd 3-0 (1-0)
Gólszerző: Lazovic (38., 85.), Scsepovics (76.). futballoztak, érett az egyenlítő találat, ezzel szemben
Kiegyenlített játékot hozott a forduló rangadójának a Haladás egy gyors ellentámadás végén megduplázta
első félórája. A második helyen álló Videoton birto- előnyét. A folytatásban jobbára a Gyirmót támadott,
kolta többet a labdát, de a bajnokságot vezető vendé- de Király és a Haladás védelme sokáig jó teljesítgek sem csak a védekezéssel foglalkoztak, bátran ményt nyújtott. A hajrában ugyan szépített az újonc,
megindultak egy-egy labdaszerzés után. A vezetést a egyenlítésre azonban már nem futotta az erejéből.
Debreceni VSC – Diósgyőr 3-0 (2-0)
hazaiak szerezték meg, amikor egy szépségdíjas táA találkozó elejétől a hazaiak irányították a mérkőmadás végén Danko Lazovics emelte át a labdát a
Honvéd kapusa fölött. A gólt követően a vendéggárda zést, ám kevés lehetőségüket az első félórában nem
egy szögletből szinte azonnal egyenlített volna, de tudták gólra váltani. Aztán négy perc alatt váratlanul
Nego a gólvonalról kifejelte a labdát. A fordulást kö- két távoli lövésből két gólt is szerzett Loki, a vendévetően a fővárosi csapat játszott kezdeményezőbben, gek kapusa, Rados mindkét találatnál nagyot hibázott.
ám gólt mégis a Videoton szerzett, miután a Lazovics Szünet után már a diósgyőriek is többet kezdeményezlerántásáért megítélt büntetőt Scsepovics értékesítette. tek, így élvezetes második félidőt láthatott a közönA hajrában aztán jött a harmadik hazai gól, Lazovics ség. Gólt azonban ismét csak a hazaiak szereztek, akik
teljesen megérdemelten tartották otthon a három bajvolt eredményes saját labdaszerzése után.
noki pontot.
MTK Budapest – Paksi FC 1-2 (0-2)
Mezőkövesd Zsóry FC – Vasas 0-2 (0-1)
Gólszerzők: Kanta (94., 11-esből),
Gólszerzők: Ristevski (20.), Berecz (50.).
illetve Vernes (15., 11-esből), Szabó (22.).
A viszonylag eseménytelen első húsz perc után váA hosszú nyeretlenségi sorozatát múlt héten a diósgyőri győzelemmel lezáró MTK kezdett jobban, ratlanul vezetést szerzett a Vasas: egy szabadrúgást
igyekezett támadásokat vezetni, de szűk negyedóra el- követően kavarodás alakult ki a kövesdi kapu előtt, s
teltével így is hátrányba került. Egy szöglet utáni üt- Ristevski négy méterről a hálóba lőtt. A vendégcsapat
közést a játékvezető szabálytalannak látott, a megítélt a fordulást követően egy szép támadás végén megtizenegyest pedig Vernes Richárd magabiztosan érté- kétszerezte előnyét, s ez mintha felébresztette volna
kesítette. Ettől lendületbe jött a Paks, és hét perccel a hazaiakat. Támadni kezdtek, s a következő percekkésőbb növelte előnyét. A második félidőben az MTK ben több kapufát is rúgtak, de szépíteniük nem sikekezdeményezőbben lépett fel, átütőerő azonban nem rült.

