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Közeleg a határidő

Május 15-ig lehet benyújtani a kérvényeket a támogatásokra

Egészségügyi
bizottságot
hoztak létre

A megyei tanács tegnapi rendkívüli
ülésének napirendjén egyetlen sürgősséggel tárgyalt napirendi pont szerepelt, amelynek alapján létrejött a
Központi fejlesztési régió egészségügyi szolgáltatási programjaiban a
Maros megyét érintő tevékenységeket
felülvizsgáló bizottság.

____________2.
Iskolapszichológusok,
pedagógusok
konferenciája
A központ nagy utat tett meg az első
iskolapszichológusi kabinetek megalakításától (1978) – amelyekben három
szakember dolgozott – a mai intézményig, amelyben 97-en fejtik ki tevékenységüket: 59 iskolapszichológus,
21 logopédus, hat mediátor, titkárnő,
informatikus, szociális munkás, könyvelő…

____________5.
15 ezer euró
méhészeknek

Május 3-ától legtöbb 15.000 eurós beruházási összegre pályázhatnak a méhészek a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Ügynökségnél (AFIR).
A 2017-es kiírás csökkentette a kis
farmok minimális értékét a korábbi
8000 – 11-999 SO-ról 4000-re.

Május 13-án, szombaton és 14-én, vasárnap az APIA megyei székhelyei a hétköznapi program szerint várják a
támogatási kérvényeket, ugyanis május
15-ig hosszabbították meg a benyújtási
határidőt.

Vajda György

Május 8-án országos szinten 749.378 kérvényt nyújtottak be a gazdák, akik összesen
5.843.433,68 hektár megműveléséhez kértek támogatást. Az április 27-i adatok szerint Maros
megyében 18.233 kérvényt fogadtak el összesen
110.710 hektárra. A minisztérium felkérte a mezőgazdasági igazgatóságokat, hogy biztosítsák
azon farmerek szállítását, akik az utolsó napok-

Fotó: Vajda György

ban el szeretnének jutni az APIA-központokba,
ugyanakkor arra is felkérték az igazgatóságok
szakértőit, hogy segítsenek a dokumentációk
összeállításában, illetve folyamatosan tartsák a
kapcsolatot a helyi közigazgatási egységekkel,
a farmerek szervezeteivel, ezáltal is arra
ösztönözve a gazdákat, hogy minél több
(Folytatás a 6. oldalon)

Megszavazta
a képviselőház
a családról szóló
alkotmánymódosítást

Megszavazta a képviselőház kedden azt az alkotmányt módosító javaslatot, amely „egy férfi
és egy nő önkéntes elhatározással létrehozott
házasságaként” határozza meg a családot.

Az alaptörvény módosítására (amely jelenleg „házastársakat” említ a család meghatározásánál) a Koalíció a
családért elnevezésű, a többségi román ortodox egyházhoz közel álló civil szervezet tett javaslatot, amely – a
többi keresztény egyház támogatásával – több mint hárommillió támogató aláírást gyűjtött össze polgári kezdeményezéséhez.
A képviselőház 232 vokssal, 22 ellenében, 13 tartózkodás mellett fogadta el az alkotmánymódosító tervezetet, amelynek hatályba lépéséhez szenátusi
megerősítés és érvényes és eredményes népszavazás is
szükséges.
A tervezet a legjelentősebb támogatást a kormány fő
erejét adó szociáldemokratáktól és a jobbközép ellenzék
fő erejét adó Nemzeti Liberális Párttól kapta. A legtöbb
ellenszavazat a tavaly alakult Mentsétek meg Romániát
Szövetségtől (USR) származott. Az RMDSZ képviselői
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Az önéletrajzi
könyvre várva

Bölöni László díszmeghívottként vett
részt a Maros megyei labdarúgóedzők
szakmai bizottságának legutóbbi ülésén, amelyet nemrégiben a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban tartottak.

____________9.

A biztosított cirkusz

Benedek István

Nem zajlik le vezéráldozat nélkül a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási botrány, amely hamarosan
ismét utcai demonstrációkra késztetheti a fuvarozókat.
Mindjárt lejár az a féléves határidő, ameddig a volt
kormány felső értékhatárt szabott ezeknek a kötvényeknek, de a helyzet hosszú távú rendezésére hivatott törvényt még nem volt idő megalkotni.
A biztosítási felügyelet elnökét viszont meneszteni készülnek, a visszahívásáról tegnap kellett volna a parlament két házának együttes plénuma döntsön, csak az
ülést kvórumhiány miatt délután felfüggesztették, arról
viszont lapzártáig nem jött hír, hogy erre a voksolásra
kerítettek-e addig sort. Ha nem, majd legközelebb megteszik, az illető pedig ebből majd levonhatja azt a következtetést, hogy néha még a leghűségesebb
pártkatonáknak is megmutatják az ajtót. A felügyelet
szociáldemokrata voksokkal székbe ültetett jelenlegi elnöke ugyanis a nagyobbik kormánypárt soraiban volt
rövid ideig képviselő még a kilencvenes években, aztán
a magánszférába átigazolva pont annak a konszernnek
volt a romániai elnöke, amelyiknek a biztosítóját a
minap rekordösszegű bírsággal sújtotta a
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 55 perckor,
lenyugszik
20 óra 42 perckor.
Az év 130. napja,
hátravan 235 nap.

Ma ÁRMIN, PÁLMA,
holnap FERENC napja.
FERENC: a latin Franciscus
rövidüléséből keletkezett,
amely az olasz Francesco egyházi latinosításában azt jelenti:
francia.

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 150C
min. 10C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 9.

1 EUR

4,5507

100 HUF

1,4595

1 USD

1 g ARANY

4,1740
164,4177

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

Általános sztrájk
a környezetvédelmi őrségnél

Május 10-én az Országos Környezetvédelmi Őrség általános sztrájkot hirdet meghatározatlan időre. A munkabeszüntetés oka a környezetvédelmi területen dolgozók
bérezésében tapasztalt egyenlőtlenségek. A szakszervezet szerint legutóbb 2009-ben volt bérkiegészítés, de így
is, a munka terén tapasztalt veszélyek ellenére, itt van a
szakágazatban a legkisebb fizetés. Április 26-án volt már
egy kétórás figyelmeztető sztrájk, de a szaktárca azóta
sem oldotta meg a helyzetet, ezért lesz mától általános
sztrájkban a környezetvédelmi őrség.

Só útja tizedszer

A marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ május 13-án,
szombaton a tizedik alkalommal szervezi meg Székelybő
és Jobbágyfalva között a Só útja elnevezésű tematikus természetjáró rendezvényt. Mint ismeretes, a Fókusz más
környezetvédő szervezetekkel közösen korábban kijelölte
a Nyárádmentét átszelő Só útját, amelyen hajdanában a
Római Birodalomban a sót szállították. A gyerekeknek
szánt rendezvényen a Tündér Ilona vendégháznál természet- és környezetismeret-terjesztő vetélkedőket szerveznek. Érdeklődni, jelentkezni, tájékozódni a szervezet
focusecocenter@gmail.com e-mail-címén, illetve a
www.focuseco.ro honlapon lehet.

Civil szervezetek vására

Május 11. és 13. között szervezik meg a civil szervezetek
Együtt a közösségért vásárát. A XV. rendezvény központi
témája: a Maros megyei civil szervezetek 15 éves közösségi részvétele. Május 11-én a civil kávéházban megtárgyalják a civil szervezetek közösségi jelenlétét, honnan
indultak, mit tettek, milyen kihívások várják a jövőben ezeket a szervezeteket, milyen célkitűzéseik vannak annak a
közösségnek a jövőjére vonatkozóan, amelyben tevékenységüket folytatják. Május 13-án 10-18 óra között a Rózsák
terén a civil szervezetek vásárán különböző szervezetek
standoknál mutatják be tevékenységüket. 12 órától képviselőik felvonulnak, illetve futóverseny is lesz. Ezzel egy
időben a virágóránál zajlik a második marosvásárhelyi utcazene-fesztivál. Az idei civil szervezetek vására csatlakozik a Gabriela-Elena Airinei által kezdeményezett Igen, én
is tudom/Da şi eu pot kampányhoz, amely több mint háromezer 1. típusú diabétesz betegségben szenvedő gyerek
számára szeretné megkönnyíteni a cukorszintkövetést.

Szünetel a földgáz-szolgáltatás

A Delgaz Grid Rt. értesíti a fogyasztókat, hogy május 11én, csütörtökön a küküllőszéplaki 5,5 kilométeres fővezeték cseréje miatt 8 és 16 óra között nem lesz földgáz
Küküllőszéplakon, Vámosudvarhelyen és Oláhszentlászlón. Felkérik a fogyasztókat, hogy zárják el a gázcsapokat,
és a szolgáltatás beindítása után fél óráig kövessék figyelemmel a gázégőket.

Gyorshajtókat büntettek meg

Május 5–7. között a Maros megyei közlekedési rendőrök
fokozott ellenőrzést tartottak a közutakon. Három nap alatt
288-szor büntettek gyorshajtásért, öt esetben a jogosítványt is elvették, mert az illető gépkocsivezetők 50 km/órával haladták meg a megengedett sebességet. Összesen
407 bírságot róttak ki, amelyek nem csak gyorshajtásra
vonatkoztak, 25 jogosítványt és 12 törzskönyvet vontak
be, hét büntetőjogi eljárást kezdeményeztek közlekedési
és négyet más jellegű kihágásért. A járművezetők közül
107-en 10-20 km/órával haladták meg a megengedett sebességet, 112-en 21-30 km/órával, 49-en pedig 31 és 40
km/órával, 15-en 41-50 km/órával, míg öten 50 km/órával
lépték túl a határértéket. Egy ukrán állampolgár Erdőszentgyörgyön, lakott területen 117 km/órával száguldott.
Hírszerkesztő: Vajda György

Néptánctalálkozó és dísznövény-kiállítás

XVII. virágszemle Udvarfalván

Május 13-a és 14-e eseménydús napnak ígérkezik a Marosszentanna községhez tartozó Udvarfalván. Május 14-én, vasárnap XVII. alkalommal
kerül sor a hagyományos udvarfalvi virágkiállításra. Ezt megelőzően szombaton, május 13-án a
Májusfa néptánctalálkozót tartják, amelyre kilenc
néptáncegyüttest várnak, a hazaiak mellett fellép
az anyaországi testvértelepülés német táncegyüttese is.

Szer Pálosy Piroska

A marosszentannai önkormányzat és a helyi tanács
támogatásával május 14-én, vasárnap megszervezik
a hagyományos udvarfalvi virágkiállítást a település egykori futballpályáján. Délelőtt 10 órakor nyitják meg standjaikat a virágárusok, ugyanakkor a
látogatók a főút mentén lévő házak előtt is válogathatnak a virágtermesztők bőséges kínálatából.
László Ildikó alpolgármester kérdésünkre kifejtette,
megnőtt a helyi és községbeli termelők száma,
akárcsak a kínálat, hozzávetőleg ötven körüli lesz
a kiállítók száma, akik saját termesztésű balkonnövényeket, dísznövényeket, kerti virágokat állítanak
ki és árusítanak. A virágkiállítás hangulatát a szabadtéri színpadon fellépő együttesek művészi műsora színesíti. Fellépnek a helyi fiatalok, a
várhegyi adventista gyülekezet ifjúsági kórusa, a
Vecker, a Gentiana, lesz flash mob és számtalan
meglepetés. Az est fénypontja a magyarországi
meghívott, Vastag Tamás zárókoncertje lesz, amelylyel a fiatal nemzedéket szeretnék vonzani a rendezvényre.

Májusfa néptánctalálkozó
A hagyományos virágkiállítást megelőzi a szombaton,
május 13-án immár negyedik éve a helybeli Aranykalász
néptánccsoport által szervezett Májusfa néptánctalálkozó,
melyet a Kicsikút Egyesület is támogat. Az eseményen kilenc néptáncegyüttes vesz részt Maros és Hargita megyéből, illetve a község anyaországi testvértelepülése,
Györköny német tánccsoportja is fellép. 16 órakor a falu
központjából induló ünnepi menet felvonul az egykor futballpályaként szolgáló téren felállított szabadtéri színpadig.
Az együttesek bemutatkozását a helyi művelődési otthonban táncház zárja – tudtuk meg a község alpolgármesterétől.

Rendkívüli tanácsülés, gyors döntés

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Egészségügyi bizottságot hoztak létre

A megyei tanács tegnapi rendkívüli ülésének
napirendjén egyetlen sürgősséggel tárgyalt
napirendi pont szerepelt, amelynek alapján
létrejött a Központi fejlesztési régió egészségügyi szolgáltatási programjaiban a Maros megyét érintő tevékenységeket felülvizsgáló
bizottság. A Péter Ferenc tanácselnök által vezetett testület a bizottság összetételét hagyta
jóvá.

– A bizottság létrehozását miniszteri rendelet írja elő. A
megyei tanácsülés összehívása azért volt annyira sürgős,
mert a névsornak már másnap (május 10-én) ott kell lennie
a minisztériumban. Összetételében szerepelnek a megyei
tanács és azon települések képviselői, ahol kórházak működnek. Az elkövetkező időszakban a szóban forgó testület

RENDEZVÉNYEK

Mától dzsesszfesztivál

Ma kezdődik a marosvásárhelyi Diákház, a Jazz&Blues
Club és a Partitúra Kulturális Egyesület által kilencedik
alkalommal megszervezett 9. Nemzetközi Ifjúsági
Dzsesszverseny és -fesztivál. Az idén 16 csapat jelentkezett a versenyre itthonról, Hollandiából, a Moldovai
Köztársaságból, Olaszországból, Magyarországról. A
dzsesszklub mindhárom – nagy-, Piano és Bunker – termében lesznek események a fesztivál alatt. Ma, május
10-én 20 órakor lesz a megnyitó koncert a Say What!
Trio, majd az Alex Man és Gyárfás István Guitar Duo
fellépésével. A többi napon 10 órakor kezdődnek a
workshopok, 16-19 óra között a versenyprogram és 21
órakor a koncertek.