RÖVIDEN
* Kikapott hazai pályán a Bukaresti Dinamo a Ga-

Astra harmadik helyen fejezte be a bajnokság első részét, így a felsőházi rájátszásban szerepelhet. A hétfőn
pályára lépett további három csapat az alsóházban
laci Phoenixtől a férfikosárlabda Nemzeti Liga alsó- folytatja.
* A nyolcaddöntő visszavágóinak harmadik és neházi 1. fordulójában. A kikötővárosiak 85:78-ra
diadalmaskodtak. A galaci csapat így 25 pontos, és gyedik mérkőzésével folytatódik ma a labdarúgó Bajmásodik az alsóház bajnoki rangsorában, a 28 pontos nokok Ligája. A Barcelona nagyon nehéz helyzetből,
Maros KK mögött, a Dinamo a harmadik 24 ponttal négygólos hátrányból kezdi meg hazai mérkőzését a
és a Craiova az utolsó 23-mal. A 2. alsóházi forduló- Paris Saint-Germain ellen, a Borussia Dortmundnak
ban, vasárnap 19 órától a Maros KK a Galaci Phoe- viszont csak egy találatot kell ledolgoznia otthon a
Benficával szemben. A műsor: FC Barcelona (spanix vendége lesz.
* A bajnoki címvédő győzelmével zárult a labda- nyol) – Paris Saint-Germain (francia) (1. mérkőzés:
rúgó 1. liga alapszakasza: az Astra Giurgiu hétfő este 0-4, TV: DolceSport 1, Szlovák 1), Borussia Dort3-0-ra nyert a Botoşani FC ellen a 26. forduló utolsó mund (német) – Benfica (portugál) (0-1, DolceSport
mérkőzésén. Ezt megelőzően a Voluntari hazai pályán 2). Mindkét mérkőzés 21.45 órakor kezdődik.
* Két idegenlégiósával is szerződést hosszabbított
1-0-ra kikapott a Jászvásári CSM Politehnicától. Az
a Bukaresti CSM női kézilabdacsapata, jelentették be a klub honlapján, hétfő este: előbb a svéd
Isabelle Gulden, majd a horvát
kapus, Jelena Grubisic kötelezte el
magát további két évre a fővárosi
együttesnél. A román csapatnál
így ötre nőtt azoknak a játékosoknak a száma, akik biztosan Bukarestben folytatják: Gulden és
Grubisic mellett korábban a dán
Line Jörgensen, valamint a francia
Gnonsiane Niombla és Camille
Ayglon Saurina is meghosszabbította egyezményét. A klub korábban azt is bejelentette, hogy a
nyártól a csapat tagja lesz a 2010ben és 2015-ben a világ legjobb
kézilabdázójának választott Cristina Neagu. A Bukaresti CSM pénteken bejutott a Bajnokok Ligája
negyeddöntőjébe, miután hazai
pályán 28-26-ra legyőzte a Krim
Ljubljanát.
Túl tudja tenni magát a Barcelona a párizsi 0-4 sokkján? Ma este kiderül! Fotó: AFP

A „kiscsoport” diadala

Bálint Zsombor
A marosvásárhelyi City’us teremlabdarúgó-csapatának kerete
már az idény kezdetén jelentősen
elvékonyodott a bajnokságot nyerőhöz képest, és azóta még kilenc
játékost veszített. Az utóbbi időben
többnyire ifjúsági játékosokkal szerepel a bajnokságban. A Kézdivásárhely elleni bajnokin azonban
további négy teremlabdarúgót volt
kénytelen nélkülöznie a City’us edzőpárosának azok közül, akik az
alaprotációhoz tartoznak. Covaci és
Togan eltiltás, Ţipău és Boroş sérülés miatt nem tudott pályára lépni.
Ilyen körülmények között pedig
már nem is az „óvoda”, hanem
egyenesen a „kiscsoport” lépett pályára hétfőn este marosvásárhelyi
színekben, a pályára lépő játékosok
közül csupán Duque töltötte be a
minimum húsz évet, de az átlag 18
esztendő körül mozgott.
Ilyen körülmények között nehéz
mérkőzésre számított a marosvásárhelyi kispad, és ez be is igazolódott,
de a kiscsoportosok bizonyították,
hogy nem hiába dolgoztak annyit
ebben az évben, a sereghajtó Kézdivásárhely ellen még ilyen összetételben is meg tudják nyerni a
találkozót. Remekül tartották a labdát a marosvásárhelyiek, jól látható
volt, hogy kiválóan megtanították
őket az alapokra. Ami hiányzott a
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csapatból, az a tapasztalatból származó plusz furfang, a rutin passzoltúlmutató
bátorság;
gatáson
bevállalni az egy-egy elleni cseleket, vagy adott esetben megtalálni
a legjobb megoldást. Azonban így
is hatékonyabb volt a marosvásárhelyi játék, és a gólhoz vezető utat
is sikerült megtalálni Csala és Pop
jól eltalált lapos lövéseivel, majd
Dobai közeli perdítésével Tamás
beadásából.
Kézdivásárhely nem tudott túllépni sereghajtói státusán, noha a
játékosai szinte kétszer olyan idősek, mint a City’uséi. A második
félidőben merészelt többet, amikor
lassan ráocsúdott, hogy a kiscsoport
ellen játszik, ám Cătinean néhányszor remekül lépett közbe.
A City’us számára jövő hétfőn
sokkal nehezebb mérkőzés ígérkezik, még akkor is, ha az eltiltottak
visszatérnek a csapatba, hiszen Székelyudvarhelyre látogat. Ráadásul
Jakab Zoltán, az udvarhelyiek edzője látta a Déva ellen alkalmazott
taktikát, és már biztosan készül az
ellenszerrel. Bár elméletileg még
feljebb léphet, vagy lejjebb is
csúszhat, a City’us számára a 6.
hely valószínű az alapszakasz
végén, ami azt jelenti, hogy a 3. helyezettel játszik majd a rájátszás
első körében, amely könnyen lehet,
hogy ugyancsak Székelyudvarhely
lesz.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, 20. forduló: Marosvásárhelyi City’us
– Kézdivásárhelyi SE 3-0 (1-0)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 400 néző. Vezette: Ionel
Boharu Predescu (Buftea), Roberto Gunciu (Popeşti-Leordeni).
Tartalék: Radu Danielenco (Ploieşti). Ellenőr: Marius Mititel
(Bukarest).
Gól: Csala (8.), Pop (21.), Dobai (38.).
Sárga lap: Duque (23.), illetve Vulcan (27.).
City’us: Cătinean (Tătar) – Csala, Duque, Küsmödi, Pop
(Dobai, Tamás, Iszlai, Kiss, Nagy).
KSE: Bumbac (Gondos) – Căşinean, Gáll, Gazsó T., Oláh
(Gazsó Sz., Bukur, Papp, Vulcan).
A teremlabdarúgó 1. liga 20. fordulójának további eredményei:
Jászvásári Poli – Resicabányai Munkás 7-0 (korábban játszották), Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – Galaci United 2-6, Temesvári
Informatica – Székelyudvarhelyi FK 4-4. A Kolozsvári Clujana –
Dévai Autobergamo mérkőzés lapzárta után fejeződött be. A Dunărea Călăraşi állt.
1. Galac
2. Déva
3. Temesvár
4. Székelyudv.
5. Călăraşi
6. City’us
7. Jászvásár
8. Sepsiszentgy.
9. Resicabánya
10. Kolozsvár
11. Kézdiv.

18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19

Ranglista
14
2
12
4
12
4
12
3
11
0
9
3
8
2
4
1
3
1
2
1
1
1

2
1
2
3
7
6
8
13
14
15
17

73-34
96-31
92-33
109-54
62-47
72-59
65-64
55-96
37-94
35-102
27-109

44
40
40
39
33
30
26
13
10
7
4

Kézdivásárhely nem tudott túllépni sereghajtói státusán, noha a játékosai szinte kétszer olyan
idősek, mint a City’uséi. A második félidőben merészelt többet, amikor lassan ráocsúdott, hogy
a kiscsoport ellen játszik. Fotó: Nagy Tibor
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Könyvbemutató:

A közigazgatási okiratnak tekintett dokumentumok elbírálása

Pénteken, 2017. március 3-án a
közigazgatási palota kistermében
került sor a Contenciosul actelor administrative asimilate (A közigazgatási okiratnak tekintett dokumentumok elbírálása) című könyv bemutatójára, a neves bukaresti kiadó, a
CH Beck kiadásában. Szerzője Emilia Lucia Cătană, a marosvásárhelyi
Dimitrie Cantemir Egyetem jogi
karának előadótanára, a Maros Megyei Ügyvédi Kamara tagja.
Az esemény díszmeghívottja
Verginia Vedinaş, a Bukaresti
Egyetem Jogi karának tanára, Románia Számvevőszékének tagja, a
Drept Public (Közjog) című nagynevű folyóirat alelnöke, a Paul Negulescu Közigazgatás-tudományi
Főiskola elnöke.
Az eseményen aktívan vettek
részt értelmiségiek, a közigazgatásban dolgozók és szabad foglalMaros
megyei
kozásúak,
képviselői, közöttük Lucian Goga,
Maros megye prefektusa, Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, Nagy Zsigmond alprefektus,
Ovidiu Dancu és Alexandru Cîmpean, a megyei tanács alelnökei,
dr. Mircea Simionescu egyetemi
tanár, a marosvásárhelyi Dimitrie