Brenyó Mihály pontszerző
matematikaverseny

Május 12–14. között a Bolyai Farkas Líceumban tartják a 16. Brenyó Mihály pontszerző matematikaverseny országos döntőjét, amelyen 14 megye
képviseletében 36 diák vesz részt. A megnyitóünnepség május 12-én, pénteken délután 6 órától lesz. A
vetélkedő tiszteletbeli elnöke dr. Oláh-Gál Róbert
egyetemi adjunktus, matematikus, Bolyai-kutató. A
díjkiosztó ünnepség május 14-én, vasárnap fél tízkor
kezdődik.

fog dönteni az egészségüggyel kapcsolatos kérdésekben –
mondta Péter Ferenc tanácselnök.
A bizottság tagjai: a megyei tanács részéről Ovidiu Gârbovan és Genica Nemeş, a prefektúra részéről Olaru Liliana Mihaela, a közegészségügyi igazgatóság részéről
Mureşan Vasile Adrian és Cordoş Rodica Simona, az
egészségbiztosítási pénztár részéről Biró Rodica, Segesvárról Bădău Doina Victoria, Szászrégenből Rădoi Mirela
Minodora, Szovátáról Tarr Irma Gabriella, Ludasról Dudilă Marius és Erdőszentgyörgyről Drăgan Lucian Ioan, az
Orvosi Kamara részéről Horaţiu Suciu. A bizottságba – nevesítésük után – még bekerülnek a családorvosok egyesületének és a páciensek jogait védő egyesületnek a tagjai. A
felsorolt bizottsági tagok között – meglepően – alig van
magyar. (mezey)

Délutáni foglalkozás a Kulcslyukban

Május 10-én, ma délután 6 órától a Kulcslyuk könyvesboltban (Călăraşilor – Kossuth u. 5. szám) 4-8 éves gyerekeknek szerveznek programot a Kulcs Egyesület és
Babes-Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi kirendeltségének óvó- és tanítóképzős hallgatói. A következő gyermekprogram május 31-én lesz.

A Stresszfaktor 15 Szovátán

Május 12-én, pénteken 11 és 13.30 órától Szovátán a
Domokos Kázmér Művelődési Házban vendégszerepel
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata védnöksége alatt működő Manószok nevű ifjúsági színjátszó csoport Christine Rinderknecht
Stresszfaktor 15 című előadásával. Szereplők: Gidófalvi
Imola, Barabás Krisztina, Csiszér Erika Bernadette,
Csép Vivien, Székely Király Beáta, Kacsó Anita, Cseke
Tamás. Rendező: Csáki Csilla; jelmeztervező: Szakács
Ágnes; díszlet: Csáki Csilla. A tervező munkatársa:
Szabó Annamária; zenei munkatárs: Sajnár György;
rapszövegek: DJ Oli Second. Fordította: Fehér Csaba;
ügyelő: Vajda György.

Előadás a Kistemplom
úrasztali készletéről

Május 11-én délután 6 órától Kovács Mária művészettörténész a Kistemplom úrasztali készletéről tart előadást, melyben szó lesz arról is, hogy a reformáció
úrvacsorai tanai hogyan hatottak a liturgia eszköztárára.
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Johannis: Románia azon tagállamok mellett akar
lenni, amelyek az EU konszolidálásában érdekeltek

Aláhúzta: a számok és a tények önmagukért beszélnek. Az
Románia célja azon tagállamok mellett lenni, amelyek az Európai Unió konszolidálásában érdekeltek elmúlt tíz évben a román bruttó hazai termék szilárd növekedése, az export megkétszereződése, az átlagbér jelentős emel– jelentette ki kedden Klaus Johannis államfő.

Az elnök a parlamentben mondott beszédet Európa napja
és Románia 1877-ben elnyert függetlenségének évfordulója
alkalmából. Kifejtette, hogy minél közelebb áll Románia ezekhez a tagállamokhoz, annál jobban fog számítani Bukarest az
uniós döntéshozatali mechanizmusban, és annál több esélye
lesz a fejlődésre.
Rámutatott: Románia érdeke megköveteli, hogy az európai
integrációs folyamat folytatódjon, és Bukarest továbbra is célnak tekinti az euró bevezetését, valamint a schengeni övezethez való csatlakozást, amely nem csak a románoknak, hanem
az egész schengeni térségnek pluszértéket jelent majd.
Úgy vélte, elvitathatatlan az a haszon, amelyet Románia
számára a tíz évvel ezelőtti EU-csatlakozás eredményezett, és
úgy vélte, országának továbbra is a konszolidált európai demokráciák között van a helye, amelyekben tiszteletben tartják
az állampolgárok jogait, a törvény előtt pedig mindenki
egyenlő.

kedése mind kedvezően tükröződött az életszínvonalban.
Románia nettó haszonélvezője volt az EU-tagságnak – tette
hozzá –, hiszen az uniós költségvetésbe befizetett pénzek és a
Brüsszelből lehívott kohéziós alapok közötti különbség Románia oldalára billenti a mérleg nyelvét, és a haszon 27,7 milliárd euró volt. Johannis szerint Románia még sikeresebb is
lehetett volna régiói fejlettségének kiegyenlítése és az uniós
pénzek lehívása terén, amivel megakadályozhatta volna lakosságának folyamatos elvándorlását, de ez nem az EU-n múlott,
hanem a román hatóságokon. Örömmel állapította meg, hogy
tíz évvel az EU-csatlakozás után is a románok még mindig
mélyen elkötelezettek az uniót meghatározó értékek mellett.
Johannis szerint országának belső akadályokat kell leküzdenie, hogy megszabaduljon attól az igazságtalan önértékeléstől, mely szerint Románia másodrangú állam az
Európai Unióban. Túl kell lépni ezen az előítéleten – mondta
Johannis. (MTI)

Visszautalta a jogi bizottságba a közkegyelmi törvénytervezetet a szenátus hétfőn, azzal a kéréssel,
hogy a bizottság egy héten belül – módosító indítványai mellőzésével – a kormány eredeti törvénytervezetéhez készítsen véleményezést.

párt megítélésének, amit csak úgy lehet helyrehozni, ha a szenátus módosítások nélkül szavazza meg a kormány közkegyelmi tervezetét. A kormány eredeti változata az öt évnél nem
hosszabb börtönbüntetéssel sújtott elítélteket helyezné szabad
lábra, de az erőszakos, szexuális, kiskorúak ellen irányuló
vagy korrupciós bűncselekményekért elítéltek nem részesülnének kegyelemben.
A szenátus hétfői plenáris ülésén a jobbközép ellenzéknek nem sikerült elérnie, hogy a közkegyelmi törvénytervezetet mindenestül elutasítsa a szenátus. A szociálliberális kormánytöbbség, Dragnea óhajának eleget téve,
visszaküldte a jogi bizottságnak a tervezetet, hogy az –
többhetes munkája eredményét félretéve – módosítási javaslatok nélkül dolgozza ki és bocsássa szavazásra jelentését.
Amennyiben a szenátus plénuma május 23-ig nem szavaz
a közkegyelemről, a törvénytervezet hallgatólagosan elfogadottnak nyilvánítva így is, úgy is eredeti változatában kerül
tovább a képviselőházba, ahol végső formáját elnyeri. Mivel
ennél a jogszabálynál nem a szenátus a döntő ház, a közkegyelem tét nélküli szenátusi vitáját afféle tesztként értelmezte
az ellenzéki sajtó, amellyel szerinte a PSD „ügyeletes bűnbakjai” a korrupcióellenes mozgalom tűrőképességét és éberségét
akarták próbára tenni. (MTI)

Visszakerült a szakbizottságba
a közkegyelmi tervezet

A szociálliberális kormánytöbbség a februári korrupcióellenes tüntetéshullám elcsendesedése után áprilisban tűzte napirendre a szenátusban a közkegyelmi törvényjavaslatot, a jogi
bizottság pedig az utóbbi hetekben több ponton is módosította
a kormány tervezetét.
A törvénytervezet miatt feszültség támadt a kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Pártban (PSD), miután múlt héten a
jogi bizottság szociáldemokrata tagjai a közkegyelmet a korrupciós bűncselekményekre is ki akarták terjeszteni, újabb
közfelháborodási hullámot, utcai tüntetéseket váltva ki az országban.
Bár múlt szerdán megszavazott módosítását a szenátus jogi
bizottsága már másnap visszavonta, azóta korrupcióellenes
tüntetők százai nap mint nap arra figyelmeztették a kormánytöbbséget, hogy készek újraindítani a februárban elült, több
százezer embert megmozgató tiltakozási hullámot, ha a korrupcióért elítéltek is kegyelmet kapnak.
Liviu Dragnea, a PSD elnöke hétfőn azt mondta: a szenátus
jogi bizottságát vezető Şerban Nicolae súlyos kárt okozott a

Macron megkezdte
a kormányalakítási tárgyalásokat

Emmanuel Macron megválasztott francia köztársasági elnök kedden megkezdte az egyeztetéseket
első kormányának összeállításáról, miközben a kormányzatból távozó Szocialista Pártban és a jobbközép Köztársaságiaknál is ellentmondásosan
nyilatkoznak a követendő stratégiáról.

Minden idők legfiatalabb francia köztársasági elnöke még
mindig nem árulta el, hogy a vasárnapi beiktatását követően
ki vezetheti az új kormányt, de egy éve alakult politikai mozgalmának főtitkára, Richard Ferrand nem zárta ki, hogy az
eddig ellenzékben lévő jobboldalról érkezik a miniszterelnök.
Bruno Le Maire volt miniszter, a jobboldal egyik vezetője
ezt alapfeltételnek tekinti ahhoz, hogy csatlakozzon az új kormányhoz. A korábban Francois Fillon konzervatív elnökjelölt
kampánystábjához tartozó Bruno Le Maire-t a francia sajtó
esélyesnek tartja valamelyik miniszteri posztra. A jobboldal
egyik másik prominens képviselőjének, Christian Estrosinak,
Nizza korábbi polgármesterének a neve is felmerült lehetséges
kormánytagként, de ő cáfolta az értesüléseket.
Christophe Castaner, a megválasztott elnök szóvivője elmondta: az új elnöki többségben fele-fele arányban lesznek
nők és férfiak, felét a civil társadalomból érkező szakemberek,
a másik felét pedig korábbi szocialista, jobboldali és centrista
politikusok fogják alkotni.
A jobbközép Köztársaságiak megosztottak a követendő
stratégiában, s annak kialakítására tegnap délután ülésezett a
pártvezetés. Francois Baroin – a júniusi nemzetgyűlési választások előtti kampány vezetője és a párt miniszterelnök-jelöltje
– mindenesetre arra figyelmeztette Bruno Le Maire-t, hogy
amennyiben tagja lesz a jövő héten megalakuló új kormánynak, a választókörzetében a párt jelöltet indít vele szemben.
A Szocialista Párt is tegnap ülésezett, hogy eldöntse: Emmanuel Macron többségéhez vagy pedig az ellenzékhez kíván
tartozni. Bernard Cazeneuve távozó miniszterelnök és a párt
választási kampányának vezetője egyértelműen kizárta, hogy
tagja lesz az új kormánynak, ugyanakkor ellenzéki szerepet
sem szeretne vállalni Macronnal szemben.

Manuel Valls korábbi szocialista miniszterelnök viszont
bejelentette, hogy szeretne az elnöki többség jelöltje lenni
a nemzetgyűlési választásokon, és ennek érdekében Macron La République en marche (A Köztársaság lendületben)
néven újjáalakuló pártjába is belépne. A volt kormányfő
hasonló lépésre kért minden olyan „progresszív” politikust, akik Macronra szavaztak már az elnökválasztás első
fordulójában. Valls az RTL rádiónak adott interjúban azt
mondta: nem tagadja meg harmincéves politikai múltját,
továbbra is baloldali marad, de szerinte „a Szocialista Párt
halott”.
Macron szervezete azt közölte, hogy Manuel Valls egyelőre
nem adott be pályázatot képviselői helyre, ami pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy az új nemzetgyűlésben esetleg az elnöki
tábor soraiban foglalhasson helyet.
Az 577 képviselői helyre a mozgalom pályázatot írt ki, s a
képviselői helyekre több mint 16 ezren jelentkeztek. A kiválasztott jelöltek névsorát, akik közül eddig 14 név ismert csak,
csütörtökön ismerteti a szervezet, amelynek kitűzött célja a
politikai élet erkölcsössé tétele, ezért kizárólag büntetlen előéletű választópolgárok jelentkezését fogadták el.
Macron szóvivője ugyanakkor azt mondta: Vallsnak esélye
lehet arra, hogy képviselőjelölt legyen az új párt színeiben,
miután elhagyta a szocialistákat. Jelöltsége ugyanakkor nem
automatikus, azt az illetékes bizottságnak kell megvizsgálnia
és jóváhagynia.
Az elnökválasztáson alulmaradt Marine Le Pen, a Nemzeti
Front jelöltje közben bejelentette, hogy szélesebb mozgalommá kívánja átalakítani az apja által 45 éve alakított pártot
annak érdekében, hogy még hatékonyabb legyen a hatalom
felé vezető úton.
A Kantar Sofres-OnePoint közvélemény-kutató intézet friss
felmérése szerint a június 11-én és 18-án esedékes kétfordulós
nemzetgyűlési választások első fordulójában Emmanuel Macron pártja a szavazatok 24-26, a Köztársaságiak 22, a Nemzeti
Front 21-22, a radikális baloldal 13-15, a Szocialista Párt
pedig 8-9 százalékát szerezheti meg. (MTI)

Ország – világ
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Rendkívüli lehűlés várható

Rendkívüli lehűlés jellemzi a következő két nap időjárását, főként csütörtök reggel hóharmatra is számítani lehet az északnyugati, közép és északi
régiókban, főleg a dombvidékeken – figyelmeztet az
Országos Meteorológiai Igazgatóság (ANM). Szerda
estig esőzésekre lehet számítani nagyobb területeken a déli, délkeleti megyékben, helyenként az ország középső részein is. A Keleti- és
Déli-Kárpátokban vegyes csapadék is várható. A
legtöbb térségben záporokra kell számítani, időnként pedig villámlás, a szél erősödése és akár jégeső is előfordulhat. A lehulló csapadék mennyisége
helyenként eléri a 15 litert négyzetméterenként, bizonyos helyeken akár a 25-30 l/m2-t is. (Agerpres)

Bukarestbe jön Juncker

Csütörtökön Bukarestbe látogat Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. Juncker találkozni
fog Klaus Johannis államelnökkel és Sorin Grindeanu miniszterelnökkel is. Az Európai Bizottság elnöke a parlament plenáris ülésén is fel fog szólalni
az Európai Unió jövőjével kapcsolatosan. A találkozókat és parlamenti felszólalását követően román
állampolgárokkal is beszélgetni fog a bizottság elnöke Románia 10 éves EU-s tagságáról és Európa
jövőjéről. Juncker nyilvános beszédeit az Európai
Bizottság online csatornája fogja közvetíteni – írja
az EB bukaresti képviselete. (Agerpres)

NATO kémelhárító alakulat
jön létre

NATO kémelhárító alakulatot hoznak létre Románia
területén – döntött Klaus Johannis államfő kérésére
a parlament két házának együttes plénuma. A képviselőház egyöntetűen hagyta jóvá az államfő által
megfogalmazott, NATO kémelhárító egység létrehozására vonatkozó kérést. Az indoklás szerint a
2016-os varsói NATO-csúcson leszögezett határozatok képezik a kémelhárító alakulatra vonatkozó
döntés alapját. A létesítmény a bukaresti Délkeleti
Többnemzetiségű Hadosztály egységeként fog működni. (Agerpres)

Életfogytiglant kértek
az újévi isztambuli merénylőre

Negyvenszeresen súlyosbított életfogytiglant, továbbá 1540 és 2370 év közötti börtönbüntetést kért
egy török ügyészség kedden arra az üzbég férfira,
aki 2017 újévének hajnalán az isztambuli Reina
klubban gépkarabélyával tüzet nyitott a tömegre és
megölt 39 embert, köztük egy rendőrt, 79 ünneplőt
pedig megsebesített – jelentette az Anadolu török
állami hírügynökség. Az ügynek a vádirat értelmében Abdulkadir Masharipovon kívül 56 másik érintettje is van, közülük a rendőrség 51-et korábban
előzetes letartóztatásba helyezett. Masharipovot az
eset után több mint két héttel egy hatósági rajtaütés
során vették őrizetbe Isztambul külvárosában. Masharipov ellen az alkotmányos rend eltörlésének kísérlete, terrorszervezeti tagság, szándékos
emberölés, valamint a lőfegyverekre vonatkozó törvény megsértése miatt emeltek vádat. Az incidenst
az Iszlám Állam szinte azonnal magára vállalta.
(MTI)

A biztosított cirkusz
(Folytatás az 1. oldalról)

magánnyugdíjalapok államosításával kapcsolatos
vita nyomán.
A felügyelet elnökének menesztése lehet, hogy jól
mutat majd megfelelően tálalva a híradókban, azonban
a lényegen semmit nem változtat. Van még néhány hét,
ameddig érvényben vannak a maximalizált biztosítási
díjak, de nyoma sincs még a törvénynek, ami rendet
kéne tegyen ezen a piacon; annyit tudni az ügyről, hogy
a különböző érintett intézmények illetékesei már tárgyalnak. Majd kiderül, hogy ez mennyire hatja meg a
fuvarozókat, akik tavaly az egyik napról a másikra megduplázódó biztosítási díjak miatt forgalomlassítással és
autós tüntetésekkel tiltakoztak. Teljes joggal, mert a
vasút lezüllesztése után a gazdaság vérkeringését biztosító ágazatban még a nagyobb vállalkozóknak is súlyos érvágást jelentett a biztosítási cirkusz, a kisebbeket
meg egyenesen a megszűnés határára sodorta. És akkor
még nem beszéltünk a többi közlekedőről, akiket szintén
érint ez a kérdés.
Továbbra is csak a cirkusz a biztos a kérdésben, mert
a felügyelet elnökének menesztése csak ennyire elég. Valakinek érdeke lehet, hogy a biztosítási piac legnagyobb
pénzeket megmozgató szegmensében fenntartsák a káoszt, vagy inkább arról lehet szó, hogy egyszerűen nincs
legény a gáton, aki előálljon egy életképes megoldással.
Ez hamarost kiderül, de az még hamarabb, hogy
ennek az igen jelentős piacot felügyelő hatóságnak az
elnöki székére a bajszos báró melyik kliense vetett szemet.
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Kerékpárral és szaladva a Mária-úton

2016. augusztus 26-án indult útnak egy zarándokcsapat Csíksomlyóról a magyar El Caminón, a Mária-úton, és szeptember 10-én
érkezett meg a budapesti Margitszigetre.
Ennek az útnak az élményeit osztja meg az érdeklődőkkel az egyik résztvevő, Bogya Zoltán
Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum dísztermében május 11-én, csütörtökön
13 órától a diákokkal, majd 18 órától a nagyközönséggel is.

– Vonz a táj, a természet, az út. Ma már banális megtenni több ezer kilométert repülővel vagy autóval. Igazi
kihívást jelent bringával vagy gyalog útnak indulni
több ezer kilométer megtételére, 16 napot tekerni vagy
16 napot futni, érezve a földet a talpad alatt, tartani az
irányt, miközben kerülgeted a természet és az ember
alkotta akadályokat. Utazni, túrázni jó, de más úgy haladni az úton, hogy tudod, minden pillanatban feladatot
teljesítsz, üzenetet viszel valahova, bizonyítod, hogy
eleget lehet tenni a kihívásnak, hiszen igazi kaland leküzdeni a félelmet, a bizonytalanságot, a kényelmet és
lustaságot – vallja Bogya Zoltán.
Az előadáson szó lesz a sportról mint életvitelről, a
spirituális útról, ami összeköti a hasonlóan gondolkodókat, találkozásokról emberekkel, a Mindenhatóról,
aki a legsűrűbb erdő magányában vagy a nagyváros
dzsungelében megmutatja a helyes utat. Előzetesként
az érdeklődők bővebb információt kaphatnak a
www.bogyazoli.eu blogon.

Megszavazta a képviselőház
a családról szóló alkotmánymódosítást

(Folytatás az 1. oldalról)
közül 12-en támogatták, ketten ellenezték a kezdeményezést, két törvényhozójuk pedig tartózkodott.
Az alaptörvény módosításához a parlament mindkét
házának kétharmados többséggel kell elfogadnia az alkotmánymódosító tervezetet, amelyről a parlamenti elfogadásától számított 30 napon belül, egy különleges
törvény alapján népszavazást kell kiírni.
Románia 2001-ben eltörölte a büntető törvénykönyvből (btk.) azt a cikkelyt, amely öt évig terjedő
börtönnel sújtotta a „nyilvánosság előtt mutatkozó, botrányt okozó” homoszexuális párokat. A 2011-ben elfogadott új polgári törvénykönyv (ptk.) azonban továbbra

is tiltja az azonos neműek házasságát, nem ismeri el a
román vagy más állampolgárok külföldön kötött házasságát, mint ahogy a külföldön kötött élettársi szerződéseket sem, függetlenül attól, hogy azok azonos
vagy különböző neműek között jöttek-e létre.
A Koalíció a családért nevű csoportnak fél év alatt
a parlamenti beterjesztéshez szükséges félmillió helyett hárommillió aláírást sikerült összegyűjtenie
polgári kezdeményezéséhez, így egyetlen politikai
erő sem mert nyilvánosan állást foglalni a polgári
kezdeményezés ellen, amely alkotmányos szintre
emelné a melegházasság (ptk.-ban már szereplő) tiltását. (MTI)

A szenátus után a képviselőház is megszavazta a túlzsúfolt börtönökben raboskodó elítéltek büntetésének lerövidítéséről szóló
törvénytervezetet kedden, így annak hatályba
lépéséhez már csak az államfő aláírására van
szükség.

penészes, beázott, levegőtlen cellákban tartottak fogva.
A kedden elfogadott jogszabály tervezetét a Dacian
Cioloş vezette szakértői kormány tavaly dolgozta ki.
Az eredeti tervezetben még csak a helyszűke szerepelt
a büntetés lerövidítésének indokaként, amelyre háromnapos jóváírást adtak volna havonként. Ezt a képviselőház jogi bizottságában duplázták meg és terjesztették
ki a „nem megfelelő körülményekre”. A bizottság javaslatára növelték a törvényben a büntetésből elengedett
napok számát a munkát végző elítéltek esetében is.
A könnyítések nem vonatkoznak azokra, akiknek
már kárpótlást ítélt meg az embertelen fogvatartási körülményekért az Emberi Jogok Európai Bírósága
(EJEB).. (MTI)

Lerövidíthetik a túlzsúfolt börtönökben
raboskodók büntetését

A jogszabály szerint minden elítéltnek harmincnaponként hat nappal rövidítik a büntetését, ha olyan
közös cellában raboskodik, ahol nem jut legalább négy
négyzetméter egy rabra. A képviselőházban elfogadott
módosítás szerint azoknak az elítélteknek is lerövidítik
a büntetését, akiket megfosztottak a természetes fénytől, a szabad levegőtől, a minimális higiéniai feltételektől, a WC-használat intimitásától, vagy akiket

A Sapientia EMTE sikerei

Erről jut eszembe

Ma foglalkozzunk valami komolyabbal. Például azzal, hogy a
világ szélsőségektől elzárkózó, józanabb fele kissé fellélegzett Macron választási győzelme hallatán.
Mondom, kissé! Nagy reményeket
ugyanis már senki sem fűz semmihez. Annál könnyebben hisz a vészjelzésekben. A francia elnökválasztás kapcsán attól lehetett
tartani, hogy ha a véresszájú ellenjelölt győz, egy-kettőre kivezényli
országát az Európai Unióból, az
EU-nak pedig annyi! Az unió esetleges szétesését nem csak öreg
kontinensünk sínylené meg, egy
ilyen esemény az egész földgolyót
megrengetné. Az elmúlt napokban
a világ tőzsdéin erőteljesen érzékeltették is negatív hatásukat a
pesszimista előrejelzések. Keményen estek a tőzsdei árfolyamok.
Szerencsére ennek komolyabb következményei nem lettek. Nem omlott össze a világgazdaság, nem
dőlt össze a bankrendszer, nem
váltak milliók földönfutóvá, nem
lettek munkanélkülivé ugyananynyian, öngyilkossá se rengetegen.
Mint száznyolcvan éve ezen a
napon, amikor New Yorkban kitört
a nagy tőzsdepánik. És később is
mindegyre annyiszor. A tőzsdék
kezdenek újra magukra találni,
ami különben minket, kisembereket eléggé hidegen hagy, hiszen
közvetlenül nem érzékeljük az árfolyamváltozások káros kihatásait.
Legfennebb azon mérgelődünk
időről időre, hogy megint drágább
a valuta, s ennek folytán sok egyéb
is növeli a kiadásainkat. De azt
tudjuk, hogy ha valami rosszul
megy, a tőzsde azonnal lereagálja,
és a jelenség fordítva is működik.
Arról is van tudomásunk, többnyire könyvekből, filmekből, hogy
amennyiben egy jól menő vállalkozás nagyon kinövi magát, előbbutóbb a részvénypiacon is
meghatározó tényező szeretne
lenni. Fejlődési, gazdagodási esélyei ezzel is növekedhetnek. Erre
egy számunkra is ismerősnek tűnő
példát adhatok. A minap röppentették fel a gazdasági szaklapok,
de még a bulvársajtó is szenzációként tálalta, hogy a DIGI Communications távközlési csoport
tulajdonosai tőzsdére akarják
vinni romániai leányvállalatuk, az

Kutatási eredmény nemzetközi elismerése

Dr. Balog Adalbert, a Sapientia EMTE
Kertészmérnöki Tanszékének professzora és
dr. Hartel Tibor, a Környezettudományi Tanszék docense egy nemzetközi kutatócsoport
tagjaiként azt vizsgálták, hogy milyen különbségek vannak a biopeszticidek (biológiai
növényvédő szerek, növényi kivonatok, mikroorganizmusok) kutatásában és azok piacán
különböző államokban, az Európai Unióban,
az Amerikai Egyesült Államokban, Kínában,
Brazíliában és Indiában. A kutatás a bio növényvédő szerekről és a környezetvédelemről
alkotott törvénykezéseket, valamint a biopeszticidek témájában 2000 és 2015 között
megjelent tudományos cikkeket hasonlította
össze.
A kutatási beszámoló a Pest Management
Science lapban jelent meg, majd a világ egyik
legismertebb és legolvasottabb tudománynépszerűsítő lapja, a Science Daily is egy
nappal a magyarországi megjelenés után címoldalán említette a munkát.
Az eredmények alapján kimutatható, hogy
az EU jelentős lemaradást halmozott fel az
utóbbi 15 évben. Míg az EU-ban 14 szigorú

törvény szabályozza a biopeszticidek piacra
kerülését, addig ezek száma a többi régióban
három-öt között van. Ugyanakkor ennek jelentősen ellentmond, hogy az EU 2000 és
2015 között 181 környezetvédelmi törvényt
dolgozott ki, amelyek közvetve vagy közvetlenül javasolják a biopeszticidek alkalmazását, míg az AEÁ csak húsz, Kína és India
nyolc, Brazília hat ilyen törvényt fogadott el
az utóbbi 15 évben.
Így nem meglepő, hogy a biopeszticidek
száma jelentősen kisebb az EU 27 országában
(46), mint például Indiában, ahol több mint
1000 hasonló hatóanyag van forgalomban.
Ugyancsak látványos eltérések vannak a biopeszticidek kutatásában. Míg Európában
6880 ilyen témájú cikk született 2000 és 2015
között, addig pl. az USA-ban közel 19 ezer.
Mindezek alapján elmondható, hogy az EU
jelentős lemaradást halmozott fel egy több
mint 10 milliárd dolláros éves üzletágban,
amelynek éves szinten 16%-kal nő a piaca.
A kutatási munka a phys.org és az
alphagalileo.org internetes elérhetőségen is
megjelent.