Cantemir Egyetem rektora, dr.
Călin Enăchescu, a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem rektora,
Nicolae Galdea ügyvéd, a Maros
Megyei Ügyvédi Kamara dékánja,
dr. Tatiana Dănescu, a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem prorektora, dr. Doina David egyetemi
tanár, a marosvásárhelyi Dimitrie
Cantemir Egyetem prorektora, dr.
Brînduşa Gorea egyetemi tanár, a
marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir Egyetem jogi karának dékánja,
dr. Raul-Felix Hodoş, a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem gazjogi
és
daságtudományi,
közigazgatási fakultásának tanára,
Zoiţa Milăşan közjegyző, a Legfelsőbb Ítélőtábla és Semmítőszék
közigazgatási és adózási bíróságának volt bírája, Vasile Pop, a
Maros Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, Iulian Badea, a
Maros Megyei Területi Közigazgatási Egységek Titkárai Egyesületének elnöke, Gina Nemes, a Maros
Megyei Tanács elnökének saját apparátusában működő jogi igazgatóság igazgatója, Daniela Teodora
Lupei, a Vidékfejlesztési Ügynökség Maros megyei hivatalának
igazgatója, Dănuţ Ştefănescu, a

szerző: Emilia Lucia Cătană
Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség igazgatója, Nadia Bîndilă, a Marosvásárhelyi PolgárHivatal
saját
mesteri
apparátusában működő jogi és
közigazgatási osztály osztályvezetője, Constantin Lucreţiu Citirigă,
a Maros Megyei Mezőgazdasági
Kifizetési Ügynökség jogtanácsosa, köztisztviselők, a területi
közigazgatási egységek polgármesterei és titkárai.
Először Verginia Vedinaş mutatta be a könyvet. Értékelte Emilia
Lucia Cătană egyetemi előadótanár munkáját, hangsúlyozva, hogy
ez a kötet a Bukaresti Jogi Egyetemen, Verginia Vedinaş professzor
koordinálásával végzett négyéves
verejtékes doktorátusi tanulmányok megkoronázása.
Verginia Vedinaş professzor arra
biztatta a jelenlévőket, hogy tanulmányozzák a könyvet, amely a
közigazgatási jog kutatói és gyakorlói számára is támpont lehet, figyelembe véve, hogy ez a könyv
első alkalommal elemzi kimerítően
a közigazgatási okiratnak tekintett
dokumentumok elbírálását (egy
kérés megoldásának indokolatlan
elutasítása, a kérések törvényes határidőn belüli meg nem válaszolása, adminisztratív szerződések).
Másodsorban Verginia Vedinaş
professzor kiemelte a szerző által
– az adminisztratív szerződéseknek a törvényhozási változások
perspektívájából – bemutatott
újdonságokat, tekintettel az új közbeszerzési és koncessziós törvénycsomagra, amelyeket a szerző
alaposan és hiteles kutatóra jellemző mélységeiben elemzett,
valós doktrináris hozzájárulást és
törvényhozási jobbításokat nyújtva
az illető szabályozási keretben.
A továbbiakban felszólaltak
Maros megye hivatalosságai, mind
a prefektúra intézménye, mind a
megyei tanács részéről, a marosvásárhelyi Dimitrie Cantemir és

Petru Maior egyetemek képviselői,
a Maros Megyei Ügyvédi Kamara
dékánja és a Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (amelynek
keretében működik a hazai és nemzetközi döntőbíróság, amely egyértelmű szerződési előírás megléte
esetén megoldhatja a közbeszerzést érintő vitás ügyeket) elnöke;
Zoiţă Milăşan, közigazgatási vitás
ügyekre specializálódott volt hivatásos magisztrátusként, a Maros
Megyei Területi Közigazgatási
Egységek Titkárai Egyesületének
elnöke, vezető köztisztviselők, polgármesterek. A felszólalók mindegyike hangsúlyozta a könyv
megjelenésének fontosságát mind
az egyetemek, mind a közigazgatási jogot gyakorlók: helyhatóságok, jogi területen tevékenykedő
köztisztviselők, közigazgatási bírósági ügyek megoldására szakosodott ügyvédek és magisztrátusok
számára.
Az esemény záróakkordjaként a
szerző, Emilia Lucia Cătană összefoglalta a könyv mellett szóló
döntő érveket, kiemelve mindenekelőtt a törvényhozást, a közigazgatási bíróságok doktrínáját és