Kiváló eredmények a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián
Sikeresen szerepeltek a Sapientia EMTE
hallgatói a magyarországi XXXIII. Országos
Tudományos
Diákköri
Konferencián
(OTDK), amelynek szekcióülésein a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet 30
hallgató képviselte. Tizenkét hallgató az agrártudományi, hat a műszaki, négy a biológia,
három a kémia és vegyészmérnöki, egy a
had- és rendészettudományi, kettő a társadalomtudományi és egy-egy hallgató a humánvalamint az állam- és jogtudományi szekciókban mutatta be dolgozatát. Kilenc hallgatót
első, harmadik és különdíjjal jutalmaztak.
Az agrártudományi részlegen a mosonmagyaróvári Széchenyi István Egyetemen a következő diákokat jutalmazták különdíjjal:
Kedves Alfonz, környezet-biotechnológiai tagozat (témavezető tanára dr. Ráduly Botond
adjunktus), Rápó Eszter, környezettechnológia tagozat (dr. Tonk Szende Ágnes adjunktus), Salamon Pál, állatgenetikai és
biotechnológia tagozat (dr. Orbán Csongor
adjunktus), Tófalvi Barna, növényvédelmi ta-

RCS&RDS részvényeit. A társaság
igazgatótanácsa az előrejelzések
szerint május 16-án a Bukaresti
Értéktőzsdén ajánlja fel eladásra
a részvényeket, amelyeknek összértéke a vállalkozás szociális tőkéjének legalább egynegyedét teszi
ki. Ezzel a társaság a fejlődés új
szakaszába kíván lépni. Persze a
cég meghatározó embere továbbra
is az alapító, arculatformáló, többségi tulajdonos, a leggazdagabb
romániai magyar, Teszári Zoltán
marad. A média tulajdonképp miatta is futtatta ki a témát. Mert „az
arc nélküli milliomos”, ahogy
egyesek előszeretettel nevezik, továbbra is izgatja a bulvárlapokat.
Minduntalan igyekeznek eddig
még nem tudott dolgokat közzétenni róla, de nemigen sikerül. Teszári visszahúzódó, csendes,
hivalkodástól, botrányoktól mentes életvitele nem szolgál rendhagyó médiaeseményekkel, még fotó
is ritkán készült a rendszerváltozás
után a semmiből hatalmas vagyont
teremtő nagyváradi titokzatos gazdag emberről. Most is volt olyan
lap, amelyben korábbi rajzos portréjával illusztrálták a cikket, az írás
pedig a tőzsdei szenzációról szólt,
és azt hangoztatta, hogy jelenlegi
lépésével Teszári Zoltán, Ion Ţiriacot lekörözve, Románia legtetemesebb kimutatható vagyonának a
birtokosává válhat. Körülményes a
fogalmazás, de így szerepel az eredeti cikkben. Nyilván a nagyközönség ezen nem akad fenn, sőt az is
csak kuriózum lehet számára, hogy
az RCS&RDS gazdája még számottevőbben gyarapíthatja vagyonát.
Az viszont már igenis érdekli, hogy
a telekommunikációs, illetve egyszerűbben, a kábeltársaság milyen
szolgáltatást nyújt nekünk a továbbiakban. Vagyis ha több pénzt hoz
majd a házhoz a vállalkozás, jobb,
tökéletesebb lesz-e az is, amit a fogyasztóknak szolgáltat? Reméljük,
úgy lesz. Igaz, a legtöbb esetben kiderül, a jónép csak a reménnyel
marad. És azzal a kétes dicsőséggel, hogy ezt az országot senki ki
nem billentheti az utolsó pozícióból, amelyet a volt kommunista
blokk országainak gazdasági fejlettségi rangsorában évtizedekkel
ezelőtt
sikerült
elfoglalnia.
(N.M.K.)

gozat (dr. Bálint János adjunktus és dr. Balog
Adalbert egyetemi tanár). A budapesti Eötvös
Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karán a társadalomtudományi részlegen Teleki Csongor Tibor politikatudományi
tagozaton (dr. Murádin János Kristóf adjunktus) különdíjat kapott. A Miskolci Egyetem
Műszaki Anyagtudományi Karán a kémiai és
vegyipari szekcióban Kántor Izolda környezeti kémia és környezettechnológiában (dr.
Zsigmond Andrea adjunktus) harmadik helyezést ért el. A Dunaújvárosi Egyetemen a
műszaki tudományi részlegen Madarász Róbert Rossi elektrotechnika, villamos energetika tagozaton (dr. Kelemen András
adjunktus), Gyéresi Hunor-András gépgyártás-tudomány és technológiai berendezések
tagozaton (dr. Máté Márton docens) első helyen végzett. A budapesti Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen
a
Hadés
Rendészettudományi Védelmi Informatika
Tagozaton Moni Róbert (dr. Bakó László adjunktus) is első helyet szerzett – tájékoztatott
Biblia Csilla, a Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának sajtószóvivője. (vajda)
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Identitásválságban a hiteles értékekről

Iskolapszichológusok, pedagógusok konferenciája

Milyen szerepet kell betöltenie az oktatásnak a diákok
kulturális identitásának a fejlesztésében? – ez volt a múlt
hét végén nemzetközi részvétellel megtartott országos
konferencia témája. Szombaton a Kultúrpalotát 300 óvodapedagógus, tanító, tanár,
iskolapszichológus, logopédus lepte el, hogy a témában
dolgozattal jelentkező 47 kollégájuk és a meghívottak véleményét meghallgassák. Az
esemény szervezője a Maros
Megyei Nevelés- és Erőforrás
Központ (CJRAE) és partnere,
a K’arte Egyesület, valamint a
megyei tanács és a tanfelügyelőség.

Bodolai Gyöngyi

Az eseményt Porkoláb Annamária iskolapszichológus, a marosvásárhelyi központ igazgatója nyitotta
meg, aki a múlt év végi versenyvizsgát követően vette át az
MMNEK vezetését. A központ
nagy utat tett meg az első iskolapszichológusi kabinetek megalakításától (1978) – amelyekben három
szakember dolgozott – a mai intézményig, amelyben 97-en fejtik ki
tevékenységüket: 59 iskolapszichológus, 21 logopédus, hat mediátor,
titkárnő, informatikus, szociális
munkás, könyvelő – hangzott el
Porkoláb Annamária beszámolójában. Felszólalt Adriana Cerghedi
aligazgató, valamint Vasile Mureşan szobrász, festő, muzeográfus,
aki kiemelte a pedagógusok szerepét abban, hogy a diákok megismerjék és megőrizzék saját
kulturális identitásukat.
A dolgozatok bemutatását követően nagy sikerű előadást tartott a
Kultúrpalota kistermében Daniel
David, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem professzora. A munkaműhelyekben Smaranda Enache, a Pro
Európa Liga társelnöke, Albulescu
Ion professzor, a kolozsvári BBTE
Neveléstudományi Karának dékánja, David Timiş fiatal európai
parlamenti képviselő és a hollandiai
Acacia Mpofo Kitata Lukibadiku
zeneterapeuta tartott előadást.
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– A célunk az volt, hogy bemutassuk az Erőforrás Központ munkásságát, jelenlétünket, szerepkörünket az iskolákban. Az ülésen
részt vevő óvónők, tanárnők, tanítók, pszichológusok és pszichopedagógusok dolgozata lehetővé tette,
hogy belelássanak egymás munkájába. Hiszen a gyermek, akiért
dolgozunk, és akire sajátos eszközeinkkel hatni akarunk, egy és
ugyanaz.
A másik fontos cél az ismerkedés
volt. Sokat dolgozom a központ
szervezeti kultúráján, mert fontosnak tartom, hogy az egymással kialakított kapcsolatok mentén
tudjunk előre haladni. Ha a munkatársak ismerik egymást, jól érzik
magukat az intézményen belül, és
sikeresen alakulnak az intézmények
közötti kapcsolatok, jobb a teljesítmény is. A tanítás minősége pedig
az egyéntől függ. Beszélhetünk
ugyan felsőbb rendelkezésekről, de
az a legfontosabb, amit a pedagógus tesz a gyermekekkel való
munka során. Ezen a téren tudunk
változásokat elérni, ha sikeres közöttünk az együttműködés – fejtette ki kérdésünkre a délutáni
program szünetében Porkoláb Annamária. Majd érdeklődésünkre
hozzátette:

éves volt Rendes Lajos, amikor feje fölött végérvényesen
elsötétült a világ. Az egykori
sorkatona tekintetéből hatvankét esztendő
elteltével is visszatükröződnek a borzalmak,
amelyek megértéséhez, feldolgozásához egy
élet nagyon kevés.
– 1957 novemberében kezdtem el a katonai szolgálatot a Konstanca melletti Mihai
Kogălniceanuban. A hadseregben sok provokáció ért az 56-os magyarországi események kapcsán, amelyeket úgynevezett
politikai nevelőink terrorakciónak minősítettek. Nem titkoltam el, hogy meggyőződésem szerint a magyar forradalom a nemzet
szabadságáért, függetlenségéért történt. Ráadásul a rendszeres „bozgorozást” sem voltam hajlandó elviselni, kértem, hogy
bánjanak velem emberhez méltón. Mezőbándiként azzal is tisztában voltam, hogy mit
művelt a szocialista hatalom a falusi emberekkel, hiszen a beteg nagyapámnak még a
párnát is kivették a feje alól. Öntudatos magatartásom a kezdetektől szemet szúrt feletteseimnek, egyre nőtt bennük az ellenszenv
irántam. Másfél év katonaság után, 1959
áprilisban három bűnvádi cselekedet – a
Néphadsereg, illetve annak tisztjeinek megsértése és a kommunista rendszer elleni tevékenység – vádjával állítottak hadbíróság
elé. Az ítélet kihirdetésekor már a konstancai börtönben voltam.
– Hány évet kapott?
– Hat év szabadságvesztésre ítéltek, abból
végül négy évet és hét hónapot töltöttem le.
Konstancáról Jilavára szállítottak, majd két
hónap múlva Szamosújvár következett. Még

– A témaválasztást, miszerint a
nevelésen keresztül hogyan fejleszthető egy kultúrához való tartozás, a
jelenlegi identitásválság indokolta.
A következő nemzedéknek át kell
adnunk az értékeket, amelyek feltételei egy jól működő társadalomnak, azonban nem biztos, hogy a mi
nemzedékünk hitelesen tudja továbbítani ezeket az értékeket. A
számítógépes társadalom kicsit elbizonytalanított, és most keressük
az utat, az egyensúlyt, hogy menynyit használjunk a régiből, mennyit
az új technológiából. A hasonló tanácskozások lehetőséget nyújtanak
arra, hogy keressük a módját annak,
miképpen tudjuk a kultúrát továbbvinni. A gyermek egészséges fejlődésének alapköve a kulturális
identitás, annak a tudata, hogy ki ő
és hova tartozik, ami biztonságot
ad, és lehetővé teszi, hogy önálló
fejlődésre legyen képes.
– Gondolom, hogy részben a már
említett identitásválság értékeli fel
manapság a pszichológus szerepét.
– A megyének sajnos csak az 50
százalékát tudjuk lefedni, ami a
pszichológiai tanácsadást illeti,
azonban a logopédiai szolgáltatásokkal még a városi iskolákat sem.
Hogy ne fosszunk meg senkit a lehetőségtől, és a pályán levő kollé-

Lélekfosztás

abban az évben, októberben marhavagonokban vittek Brăilába, majd raktárhajón a
Dunán a brăilai Nagysziget Strâmba nevű
településére, onnan pedig gyalog a stoineştii munkatáborba. A következő év tavaszán
Salciára, egy másik kényszermunkatáborba
szállítottak át. 1962.
október 2-án a 772-es
kegyelmi
törvény
alapján a giurgeni-i
munkatábor rabjaként helyeztek szabadlábra.
– Hol volt a legnehezebb?
– A politikai elítéltekkel szembeni bánásmód mindenhol egyformán embertelen volt.
Az első három évben egyáltalán nem érintkezhettem a családommal, azt sem tudták,
hol vagyok. A verések is mindennaposak voltak. Az egyik börtöntiszt egy hatalmas lapátnyéllel járkált, és időnként húzott vele
egyet-egyet ránk… A nagyszigeti munkatáborban a gátaknál dolgoztunk. Három és fél
köbméteres gödröket ástunk, aztán 15–20
méter magasba kellett felszállítanunk a földet. Aki nem teljesítette a normát vagy egyéb
kihágást követett el, az esti szemrevételezéskor kiállították, és jól „megporciózták”, illetve szigorított fogdába került, és
ételmegvonásban részesült… Stoineşti-en
1957 októberétől 1958 január elsejéig egy
fűtetlen juhakolban laktunk, a fekvőhelyünk
alatt még ott volt a trágya. Mivel engem a
katonaságból vittek börtönbe, lábbelim sem
volt. Ami az öltözéket illeti, az egykori munkaszolgálatosok szürke egyenruháját kaptuk

Fotó: Bodolai Gyöngyi

gákat se terheljük túlságosan, a sürgősségi pszichológiai és logopédiai
eseteket ingyenesen fogadjuk a központban, ahol a kollégák körforgásszerűen felváltva teljesítenek
sürgősségi szolgálatot.
– Jobban igénybe veszik az iskolapszichológusokat, mint korábban?
– Sokan kérik a tanácsainkat diákok, szülők és tanár kollégáink
közül is, akikkel együtt osztályfőnöki órákat dolgoztunk ki, és egyre
több szülői értekezletre hívnak. A

Múzeumpedagógiai tevékenység

meg, hátunkon a D.P. (deţinut politic – politikai elítélt) kezdőbetűkkel. Így különböztettek meg minket a társadalom
„tisztességes”, bólogató, integető tagjaitól.
– Hogy emlékszik a szabadulásra?
– Az első három év után enyhülni kezdett
a helyzet. 1962 tavaszán szocialista
munkaversenyeket
rendeztek a raboknak, és aki jól teljesített, különféle engedményekben részesült.
Én is akkor jutottam először levelezőlaphoz.
Végre lehetőségem volt hazaüzenni, sőt egy
ötkilós csomagot is kérhettem az otthoniaktól. Azon a napon is éppen a mezőn dolgoztam, amikor utánam jöttek, és elvittek
Giurgeni-be. Onnan indulhattam haza. De
még három évig megfigyelés alatt tartottak.
– Hogyan sikerült visszailleszkednie az
életbe?
– A szabadulásom után három hónapig
nem dolgoztam, aztán Marosvásárhelyen a
Közüzemeknél helyezkedtem el mérőműszerlakatosként. Ott dolgoztam nyugdíjazásomig. Többnyire terepmunkát végeztem, a
gáz- és vízfogyasztást mérő berendezések
beindításával bíztak meg. Összejártam az
országot, főleg a Kárpátokon túli részt.
1966-ban nősültem meg, gyermekem nem
született.
– Milyen változásokat hozott az életébe
1989 decembere?
– Az 1990. évi 118-as számú törvény értelmében sorstársaimhoz hasonlóan kárpót-
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diákok közül is egyre többen veszik
igénybe az iskolapszichológus segítségét, a megbélyegzés ugyanis
nagyjából oldódott már. A pszichológusban egyre inkább az embert
látják, aki segíteni tud. Magam is 13
évet dolgoztam iskolában, ahol tanúja voltam ennek az oldódásnak.
– Mit emelne ki a tanácskozásból?
– Daniel David professzor előadását a román népesség pszichológiájáról, arról, hogy ameddig nem
tudjuk pontosan, hogy hol vagyunk,
azt sem tudjuk eldönteni, hogy hova
tartunk; Smaranda Enache a Pro
Európa Ligától megvilágította az
mutikulturalitás és a interkulturalitás közötti különbséget.
A mai nap legfontosabb hozadéka, hogy egymás identitását tisztelve meg kell találnunk az
együttműködéshez szükséges közös
hangot. Örvendek ugyanakkor az
afrikai származású zeneterapeuta
jelenlétének, aki a kisegítő iskolában bizonyította be a zeneterápia
kedvező hatását. Kollégáimmal
együtt azt a nézetet osztjuk, hogy
szükség van a zenére, a festészetre,
a művészetekre, hogy a sokat használt „racionális” bal agyfélteke mellett a játékért, a művészetekért
felelős jobb agyféltekét is erőteljesebben fejlesszük a diákokban,
ugyanis a kettő egyensúlya teheti
boldogabbá az iskolás gyermekek
és fiatalok életét – összegzett Porkoláb Annamária.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

lásban részesültem. A rendszerváltás után
megalakult a politikai foglyok szövetsége,
amelybe én is beléptem. 2007-ben választottak meg a szövetség Maros megyei fiókjának
vezetőségi tagjává. Ezt a tisztséget a mai
napig betöltöm, rendezvények szervezésében, a tagok összetartásában igyekszem szerepet vállalni.
– Milyen egyéb elfoglaltságai vannak?
– Tizenhárom éve rendezem a beteg feleségemet. Hálás vagyok neki, amiért elfogadott és kitartott mellettem a kommunizmus
évtizedeiben, amikor megbélyegzett embernek számítottam. De a járandóságok, adókedvezmények miatt most is görbe szemmel
néz a magamfajtára a nép. Pedig nekem már
olyan mindegy, hogy kapok-e pénzt vagy
nem az elszenvedett bántalmakért. A napi
programomra visszatérve az egészségi
problémáim rendezése is sok utánajárást
igényel. Harmincéves koromtól szenvedek
a köszvénytől, ez valószínűleg annak is tulajdonítható, hogy a szamosújvári börtönben a helyhiány miatt két hónapon át az ágy
alatt, a földön aludtam. Újabban a szememmel is gondok vannak. Orvostól orvosig
járok.
– Van-e valamilyen kedvenc időtöltése?
– A feleségemmel mi egész életünkben
csak a munkának éltünk. A politikai múltam
miatt lakást sem kaptunk az államtól, a magunk erejéből kellett azt megvenni. De a fogságban töltött idő ki is ölte belőlem az
érzelmeket, a víg élet iránti vágyat. Esténként a mai napig elém tűnnek annak a négyöt esztendőnek a képei, és kísérnek,
kísértenek, amíg el nem alszom.
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2022-ig kellene tisztázni
a földterületek birtokviszonyát

Közeleg a határidő
Szerkeszti: Vajda György

(Folytatás az 1. oldalról)
kérvényt nyújtsanak be az APIA
által nyújtott különböző támogatásokra.
Románia jelezte az Európai Bizottság mezőgazdasági biztosának,
hogy túl rövid a határidő a kérvények benyújtására. Múlt héten Phil

Logan, az EB mezőgazdasági biztosa számításba vette, hogy azokban az országokban, ahol a gazdák
arányához viszonyítva kevesen
nyújtottak be támogatási igénylést,
kérhetik a határidő meghosszabbítását még egy hónappal, azaz legkésőbb június 15-ig.

Adókedvezmény
telekkönyvezésért

Azok a földtulajdonosok, akik saját költségükre elkészítik a mezőgazdasági vagy természeti katasztrófa által érintett erdők, illetve mezőgazdaságra alkalmatlan területeik kataszterezését, a pénzügyi törvény 464.
cikkelye értelmében igényelhetik a polgármesteri hivataloktól, hogy öt
évig adókedvezményben vagy -mentességben részesüljenek, amennyiben
ezt határozattal elfogadja a helyi tanács. Az adókedvezmény a dokumentumok benyújtását követő év január elsejétől alkalmazható.

15 ezer euró méhészeknek

Május 3-ától legtöbb 15.000 eurós beruházási összegre pályázhatnak
a méhészek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Ügynökségnél (AFIR).
A 2017-es kiírás csökkentette a kis farmok minimális értékét a korábbi
8000 – 11-999 SO-ról 4000-re. Ez azt jelenti, hogy míg korábban csak a
150 méhcsaláddal rendelkező méhészek pályázhattak, az idén 75-tel is
be lehet nyújtani a dokumentációt. A 2017-es pályázati időszakra a 6.3as – kis méretű farmok fejlesztésére kiírt – pályázat összértéke 100 millió
euró, ebből 21 milliót a hegyvidéki övezeten gazdálkodóknak szánnak.
A pályázatokat idén július 31-én 17 óráig lehet benyújtani a megyei
ügynökségek székhelyén.

Folyamatosan fizetik
az üzemanyag-támogatást

A Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség április közepétől folyamatosan utalja át a gazdáknak a 2016 negyedik évnegyedére
vonatkozó üzemanyag-támogatást. Maros megyében 202 gazdának összesen 1.353.319 lejt utalnak át. Egy liter gázolajért erre az időszakra 1,795
lejt fizetnek.
2017-re 456 gazdának hagyták jóvá a kérését. A benyújtási határidő
május másodika volt és a 2017. január 1. és március 31. között elvégzett
munkálatok üzemanyagköltségeit térítik meg. 2017-ben egy liter üzemanyagra 1,4185 lej támogatás jár.

Farmerképző tanfolyamok

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros szervezete 180 órás állattenyésztő, növénytermesztő, illetve zöldség-gyümölcs termesztő tanfolyamokat indít, melyekre azok jelentkezhetnek, akiknek saját
gazdaságuk van az említett szakterületen. Feliratkozáshoz a következő
okiratokra van szükség: a születési bizonyítvány és a személyi igazolvány
másolata, a legfelsőbb iskolai végzettséget igazoló okirat, a háziorvos
által kibocsátott egészségi alkalmassági igazolvány. A tanfolyamot sikeresen végzők a Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium
által elismert szakmai oklevelet kapnak. Jelentkezni az RMGE Maros
Laposnya utca 23. szám alatt székhelyén lehet, naponta 9-17 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265-268-125-ös és a 0741-512-473-as telefonszámokon. Eddig állattenyésztő farmer képzésre 12-en, a növénytermesztőre nyolcan, a zöldség-gyümölcs termesztőre pedig heten jelentkeztek,
ezért várják a további érdeklődőket.

Amint korábban írtuk, a kormány többször elhalasztotta a
földterületek
jogtulajdonát
tisztázó visszaszolgáltatási folyamat lezárásának határidejét. Ez egy nagyon komplex
folyamat. Az USL-kormány politikai
kötelezettségvállalás
alapján a jövő év elejéig szerette volna lezárni a birtokvisszaszolgáltatást.

Az erre vonatkozó jogszabályban
az áll, hogy a fennmaradt területek az
állami vagyonalapba kerülnek át, illetve a kísérleti állomások, valamint
a volt állami mezőgazdasági vállalatok tulajdonát képező földterületek
visszakerülnek a korábbi üzemeltetők tulajdonába, és a jogos tulajdonos
kártérítésben részesül.
Korodi Attila, az RMDSZ frakcióvezetője szerint
annyira összekuszált a rendszer, hogy egyszerűen
nem lehet betartani a határidőt, ezért az RMDSZ törvénymódosító javaslata szerint ameddig a kataszteri
folyamat le nem jár, vagyis 2022-ig, ezzel a kérdéssel érdemben nem lehet foglalkozni. Már most előre
látható, hogy a tulajdon-visszaszolgáltatási folyamatot nem lehet 2018-ig lezárni, mivel a közigazgatási
egységek kataszterezése nem készül el addig, és ez
utóbbi elengedhetetlen ahhoz, hogy kiállítsák a végleges birtokleveleket. Az RMDSZ-nek kiemelten
fontos ez a kérdés, de ezt megelőzően két másik
téma kerül napirendre: a kisebbségi ügyekre vonatkozó, valamint a decentralizációs törvénycsomag.
Ha valamilyen szinten sikerül ezeken a vitákon érvényesíteni a magyar kisebbség érdekeit, akkor foglalkoznak majd a birtok-visszaszolgáltatási
kérdéssel is, mert teljesen más az erdélyi helyzet,

Fotó: Vajda György

mint a havasalföldi vagy a moldvai. Mint ismeretes,
az utóbbi két országrészben nem volt kataszteri nyilvántartás, így kézi vezérlésű módszerrel könnyebben
visszaszolgáltatták a területeket. Erdélyben nagyon
pontosak a régi kataszteri nyilvántartások, ugyanakkor nagyon sok dokumentáció elvesztődött, és emiatt
is gyakoriak az átfedések, a tisztázatlan ügyek. A politikus szerint az önkormányzatok igyekezzenek a
saját községeikben elkészíteni a kataszteri térképeket,
mert ezzel is segítik a folyamat lezárását. Többen kormánytámogatásért fordultak a kataszteri nyilvántartások elkészítéséért, beindult a folyamat, de így is
időigényes. Valószínű, hogy a kataszterezés lezárása
tisztázhatja a földtulajdonjog-viszonyokat. Nyilván a
felmerült nehézségek megoldására időközben a gyakorlati tapasztalatokra alapozva olyan módosító javaslatokat lehet majd megfogalmazni és benyújtani a
parlamentnek, amelyek mindenképpen segítik a folyamatot.

„Legszebb konyhakertek” verseny
Maros megyében

rázsgarázsok”, vagy egyéb rovarbarát helyek kialakításával. Továbbá az is pluszpontot ér, ha minél több
mézelő növényt tartanak kertjükben a méhek számára. A program célja, hogy minél többen termesszenek saját használatukra – lehetőleg vegyszerhasználat
nélkül – zöldséget, gyümölcsöt a kertjükben, külterületeiken vagy akár lakásuk erkélyén, továbbá ösztöA programmal a szervezők arra szeretnék ösztö- nözzék egymást, rokonaikat, barátaikat, hogy
nözni a lakosokat, hogy saját vagy rokonok, barátok alakítsanak ki konyhakerteket.
A következő kategóriákban lehet benevezni: erkéudvarán, kertjében alakítsanak ki ágyásokat, amelyekben a maguk, a család számára minél több zöld- lyen kialakított mini (10 – 50 m2), normál (50 m2 feséget és gyümölcsöt termesszenek. Az idei verseny lett), zárt (külön-külön zöldség, gyümölcs és vegyes),
jelmondata: „Hasznos rovarokat a kertbe!” Az idén valamint közösségi (csoportok, szervezetek által
külön előnyt jelent, ha a kertművelők minél több megművelt) kerttel. A tulajdonosnak vagy a kert meghasznos rovart csalogatnak be, tartanak kertjükben, művelőjének kell beneveznie a versenyre. A jelentkeés életteret biztosítanak nekik „rovarszállók”, „da- zési lapot az RMGE Maros Laposnya utca 23. szám
alatti székhelyén lehet igényelni, és kitöltve
itt kell majd leadni, illetve megtalálható a
www.alegszebbkonyhakertek.hu internetes
elérhetőségen. Benevezéskor és a verseny
ideje alatt fotókat kell készíteni a kertről,
ami majd segíti a zsűri munkáját. Előzetes
egyeztetés alapján a bírálóbizottság tagjai
kétszer helyszíni szemlét is tartanak. Az
eredményhirdetés és az ünnepi díjazás szeptember 2-án a mikházi Csűrszínházban
megtartandó nemzetközi gazdanapon lesz.
Az egyesület azt szeretné, hogy minél
több település kapcsolódjon be a programba, ezért nemcsak a gazdaköröket,
hanem az önkormányzatokat is mozgósították.
Jelentkezési határidő: 2017. május
Fotó: RMGE Maros 20-a, 14 óra.

A Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag alpolgármestere által létrehozott A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz csatlakozva a Romániai Magyar Gazdák Maros szervezete
meghirdeti A legszebb konyhakertek versenyfelhívást.