joggyakorlatát, a közigazgatási bíróságok jogi intézményei által végzett elemzések alapvető támpontjaként, különös tekintettel a közigazgatási aktusokra és cselekményekre, valamint a törvény által
közigazgatási okiratnak tekintett
dokumentumokra. Emilia Lucia
Cătană köszönetet mondott a megjelenteknek, kifejezve meggyőződését, hogy az elismerő szavak a
jogi szakemberek érdeklődésének
felcsigázását, ezen intézmények
doktrínáinak valós gyakorlati elmélyítését szolgálják, és vállalta,
hogy alkalmazza majd a jövőbeni
kutatások folytatásánál az adminisztratív szerződések anyagában,
illetve a közbeszerzési szerződésekre vonatkozó gyakorlatban, valamint események szervezése
során.
Nem utolsósorban külön köszönetet mondott a bukaresti CH Beck
kiadónak, amely aktívan részt vett
az esemény megszervezésében, a
könyv, illetve más alapvető jogi tanulmányok kiadásában, és amelyet
megérdemelten neveznek az ország egyik legrangosabb és legmegbízhatóbb kiadójának. (X)
KLARA gyógyító
és

javasas-

szonynak
ciusban

már-

van

legerősebb
tésfeloldó

a

kö-

gyógyító ereje.

és

Bármilyen egész-

ségi, szerelmi és egyéb problémát
megold.

Köszönetnyilvánítások:
Rozália

Dicsőből

hálás

Klara

asszonynak, mert segített epilepsziás
fiának, amikor már minden reménnyel

felhagytak; Attila Marosvásárhelyről

köszöni, hogy ismét együtt lehet
feleségével,

hosszú

és

szomorú

távollét után; Márton Ákosfalván az
alkoholizmusból,

az

impotenciából

gyógyult ki a segítségével; Elena

Régenből hálás, hogy ismét sikeres
az üzleti élete, a gazdasági válság

3.

ellenére is.

Hívják bizalommal Klara asszonyt!

Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés:
mp.)
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó – 130 lej. Tel.
0740-919-662. (59535)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (59474)
ELADÓ házhely, használt méhkaptárak, szemes kukorica. Tel.:
0265/314-488. (59590-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Jenei Tünde névre
szóló ingyenes buszbérletem. Semmisnek nyilvánítom. (59578)

ELVESZTETTEM Gráma Tünde névre
szóló fogyatékos-igazolványom. Semmisnek nyilvánítom. (59596)

MINDENFÉLE

LÉPCSŐHÁZFESTÉST vállalok. Tel.
0752-497-027. (594036)

LAKÁSFELÚJÍTÁST vállalok A-tól Z-ig
kedvező áron. Tel. 0753-376-495.
(59403)
VÁLLALUNK háztetőjavítást, szerelünk bármilyen típusú tetőlemezt,
készítünk teraszt fából, csatornát,
lefolyót. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0758-639-258.
(59453-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel.
0744-121-714,
0265/218-321. (58941)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REKLÁMGRAFIKUS – Fiatal, dinamikus, gyors munkavégzésre
képes reklámgrafikust alkalmazunk. Elvárások: grafikai tervezőprogramok ismerete, kreativitás. Feladatkör: offline és online anyagok szerkesztése, kreatív reklámgrafika: logók, prospektusok, szórólapok,
plakátok tervezése. Fényképes önéletrajzával és portfóliójával jelentkezzen a cv@petry.ro e-mail-címen. (sz.)