Májustól könnyebben alkalmazhatnak napszámosokat az állatenyésztők

család, külső alkalmazottakat kell foglalkoztatni, ezért legtöbb esetben a nyári idényben
napszámosokkal pótolják a munkaerőt. A
napszámosok foglalkoztatására vonatkozó,
utólag a 277/2013-as törvénnyel kiegészített
és módosított 52/2011-es törvény csak 90
napos alkalmazási határidőt szabott meg, és
a javadalmazást naphoz kötötte.
Április 19-én a képviselőház – az
RMDSZ javaslatára – az állattenyésztési
Ezeket a farmokat, amelyek már nem kis szektorban a 90 napos határidőt 180 napra
családi vállalkozások, nem tud ellátni egy tolta ki. Korodi Attila, az RMDSZ képvise-

Erdélyben, a Székelyföldön az állattenyésztés foglalkoztatja leginkább a
vidéken élők nagy többségét. Az élelmiszer-feldolgozó iparral együtt
mindkét tevékenység a térség húzó
gazdasági ágazata lehet. Az állattenyésztő farmokon az uniós támogatásoknak köszönhetően folyamatosan
nő az állatállomány, ehhez viszont
munkaerőre van szükség.

lőházi frakciójának vezetője elmondta, hogy
az erre vonatkozó törvénymódosító javaslatot még a tavaly nyújtották be, de nem került
napirendre. Ezentúl tehát 180 napra lehet alkalmazni napszámost úgy, hogy nem kell
mindennap bemenni a polgármesteri hivatalba bejelenteni az alkalmazottat, hanem hetente kell láttamozni a munkavállalói
dokumentumokat. Az írásos megállapodás
szerint pedig nem naponta, hanem hetente
vagy havonta lehet javadalmazni az alkalmazottat. Az ilyen meghosszabbított időinter-

vallummal le lehet fedni a nyári idényt. Ez
azért is fontos, mert a tapasztalat azt igazolja, hogy az ilyen jellegű munkát végzőket nem lehet munkakönyvvel alkalmazni,
mert volt olyan eset is, amikor a napszámos
két nap múlva felmondott.
Így ezzel a jogszabály-kiegészítéssel mindenki nyer: a napszámos szociális ellátásban
részesülhet, az állam valamilyen szinten adóhoz jut és a munkaadó is biztonságban van,
hogy le tudja fedni a szezont megbízható
munkavállalóval.
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A Marosvásárhely V. Felsővárosi Református Egyházközség rövid története
(1946–2016)

Kántor Attila Béla

A marosvásárhelyi református egyházközség egyike Erdély legnagyobb és legrégibb
református gyülekezeteinek. Keletkezésének
idejét az erdélyi protestantizmus hőskorának
legelső évtizedeire tehetjük. A város magyarsága az ősi evangéliumi alapokra visszaállított keresztyénséget 1540 – 1550 között
fogadta el. Az evangélium által megreformált
keresztyénség gyors léptekkel nyert teret,
1556-ig a lutheri, attól kezdve a kálvini formája terjedt el. 1559. november 1-jén Marosvásárhelyen tartották azt az erdélyi zsinatot,
amely már az úrvacsorának a kálvini dogmája mellett tett hitvallást. Ez az első magyar
nyelvű református hitvallás. A kálvini irány
fő képviselője a marosvásárhelyiek lelkipásztora, Göcsi Máté, aki a harmadik a reformátusok
püspökeinek
sorában.
A
marosvásárhelyi református egyházközség
akkor már véglegesen megalakult. Ettől a
kortól ismerjük lelkipásztorainak nevét is.
1957-ig az egységes egyházközséget egy
60 tagú presbitérium és 80 tagú képviseleti
közgyűlés kormányozta. Az egyházközség
két parokiális részre oszlott: a vártemplomi
és a kistemplomi parokiális körre. 1957-ben
az egységes egyházközség három önálló egyházközséggé szerveződött: vártemplomi,
Gecse utcai, alsóvárosi.
A Marosvásárhely I. Vártemplomi Egyházközségtől különvált, önállósult 1974. szeptember 1-jén a Marosvásárhely IV. Szabadi
úti gyülekezet. 1976. január 1-től a Fürszt-telepi gyülekezeti körzet, megerősítve a közel
eső 25 utcában lakó református hívekkel, Marosvásárhely V. Felsővárosi Egyházközség
néven önállósult.
I. 1938–1943
Önálló gyülekezeti körzet létrehozására a
város északi részén már az 1930-as évek második felétől felmerült az igény. Kialakításának alapja a telek- és épületszerzés volt.
1939-ben vásárolták meg az Agrár Takarékpénztár tulajdonát képező, a Fürszt-telepen
levő egyemeletes házat. Az épületben az évek
folyamán imaház, felekezeti, majd állami iskola, illetve óvoda működött, valamint lelkészi és szolgálati lakások voltak.
II. 1943–1946
1943-ban a vásárhelyi református egyház
presbitériuma határozatban mondta ki a külvárosi gyülekezeti körzetek megalakításának
szükségességét. E határozat alapján létesült a
felsővárosi gyülekezeti körzet. A hithű reformátusok eleinte Újlaki József asztalosműhelyében hallgatták Isten igéjét Csiki József
vártemplomi lelkipásztor tolmácsolásában. A
megvásárolt épület egyik földszinti termét
1945-től kezdték imateremként használni. Itt
átmenetileg Csiki József lelkipásztor mellett
Farkas János, Böjthe Kálmán lelkipásztorok,
Dávid Ödön segédlelkipásztor, Papp Árpád
lévita és Vajda Domokos lelkipásztor végezték az igehirdetést.
III. 1946–1964
1946-tól olyan gondozó lelkészt kapott a
gyülekezet, aki a felsővárosi körzetben lakott
és szolgált. Id. Szabó Frigyes a felsővárosi
szolgálatával egy időben a vártemplomi gyülekezet aktív lelkipásztora is volt, valamint

rendszeres kórházi beteglátogatást is végzett.
Egy 1948-as feljegyzés szerint a lélekszám
akkor 514 volt.
Az imatermet Vásárhelyi János püspök
szentelte fel 1947. november 23-án. Az istentiszteleti hely felszerelését fokozatosan szerezték be és alakították az évek folyamán. Az
épület egy részét (iskolát és két szolgálati lakást) 1948-ban államosították.
IV. 1964–1975
1964. szeptember 30-án id. Szabó Frigyes
nyugalomba vonult. A vártemplomi presbitérium kérése alapján ifj. Szabó Frigyes, aki
Kelementelkén teljesített szolgálatot, állandó
segédlelkészi állásra nyert kinevezést. 1964.
október 1-jén kezdte meg, a vártemplomi
gyülekezetben végzett igehirdetői és irodai
szolgálata mellett, a felsővárosi gyülekezeti
rész gondozását. A lakást a két lelkész családja megosztotta, és id. Szabó Frigyes nyugdíjas lelkipásztor szükség szerint tovább
szolgált.

Az imaterem berendezése újabb tárgyakkal, varrottas drapériákkal, falburkolattal gazdagodott. Átalakították a lelkészi lakást,
elválasztván a tanítói lakástól, mellyel addig
közös bejárata volt.
Az 1970-es árvíz után jelentős javításokra
(padlófelújítás, vakolás, kályhák újrarakása,
meszelés) került sor. 1973-ban épült a faszerkezetű harangláb. A kis harangot, mely 1858ban készült, 1971-ben vásárolták. A nagy
harang, amely 1767-ből való, 1973 óta van az
egyházközség tulajdonában. A középső harangot, amelyet 1895-ben öntöttek, 1982-ban
vásárolták.
V. 1976–1996
A gyülekezet lélekszámának növekedése
szükségessé tette a gyülekezeti körzet önállósulását. A vártemplomi presbitérium
46/1976. számú határozatában kimondta az
önállósulást, melyet beadványban 1.150 gyülekezeti tag kért. Az igazgatótanács
2.930/1975.I. szám alatt 1976. január 1-jével
kezdődő hatállyal Marosvásárhely V. Felsőváros néven engedélyezte az önálló egyházközség működését. A gyülekezet első
főgondnoka dr. Makkay András, gondnoka
Fazakas Károly volt. Tizenhat rendes és négy
pótpresbiterből állt a presbitérium. 1975. december 14-én a gyülekezet választó közgyűlése ifj. Szabó Frigyest választotta meg első
rendes lelkipásztorául. Az önállósult egyházközség, a korábbi Fürszt-telepi gyülekezeti
körzet 16 utcája a vártemplomi egyházközségtől idecsatolt 25 utcával egészült ki és
1.998 lelket számlált. A kántori szolgálatot
Benkő László nyugdíjas kántor-tanító végezte, a harangozói teendőket Mózes Lajos
látta el. 1977-ben csere útján visszakerült az

egyházközség tulajdonába az államosított
épületrész is. 1978-ban kibővítették az imatermet a visszakapott óvoda termének hozzákapcsolásával. Gáll Zoltán építészmérnök
terve alapján két hajóból álló, L alakú istentiszteleti hely jött így létre, mely később még
egy kisebb szobányi hellyel is bővült. A felújított imatermet 1978-ban szentelték fel. A
padok a Református Kollégium díszterméből
valók. 1979-ben került sor az épület teljes
külső javítására. Mind a belső, mind a külső
munkálatok elvégzéséhez a gyülekezeti tagok
áldozatkész szeretetből fakadó adakozással és
sok közmunkával járultak hozzá. 1981-ben új
elektromos orgonát vásárolt az egyházközség. 1984–1986 között belső módosítások
voltak: a lelkészi lakást az emeleten alakították ki, a földszinten irodákat, tanácstermet és
segédlelkészi szobát hoztak létre.
1990-ben a segédlelkészi állást átminősítették másodlelkészi állássá, melyre Kántor
Attila nagyernyei lelkipásztort hívta és választotta meg a gyülekezet.
Szabó Frigyes 1994. január 1-től nyugdíjba
vonult, a parókus lelkészi állásra
Kántor Attila másodlelkészt választotta meg a gyülekezet.
Az 1989-es társadalmi-történelmi események az egyházközség életében is változásokat
hoztak. Egyre több olyan ember
közeledett az egyházhoz, akinek
korábban nem volt kapcsolata
vele.
Újra megalakult az IKE és a
nőszövetség, mely szervezetek
kezdetben nagyobb, később hanyatlóbb lelkesedéssel végezték
munkájukat, de áldásos tevékenységük mindenképpen meglátszott az öregek, betegek és rászorulók
támogatásában.
1994-ben egyházközségünk testvérgyülekezeti kapcsolatot létesített a Budapest–Pesterzsébet Klapka téri, a Congletoni (Anglia)
Egyesült Református Egyházközséggel, valamint a kissármási (Mezőség) szórványgyülekezettel.
Ezekben az esztendőkben a gyülekezet
élete valamivel mozgalmasabbá vált a diktatúra utolsó éveinek szűkre szabott lehetőségeivel szemben, több templomi ünnepélyt,
nőszövetségi és ifjúsági rendezvényt tartottunk, valamint belföldi és külföldi gyülekezeti csoportokat láttunk vendégül.
1996. március 3-án megemlékeztünk a
gyülekezet húszéves önálló tevékenységéről.
VI. 1997–2016
Az egyházközség presbitériuma úgy határozott 1997-ben, hogy kibővíti az esedékes
parokiális épületének általános javítása rendjén az imaházat, és új tornyot épít a harangláb
helyett. Az átalakításhoz és építéshez szükséges tervrajzokat Heim László műépítész és
Csákány Dezső mérnök készítette el. A gyülekezet tervét az Erdélyi Püspökség is felkarolta és támogatta. A szükséges engedélyek
megszerzése után 1998. szeptember 14-én
fogtunk hozzá a templom bővítéséhez és az
új torony építéséhez. 1999. október 31-re elkészült az új torony, mely alkalomból hálaadó istentiszteletet tartottunk.
1998–2000 között folytattuk az imaház bővítési munkálatait, és 2000. július 9-én a ki-

Fotó: Magyari Hunor

bővített és belül teljesen felújított templomot
ünnepi istentiszteleten Veress Gábor Klapka
téri lelkipásztor szentelte fel, aki az egyházközséget alapító id. Szabó Frigyes lelkipásztor unokája. Ez alkalommal emléktáblát
avattunk, melyet Szigeti László készített. Az
új szószéket Szöllősi Lajos tervezte és készítette. A faragásban segítettek Szigeti László
és Nagy Lajos egyháztagok. Négy új facsillárt faragott Szigeti László presbiter. 2001.
augusztus és október között a teljes parokiális
épületet újrafedtük, és elkészítettük a kicsi
felső tornácot.
A lelkészi szolgálatok hatékonyabbá tétele
érdekében 1999. december 1-jétől újraindítottuk a segédlelkészi munkát. 2004. január
1-jétől egészségügyi diakonisszát alkalmazott
a gyülekezet az otthoni beteggondozás céljából.
2001-től vasárnapi gyermekfelügyeletet és
játszóházat szerveztünk Eszterlánc-ház néven
Kántor Katalin tiszteletes asszony indítványozására a gyülekezet 3-7 éves gyermekei
számára.

A gyülekezetünk énekkara kisebb-nagyobb
megszakításokkal, változó létszámmal, de
lelkes kitartással szolgálta Isten dicsőségét.
2011 őszétől Kiskorál névvel ifjúsági zenekar
működik a gyülekezetben. Jelenleg a presbitériumnak 28 rendes és 6 póttagja van. 2015.
január 1-jétől az egyházközség főgondnoka
Kerekes Zsolt, gondnoka Kolozsváry Dezső
presbiter.
2007 őszén megalakult gyülekezetünkben
a 30. számú Gr. Teleki Sámuel cserkészcsapat
Fülesbagoly őrse, tagjai heti rendszerességgel
gyűlnek össze.
Az egyházközség lélekszáma az utóbbi
évtizedben sajnos csökkent. Az apadás fő
okai: a gyülekezet elöregedése, a kiköltözés
(külföldre és vidékre) és a fiatalok külföldi
munkavállalása. 2015. december 31-én gyülekezetünk lélekszáma 2.493 volt.
Az utóbbi 15 évben az egyházközség
gyakran szervezett kulturális, irodalmi, lelki
és egészségügyi tevékenységeket, valamint
támogatta az ifjúsági munkát. Helyet adott a
Medicare Alapítványnak, a Hit és Fény közösségnek és az RMDSZ 3-as számú körzetének irodahelyiséget biztosított. Az
egyházközségben két alkalommal tartottak
generális-püspöki látogatást: dr. Csiha Kálmán és dr. Pap Géza vezetésével.
Hisszük és valljuk, hogy sokrétű szolgálatunk gyülekezetünk és népünk javát szolgálja.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor
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Az OMV Petrom 20 ezer eurós
finanszírozásokat nyújt

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A nonprofit szervezetekről (VII.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Sorozatunk utolsó részében a
nonprofit társaságok megszűnésével és felszámolásával foglalkozunk. Le kell szögezni már
indulóban, hogy amennyiben egy
nonprofit társaság (de akár egy kereskedelmi társaság) működésére
nincs már szükség, azt fel kell számolni az adósságok törlesztésével
és a kintlevőségek behajtásával,
majd töröltetni a megfelelő regiszterekből.
Nem szabad megvárni, ameddig
esetlegesen például a pénzügy a
nem rendezett tartozásokért, amelyekhez esetleg kamat is járul, elindítja a végrehajtást, majd a
felszámolást.
Ennek következményeként akár
az alapítók vagy a vezető szervek
személyes felelőssége és fizetési
kötelezettsége is megállapítható.
Ezt a gyakorlatban sokan sajnos elhanyagolják.
Az egyesületek és a föderációk
feloszlanak a következő esetekben:
a törvény által szabályozott esetekben, bírói vagy törvényszéki döntéssel, a közgyűlés döntésével.
Az alapítványok feloszlanak a
következő esetekben: a törvény
által szabályozott esetekben, valamint bírósági döntéssel. Ezek a feloszlatási esetek majdnem azonosak
az egyesület esetében is, ezért
ebben a részben csak az alapítvány
megszűnéséről fogunk beszélni.
Az alapítvány törvény által előírt
feloszlási esetei: az alapítvány érvényességi idejének letelte, vagy
az alapítvány céljának megvalósulása, vagy annak ellehetetlenülése,
amennyiben az ellehetetlenüléstől
számított 3 hónapon belül nem módosul az alapítvány célja.
Másik eset az igazgatótanács
statútum szerinti szabályok alapján
való megalakulásának ellehetetlenülése, amennyiben ez a helyzet
egy évnél hosszabb ideig tart attól

a pillanattól fogva, amikor a statútum szerint az igazgatótanács meg
kellett volna alakuljon. A rendelet
szerint a feloszlás megállapítására
bármely érdekelt személy kérésére
az alapítvány székhelye szerinti bíróság illetékes.
Az alapítvány bírói határozattal
történő feloszlatása a rendelet szerint a következő esetekben történik: az alapítvány bármely érdekelt
személy kérésére feloszlatható, ha
az alapítvány célja vagy tevékenysége törvénytelen vagy a közrenddel ellenkezővé vált; az alapítvány
célját törvénytelen vagy a közrenddel ellentétes eszközökkel valósítja
meg; az alapítvány más célt követ,
mint amelyért létrehozták; az alapítvány fizetésképtelenné vált.
Feloszlatható, amennyiben az
alapítvány – céljának természetéből adódóan vagy a tevékenysége
miatt – olyan tevékenységeket
folytat, amelyek végzéséhez a törvények értelmében előzetes közigazgatási
engedélyek
szükségesek, és az alapítvány ezeket előzetesen nem szerezte be.
Ugyancsak bírói határozattal érdekelt fél kérésére az alapítvány
feloszlatható, ha a törvénytől eltérő
mértékű 20 bruttó nemzeti minimálbéres kezdővagyona van, és
célja nem kizárólagosan az adománygyűjtés harmadik nonprofit
szervezetek számára (ugyanis normális esetben 100 bruttó minimálbér a kezdővagyon).
Az alapítvány feloszlása esetén
a felszámolás utáni javak nem ruházhatók át magánszemélyekre.
Ezek a javak átruházhatók az
alapítvány statútumában meghatározott eljárás szerint más magánjogi vagy közjogi személyekre,
amennyiben azok célja azonos
vagy hasonló. Különleges rendelkezések vonatkoznak a külföldiek
által Románia területén létrehozott
alapítványokra.
Amennyiben a felszámolás befejezése után a felszámolók több
mint 6 hónapon át nem tudják a ja-

Magyar személyazonosító igazolvány

Tavaly január elsejétől a külföldön élő magyar állampolgárok is jogosultak magyar
személyazonosító
igazolványra, amelyet kizárólag
személyesen lehet igényelni
– tájékoztattak Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusáról.

Az okmány kiállítása minden
esetben díj- és illetékmentes, azaz
teljesen ingyenes. Az igazolvány
igénylése a csíkszeredai főkonzulátuson előzetes, telefonos időpontfoglalás alapján lehetséges a
0366-087-000-s telefonszámon. A
kérelmek átvétele Csíkszeredában,
a Gál Sándor u. 9. számú épületben
(Lázár-ház) történik.
A csíkszeredai főkonzulátus
honlapján is megtalálható tájékoz-

vakat átruházni, illetve abban az
esetben, amikor az alapítvány statútuma nem rendelkezik a javak átruházási eljárásáról, vagy ezek a
rendelkezések törvénybe vagy közrendbe ütközők, a javakat az illetékes bírói szerv egy azonos vagy
hasonló célú jogi személyre ruházza át.
Amennyiben az alapítvány célja
vagy tevékenysége törvénytelen
vagy a közrenddel ellenkezővé
vált, célját törvénytelen vagy a
közrenddel ellentétes eszközökkel
valósítja meg, más célt követ, mint
amelyért létrehozták, és ezek miatt
került feloszlatásra, a felszámolás
után megmaradó javakat az állam
képviseletében a Pénzügyminisztérium veszi át, vagy az a község
vagy város, ahol az illető alapítvány székhelye volt, amennyiben
ez helyi érdekeltségű volt.
A felszámolókat bírói határozattal nevezik ki. Az igazgatótanács
mandátuma a felszámolók kinevezésével megszűnik. A felszámolók
kinevezésük után rögtön elkészítik
a leltárt, valamint az egyesület
vagy az alapítvány pontos bevételés költségmérlegét.
A felszámolók kötelesek átvenni, illetve megőrizni az egyesület
vagy
az
alapítvány
nyilvántartásait és bármilyen más
iratait. A felszámolók kötelesek a
folyó ügyletek folytatására, a kintlévőségek behajtására, valamint a
hitelezők kifizetésére.
A felszámolás nyilvánossá tétele
a székhelye szerint illetékes bíróság ajtajánál történő kifüggesztéssel valósul meg a felszámolás
lezárásától számított 2 hónapon
belül.
A felszámolás befejezése után a
felszámolóknak kérvényezniük
kell az egyesület vagy az alapítvány törlését az egyesületek és alapítványok
regiszteréből. Az
egyesület vagy az alapítvány megszűnik az egyesületek és alapítványok regiszteréből történő törlés
dátumával egyidejűleg.

Környezetvédelmi
és szakoktatási újításokra

Az OMV Petrom hatodik alkalommal hirdeti meg az András
országa/Ţara lui Andrei elnevezésű, 200 ezer euró összértékű
versenypályázatot,
amelyben újító környezetvédelmi, műszaki és digitális újításokat magában foglaló
szakoktatási projektötletekkel lehet benevezni.

Az április 20 – május 24. között
zajló pályázatra magánszemélyek,
civil szervezetek, tanintézmények,
közigazgatási egységek egyaránt
Pályázatonként
benevezhetnek.

Ingyenes genetikai vizsgálatok
a MOGYE kutatóközpontjában

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem kutatóközpontjában május 16–18. között ingyenes genetikai vizsgálatokat végeznek
szívizom-infarktuson vagy angina pectorison átesett 30-55 év közötti személyeknek. Az eredmények hozzájárulnak majd a romániai lakosságot
érintő szív-érrendszeri genetikai kockázatokról szóló tanulmány elkészítéséhez.
A vizsgálat során a jelentkezőktől két vérmintát vesznek, aminek alapján megállapítják, hogy melyik kockázati csoportba tartozik az adott
egyén, kimutatják az anyagcsere-mutatók szérikus koncentrációját, illetve
a családi eredetű vérzsír-megnövekedéssel összefüggésbe hozható elváltozásokat. Azokat, akik el szeretnék végeztetni az ingyenes vizsgálatokat
és hozzájárulnának a tanulmányhoz, arra kérik, kérjenek előjegyzést a
0265-208-942-es telefonszámon május 12-ig, naponta 9-14 óra között.

A külképviseleteken is igényelhető

tató szerint a kérelem beadásakor
az ügyfelek vigyék magukkal az
érvényes magyar vagy román útlevelüket vagy román személyazonosító igazolványukat, magyar
lakcímkártyájukat és honosítási
okiratukat, illetve – ha rendelkezésre áll – a magyar anyakönyvi
kivonatukat is.
A 14 év alatti kérelmezők esetében mindkét szülőnek jelen kell
lennie a kérelem beadásakor. Ha
személyesen csak az egyik szülő
jelenik meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülőnek a közjegyző
előtt
tett,
a
személyazonosító igazolvány kiadásához hozzájáruló nyilatkozatát. Az okmányokat Budapest
Főváros Kormányhivatala állítja
ki a jogosultak részére. Az elké-

szült személyazonosító igazolványok várhatóan az igénylést követő 4-5 héten belül vehetők át a
külképviseleteken.
Az állandó személyazonosító
igazolvány 18 év alattiak esetében
3 évig érvényes, 18. életévüket
betöltött kérelmező esetében
pedig 6 évig. A 65. életévet betöltött jogosult kérheti határidő nélküli érvényességi idejű személyazonosító igazolvány kiállítását.
Elektronikus személyi
Az új típusú személyazonosító
igazolvány elektronikus tárolóelemben, „chip”-ben tartalmazza az
okmányon szereplő valamennyi
személyes adatot és okmányadatot,
beleértve a jogosult arcképmását,
aláírását, valamint az ujjlenyoma-

20.000 euróig terjedő finanszírozást
is lehet nyerni. Feliratkozni május
24-éig lehet a www.taraluiandrei.ro
honlapon. Azokat a projektötleteket,
amelyek műszaki innovációt vagy digitalizálási komponenst tartalmaznak,
pluszponttal értékelik. A pályázatokat
közösségi szavazásnak és a zsűri értékelésének vetik alá: a közösségi
szavazás (30%) június 16–25. között
zajlik, a zsűri szavazását (70%) június
16–27. között ejtik meg, a nyerteseket
július 5-én értesítik. A pályázatról bővebben a www.taraluiandrei.ro honlapon lehet tájékozódni. (sz.p.p.)

tát is. Ha a magyar állampolgár társadalombiztosítási azonosító jellel,
valamint adóazonosító jellel rendelkezik, akkor chipben ez is rögzítésre kerül, ezáltal képes lesz
ezen azonosítók igazolására az okmány segítségével.
Az elektronikus személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos
további
információk
megtalálhatók
a
www.eszemelyi.hu oldalon.
A magyar állampolgárok figyelmét felhívják az anyakönyvi események (születés, házasságkötés,
válás, haláleset), valamint az őket
érintő adatváltozások (lakcímváltozás, névváltozás) bejelentésének
fontosságára is. A magyarországi
választásokhoz közeledve arra
kérik a külhoni választópolgáro-

kat, győződjenek meg, hogy helyes adatokkal szerepelnek a névjegyzékben. Ha valakinek az
értesítési címe megváltozott, vagy
szeretné módosítani a szavazólap
átvételi helyét, illetve módját,
akkor azt célszerű mielőbb megtenni.
Aki még nem regisztrált a névjegyzékbe, de szavazni szándékozna, az ne felejtsen el
regisztrálni. Azok, akik még nem
adták be a honosítási kérelmet, de
még a választások előtt szeretnék
megszerezni a magyar állampolgárságot, legkésőbb októberig
adják be a honosítási kérelmüket.
Bővebb felvilágosítás a csíkszeredai főkonzulátus honlapján, a
www.csikszereda.mfa.gov.hu oldalon található. (sz.p.)
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Bálint Zsombor

Az önéletrajzi könyvre várva

Majdnem megtréfálták a Minaurt

Néhány percre volt a
Marosvásárhelyi Mureşul
női kézilabdacsapata, hogy
megnyerje a Nagybányai
Minaur elleni idegenbeli
mérkőzést az A osztály B
csoportjának 23. fordulójában. A rangsor második helyén álló nagybányai
csapat, amely még mindig
reménykedik a közvetlen
feljutásban, de biztos a pótselejtezőben, a második
pótselejtezős helyért küzdő
Mureşult fogadta.
A BL-résztvevő keret
szétesése és a korábbi klub
csődje után újjáalakult Minaur kezdte jobban a mérkőzést, és 18 perc után úgy
tűnt, sima győzelmet arat,
hisz 12-5-re elhúzott. Ezek
után azonban megemberelték magukat Georgeta

(villáminterjú Bölöni Lászlóval Marosvásárhelyen)

Czimbalmos Ferenc Attila

Georgeta Bucin tanítványai a második félidőben magukra találtak, fordítottak, és nem sok hiányzott
ahhoz, hogy megnyerjék a mérkőzést. Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B
csoport, 25. forduló: Nagybányai Minaur – Marosvásárhelyi
Mureşul 31-29 (16-13)
Nagybánya, Lascăr Pană
csarnok. Vezette: I. Horincar
(Zilah), D. Pavel (Zilah).
Minaur: Nastasă, Cetăţeanu
– Rudics, Naumenko, Mikitej,
Andriţa, Bidaşcu, Bălăceanu,
Tecar, Pricop, Gaiu, Bledea,
Mihai, Zegrean.
Mureşul: Grosu, Petruneag –
Moloci, Serediuc, de Oliveira,
Stângu, Fărcaş, Zsigmond, Rad,
Bab, Burnete, Manole, Miron.
További eredmények a 25.
fordulóban: CSM Slatina – Temesvári Universitatea 39-22,
Nagyváradi CSM – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 43-30.

Bucin tanítványai, és a szünetig
három gólra csökkentették a különbséget, egy adott pillanatban
kettőre is feljöttek.
A második félidő az egyensúly
jegyében kezdődött, de a különbség nem nőtt négy gól fölé, az 53.
percben 28-24 volt a házigazdák
javára. De nem volt vége, hisz a
Mureşul zsinórban öt gólt lőve 291. Slatina
19
2. Minaur
18
3. Mureşul
19
4. Resicabánya 18
5. Nagyvárad 19
6. Extrem
19
7. Brassó
19
8. Temesvár
18
9. Mioveni
18
10. Sepsisztgy. 20
11. Köröskisjenő19

28-as vezetésre tett szert két perccel a befejezés előtt! A találkozó
utolsó három gólját azonban a
nagybányai csapat szerezte, és
ezzel 31-29-re megnyerte a mérkőzést.
A Mureşul vasárnap hazai pályán fejezi be a bajnokságot, amikor a listavezető CSM Slatinát
fogadja.