SOFŐR – GÉPJÁRMŰVEL VALÓ ÁRUSZÁLLÍTÁSRA alkalmazunk tapasztalt SOFŐRT. Felelősségek: hús- és hentesáru szállítmányozása. Követelmények: sofőrként szerzett tapasztalat, B kategóriás
jogosítvány, magyar- és románnyelv-tudás. Önéletrajzával a
cv@petry.ro e-mail-címen jelentkezhet. (sz.)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT. Tel. 0722-268-866. (59483)

NÉMETORSZÁGBA keresünk RAKTÁRI DOLGOZÓKAT, TARGONCÁST, VILLANYSZERELŐT, ÉPÍTŐIPARI MUNKÁST minimális németnyelv-tudással. Más lehetőségek is. Tel. 0741-388-605,
info@realjobs.eu (59519-I)

AUTÓSZERVIZ alkalmaz tapasztalattal rendelkező AUTÓSZERELŐT. Tel. 0722-577-240. (18644)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ SÍRÁSÓT
alkalmaz. Érdeklődni a temető irodájában, a következő telefonszámokon: 0265/215-875, 0365/448-734. (18658)

MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍTOTT
MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv
nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kínálunk: versenyképes
fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába
járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59508-I)

AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102290 telefonszámon. (59508-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen a cég székhelyén,
a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)

A PC HOUSE számítástechnika iránt érdeklődő FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon vagy személyesen
a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)

GONDNOKSÁG háztáji kertészetben, ottlakással! Háztáji kertészet
felügyelete Kibéd mellett. Hosszú távra lakást biztosítunk jó körülmények között, szép természeti környezetben. Bérezés megegyezés alapján. Nyugdíjas házaspár előnyben. Tel.: 0749-831-984. (59593)

A ROHID CONSTRUCT KFT. alkalmaz ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ munkásokat budapesti munkákra. A szállás, utazás
ingyenes, magas kereseti lehetőség. Csak szakemberek jelentkezését
várjuk. Tel.: 0773-391-682. (59594-I)

A MAROS MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA bérbe
ad egy 200 négyzetméteres helyiséget a város központjában. Vendéglő
működött
benne,
de
bármilyen tevékenységre megfelel
(gyógytorna, fitnesz, szépségszalon, közétkeztetés stb.) A helyiség
a kamara épületében van, a földszinten, bejárata a főútról nyílik,
közműszolgáltatás van,
a tevékenységek jó körülmények között
végezhetők. Ár: 5 euró/négyzetméter. Bővebb felvilágosítás a kamara
székhelyén, Városháza utca 1.
szám alatt, tel.: 0265/269-218. (sz.)

MEGEMLÉKEZÉS
Nehéz az életet élni nélküled, felejteni téged soha nem lehet. Szívünkben őrzünk, mint drága
kincset, mert már három éve itt
hagytál minket. Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál
azoktól,
akiket
szerettél.
Fájdalomtól összetört szívvel
emlékezünk
a
gernyeszegi
VAJDA DEZSŐRE. Emlékét őrzi
bánatos felesége, két gyermeke
és azok családja. Nyugodjál békében! (1434)

„Tudom, hogy búcsú nélkül
messzire mentem, hogy megsirattok nagyon gyakran engem.
Nyugodjatok bele, most már
nincs mit tenni, ahol én vagyok,
nem lehet onnan visszatérni.
Nem búcsúztam tőletek, nem
tudtam, hogy örökre elmegyek.
Szerettem volna még köztetek
lenni, de a halál legyőzött, el kellett menni.”
Fájó szívvel, könnyes szemmel
emlékezünk
a
körtvélyfájai
PORTIK FERENCZRE március 8án, halálának első évfordulóján.
Áldott, szép emlékét egy életen
át szívünkben őrizzük. Bánatos
felesége, leánya, veje, két unokája és mindenki, aki őt szerette.
Nyugodjál békében! (59548)

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, a vadasdi GYŐRFI IZSÁKRA és
GYŐRFI JULIANNÁRA haláluk
30. évfordulóján. Emlékük legyen
áldott, nyugalmuk csendes! Őket
soha nem feledő szeretteik.
(59306-I)

Ma hat hete, hogy a drága feleség, DÁVID ANNA szerető szíve
utolsót dobbant.
Csak az tudja, hogy mi az igazi
nagy fájdalom, kinek élettársát
fedi a sírhalom.
Bánatos férje, Lajos.
Nem integet többé elfáradt
kezed,
Nem dobog már értünk jóságos
szíved.
Lányod, Ildikó és családja.
(59564-I)

11

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk mindazok-

kal, akik ismerték és szerették,

hogy

JÁNI POLIXÉNIA
szül. Tövisi

2017. március 6-án, életének

98. évében elhunyt. Temetési

szertartása 2017. március 8-án,

szerdán 15 órakor lesz a maros-

vásárhelyi református temetőben.

Búcsúzik tőle fia, Gyuri, fele-

sége, Judit, unokái és déduno-

kái. (59581-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy

szeretett nagymamám,

JÁNI POLIXÉNIA

Nehéz az életet élni nélküled, felejteni téged soha nem lehet. Emléked él, és mindig élni fog, amíg
a
mi
szívünk
dobog.
Kegyelettel emlékezünk halálának
második
évfordulóján
NAGYLAKI ÁKOSRA, akinek ifjú
szíve március 8-án dobbant utolsót. Pihenése legyen csendes,
drága emléke áldott! Bánatos
szerettei. (59570)

Egy perc volt, elszállt életed, itt
hagytál minket, akik szerettek
téged. Imádtad családod, mindenkit szerettél, akkor voltál boldog, ha örömöt szereztél.
Meghalt egy lélek, mely élni vágyott, egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. Könnyes az út,
mely sírodhoz vezet, a Jóisten
őrködjön
pihenésed
felett.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a folyfalvi születésű
id. APPA VIKTORRA halálának 4.
évfordulóján. Szerető férj voltál,
drága édesapa, após, nagyapa
és testvér, bánatos családodnak
most az őrangyala. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
(59576)

Összehívó

A Makfalvi Erdőtulajdonosok Társulása Bartha Levente elnök
révén, a társulás statútumának előírásai szerint

összehívja

a Makfalvi Erdőtulajdonosok Társulásának közgyűlését 2017.
április 1-jére a makfalvi művelődési házba, az alábbi napirenddel:
1. A vezetőtanács beszámolója a társulás 2016. február 20-ától
a közgyűlés időpontjáig végzett tevékenységéről.
2. A cenzori bizottság jelentése az említett periódusra.
3. A könyvvizsgálat jelentése alapján a gazdasági-pénzügyi helyzet bemutatása.
4. A vezetőtanács két személlyel való kibővítése.
5. Különfélék.
Abban az esetben, ha április elsején a közgyűlés nem lesz határozatképes, a következőt április 29-én 10.30 órára hívják össze
ugyancsak a helyi kultúrházba. A Makfalvi Erdőtulajdonosok
Társulásának második alkalomra hirdetett közgyűlését a jelenlévők számától függetlenül megtartják.
Jelen összehívót március 9-én kifüggesztik a Makfalvi Polgármesteri Hivatalban, ugyanakkor két – román és magyar nyelvű –
napilapban is közzéteszik.
Az érdekeltek kérhetik a napirendi pontok kibővítését, ennek
érdekében írásban tehetik le javaslataikat a társulás székhelyén
legkésőbb március 24-éig.
A Makfalvi Erdőtulajdonosok Társulásának elnöke
2017.03.08.

szül. Tövisi

2017. március 6-án, életének
98. évében elhunyt. Temetése

2017. március 8-án, szerdán 15

órakor lesz a marosvásárhelyi

református temetőben.

Búcsúzik tőle unokája, Attila,

felesége, Zsuzsi és dédunokái.

(59583-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy

szeretett nagymamám,

JÁNI POLIXÉNIA
szül. Tövisi

2017. március 6-án, életének
98. évében elhunyt. Temetése

2017. március 8-án, szerdán 15

órakor lesz a marosvásárhelyi

református temetőben.

Búcsúzik tőle unokája, Dalma,

férje, Gerő. (59583-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

a szeretett, jó férj, édesapa,
nagyapa, após, a májai szüle-

tésű

ALBERT SÁNDOR

életének 83. évében rövid, de

súlyos szenvedés után megpi-

hent. Drága halottunk temetése

március 8-án, szerdán 14 óra-

kor lesz a májai temetőben. Fáj-

dalommal búcsúzik felesége,

Rózsika, lányai, Erzsébet és

Ibolya családjukkal.

Nyugodj békében, te áldott

lélek! (59585-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük

ki a gyászoló családnak BODÓ
JÓZSEF

volt

lakótársunk

elhunyta alkalmával.

Nyugodjon békében! Az 1848.
sétány 67. szám alatti tömbház
lakói. (59587)
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A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