Ranglista
18
0
16
0
13
0
13
0
11
0
10
0
8
0
6
0
4
0
3
1
0
1

1
2
6
5
8
9
11
12
14
16
18

638-402
657-440
556-493
527-477
586-577
622-596
551-595
531-575
481-570
567-761
511-741

című film rendezője állított
össze.
Az eseményen jelen volt a 84
éves Justo Tejada és a 80 esztendős
Ferran Olivella, akik az ’50-es
években játszottak együtt Kubalával az FC Barcelona színeiben.
Részt vett az ünnepségen a futballista két fia, Carlos és László is
családjukkal, akik a klub mostani
játékosai által aláírt mezt, valamint
a Kubala-időkből származó labdát
vehettek át emlékül. Meghívott
vendégként volt jelen Ramón Alfonseda, az FC Barcelona Veterán
Játékosok Egyesületének elnöke, a
klub vezetőségének tagjai és
Montserrat Garcia Rius is, aki a

A magyar labdarúgó három válogatottban (a magyar mellett a csehszlovák és a spanyol
nemzeti együttesben is) szerepelt, a Barcelonával négy bajnoki címet és két Vásárvárosok
Kupáját nyert

Bölöni László díszmeghívottként
vett részt a Maros megyei labdarúgóedzők szakmai bizottságának legutóbbi ülésén, amelyet nemrégiben
a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban
tartottak (a rendezvényről annak
idején beszámoltunk lapunkban).
Előadása végén a neves egykori
marosvásárhelyi labdarúgó, sikeredző a Népújság néhány kérdésére
is válaszolt:
– Milyen volt találkozni a megye
edzőivel? Hajdani társaival is összefutott a valamikori AS Armatától…
– A futball szeretete összeköt valamennyiünket, a labdarúgást mindannyian
szeretjük,
ilyen
körülmények közt természetes,
hogy kellemesen telt el ez a másfél
óra. Ez nem kurzus volt, csak egy
beszélgetés.
– Úgy tudom, önéletrajzi könyvet
ír. Mikorra várható a kötet megjelenése? Gondolom, sok egykori és
jelenlegi szurkolója várja már.
– Én is várom… Most épp Bukarestbe, a FCSB (egykori Steaua)
klubhoz megyek, onnan is kell in-

formációkat pontosítanom. Még
három év eseményeiről kell írnom,
aztán megjelenhet majd a könyvem.
– Olvasóink is értesültek róla,
hogy lánya, Eszter négy éve aranyos kisunokával, Emmával ajándékozta meg önt és kedves családját.
Sikerült hozzászokni a nagytata szerephez?
– Nem sokat nagypapáskodom,
de természetesen örültünk neki,
mint a nagyszülők általában. Nagyon szeretjük, és büszkék vagyunk
rá.
– Látszik, most is boldogan tért
haza Marosvásárhelyre, mint mindig…
– Persze, hiszen otthonról, azaz
Franciaországból jöttem haza. Én
mindig jól érzem magam a szülővárosomban, ahol megállítanak az ismerősök, egykori barátok. Szeretem
a várost, szeretem a hangulatot, jólesik, amikor teljesen ismeretlen emberek elmennek mellettem és rám
mosolyognak, aztán megszólítanak,
de olyan is van, hogy nem merik
megtenni. Viszont tudom, hogy ez
esetben is a mosoly figyelemmel és
szeretettel párosul.

Akadémiai alközpont lehet
Nyárádszereda is

54
48
39
39
33
30
24
18
12
10
1

Kubala Lászlóra emlékeztek Barcelonában

Kubala Lászlóra emlékeztek
születésének 90. évfordulója alkalmából hétfőn Barcelonában.
A barcelonai királyi palota patinás épületében (Palau Reial de
Pedralbes) rendezett ünnepi megemlékezésen 300 meghívott vendég jelenlétében nyitották meg a
barcelonai klub történetében
meghatározó szerepet betöltő
magyar játékos életét bemutató
kiállítást. Eddig sosem látott
fényképek, a klubtól kölcsönkapott kupák, Fülöp Tibor Barcelonában élő magyar festőművész
Kubalát ábrázoló festménye alkotják a tárlatot, amelyet Kocsis
Tibor, a Magyarok a Barcáért

9

barcelonai Nou Camp Stadionban
található, 2009-ben felavatott Kubala-szobrot megalkotta.
A megemlékezésen Magyarország képviseletében beszédet mondott Szabó Tünde sportért felelős
államtitkár is, aki az MTI-nek
hangsúlyozta, hogy Barcelonában
még mindig óriási szeretettel gondolnak a 2002-ben elhunyt legendára, „aki attól függetlenül, hogy
az élet elsodorta Magyarországról,
sosem szűnt meg szívében magyarnak maradni”.
Az 1927. június 10-én Budapesten született Kubala László pályafutása során háromszor szerepelt a
magyar, hatszor a csehszlovák és
19-szer a spanyol válogatottban.
Játékosként az FC Barcelonával
1950 és 1961 között többek között
négy bajnoki címet és két Vásárvárosok Kupáját nyert, majd klubedzőként a Barcelona mellett ült az
Espanyol, a Málaga, a Murcia és
az Elche kispadján is. Irányításával
1978-ban 12 évnyi szünet után szerepelt ismét vb-n a spanyol válogatott, amelyet 68 mérkőzésen
irányított. Ez 2014-ig nemzeti rekordnak számított, amelyet Vicente Del Bosque, a spanyolok
előző szövetségi kapitánya döntött
meg.
A 2002. május 17-én elhunyt
Kubalát az FC Barcelona alapításának 100. évfordulóján, 1999-ben
a szurkolók a csapat történetének
legjobb játékosává választották.

Igen nagy az érdeklődés az induló utánpótlás-nevelés iránt.

Gligor Róbert László

Együttműködési szerződést is
aláírhat a közeljövőben a Nyárádszereda Sportklub és a Székelyföld
Labdarúgó Akadémia, azaz a Maros
megyei kisvárosban is fociakadémiai alközpontot hozhatnak létre.
A Székelyföld Labdarúgó Akadémia igazgatója, Szondi Zoltán és a
felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémia képviselője, Tajti József
Nyárádszeredában járt, hogy szemügyre vegye az ottani lehetőségeket. A körülményekkel, az
adottságokkal és a sportbázissal elégedett látogatók szóban már partnerként
is
tekintenek
a
Nyárádmentére. Első lépésben felszereléseket és edzésterveket adtak
át a szeredai klubnak, hogy elkezdhesse az utánpótlás-nevelési munkát. Ezt két-három hónapig követik,
s ha megfelelőnek találják, sor kerülhet együttműködési szerződés
aláírására és anyagi támogatás fo-

Fotó: Gligor Róbert László

lyósítására is – derült ki a klub által
kiadott közleményből. Az edzéseket
már elkezdték Nyárádszeredában,
egyelőre Istvánfi Botond testnevelő
tanárt és fociedzőt nevezték ki a
szakmai munkára, de további társakra is szükség lesz. Az érdeklődés
igen nagy, Nyárádszeredából eddig
több mint 40 kisgyerek jelentkezett,
de a népszerűsítési munka még folyik: a nyárádmenti közösségekből
május közepéig jelentkezhetnek az
érdekelt szülők gyerekeikkel a nyárádszeredai Deák Farkas Általános Iskola titkárságán (de az azután
jelentkezőket sem zárják ki). A gyerekekkel négy korcsoportban foglalkoznak óvodáskortól 8. osztályig.
A klub szerint a cél, hogy újra
nyárádszeredai gyerekekkel, fiatalokkal népesítsék be a Nyárád Arénát, továbbá, hogy néhány éven
belül ütőképes csapatot építsenek
helyi fiatal focistákból, akikkel a
magasabb osztálybéli szereplést is
megcélozhatják.

Röviden

* A címvédő Real Madrid háromgólos előny birtokában lép pályára a városi rivális Atlético Madrid otthonában a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének mai
visszavágóján. A találkozó 21.45 órakor kezdődik, a Pro TV élőben közvetíti.
* Nagy Dominik góllal vette ki részét a Legia Varsó 2-0-s idegenbeli győzelméből a lengyel labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának második fordulójában.
A Pogon Szczecin ellen kezdőként lépett pályára, és a 49. percben az ő találatával
szerzett vezetést a vendég csapat. Nagy Dominikot a 78. percben cserélték le. A
házigazdáknál szintén kezdőként kapott lehetőséget Gyurcsó Ádám, aki a 84. percig
volt a pályán, majd lecserélték.
* Nagy meglepetésre az MTK 1-0-ra megnyerte a magyar női labdarúgó NB I.
döntőjének első, hétfői összecsapását a címvédő Ferencváros vendégeként. Az elmúlt két alkalommal győztes zöld-fehérek szinte az egész mérkőzésen egykapuztak,
de nem sikerült vezetést szerezniük, míg a fővárosi rivális egy gyors ellentámadás
végén, Nagy Lilla révén a 85. percben betalált. Az egyik fél második győzelméig
tartó párharc második meccsét jövő hétfőn a Hidegkuti stadionban rendezik.
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__________________________________________________ HIRDETÉS________________________________________________ 2017. május 10., szerda

ÖSSZEHÍVÓ

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

ADÁSVÉTEL

A

KISHEGYSZŐLŐ

utcában

eladó

gyümölcsös. Tel. 0726-774-961. (765)

ELADÓ 50 méhcsalád. Ár meg-

egyezés szerint. Tel. 0746-211-557.

(825-I)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563062. (981)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-

919-662. (978)

Az AGROINDUSTRIALA CRISTEŞTI RT. – székhely: Maros
megye, Maroskeresztúr, Gostat u. 397. szám, J26-266-86, adószám:
RO 8391796 2017 – vezetőtanácsa összehívja részvényeseit május
25-én 9 órára a cég székhelyére, közgyűlésre. Napirendi pontok: a
2016-os évi költségvetési jelentés, a cenzori jelentés, a 2016-os évi
egyenleg, a profit és veszteség megtárgyalása és egyebek. (18867)
Csütörtökön folytatjuk interaktív zenés foglalkozásunkat 1-3 éves
gyerekeknek sok játékkal, versikével és mesével. Az oldott légkörű
foglalkozásokon az a cél, hogy a gyerekek is bekapcsolódjanak az
éneklésbe, zenélésbe, ezáltal is fejlődjön zenei hallásuk,
ritmusérzékük. A legfontosabb, hogy a közös éneklés örömet,
élményt nyújtson, derítse jó kedvre a kicsiket.
Időpont:
május
11.,
10.30
óra.
Ára
15
lej.
Az élménydús zenei hallásfejlesztő tevékenység időtartama 40
perc, ami kiegészül 30 perc játszóházas tevékenységgel is. A
részvételhez
regisztráció
szükséges
a
0740-647-575-ös
telefonszámon, mert a helyek száma korlátozott.
Lovász Ágota és a Creactivity csapata élő zenével és minőségi
ütőshangszerekkel várja Önöket és gyerekeiket!

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-383-071.

MEGEMLÉKEZÉS

(978)

MINDENFÉLE

Elmentél, pedig sok dolgod lett

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

volna még,

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.

Megtölteni szépséggel a csalá-

Tel. 0744-966-747. (18476)
KÚTÁSÁST,

pucolást

vállalunk

és

kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(785)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat,

termopán PVC-nyílászárókat, szú-

nyoghálókat. Tel. 0744-121-714,

0265/218-321. (635)

VÁLLALUNK tetőkészítést cserép-

ből vagy Lindab-cserépből, készí-

tünk teraszokat fából és vállalunk

bármilyen kis javítást. A nyugdíja-

soknak 15% kedvezmény. Tel.
0758-639-258. (943-I)

dod életét.

Elmentél, s veled együtt a re-

mény,

De lelkünk egy darabja utadon el-

kísér.

Veled vagyunk most is, te pedig
velünk vagy.

Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy.

Fájó szívvel, könnyes szemmel

emlékezünk az udvarfalvi BAKI

ILONÁRA halálának hetedik év-

fordulóján. Szép emlékét szívünkben

őrizzük.

(903-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

Az évek telnek, de a fájdalom

nem múlik. Négy év telt el azóta,
hogy édesapám drága szíve utolsót dobbant.
Fájó

drága

szívvel

emlékezem

édesapámra,

a

DERZSI

FERENCZRE. Lánya, Erika és

családja. (mp.-I)

szívünk örök fájdalmával emlékedédtatára,

ADORJÁNI

RUDOLF KÁROLY szül. Richter

ROBÁN ÁGOSTON-JÓZSEF

életének 70. évében csendesen
temetése május 10-én 13 óra-

metőben. Emléke legyen áldott

és nyugalma csendes!

Szerettei. (958-I)

nainkkal, barátainkkal, ismerő-

seinkkel, hogy

CSEH ADALBERT

életének 83. évében hirtelen el-

fényénél

üvöltő emlékek. Kérlek, testvé-

rem, nyújtsd felém a kezed, csak

még egyszer halljam dobogó szí-

Emlékét örökké őrizzük.

A gyászoló család. (952-I)

Szomorúan hozzuk a tudomá-

ték és tisztelték, hogy
szül. Berei

életének 68., házasságának 44.

évében

visszatért

Mennyei

május 11-én 14 órakor kerül sor

az unitárius egyház szertartása

szerint a szentgericei ravatalo-

zóból. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes!

Gyászoló szerettei. (985-I)

ved…

Csendes a temető, nem jön fele-

let, arcomat mossák a keserű

könnyek.

Hideg

sírköveden

rád

emlékezem.

kezem pihentetem, itt vagyok,

testvérem,

Szívünk mély fájdalmával emlékeztünk május 9-én drága testvé-

rünkre,

NAGY

JUDITRA

halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Testvérei: Katalin és

Ilona. (987)

ELHALÁLOZÁS
Mély

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a vámosgálfalvi születésű
BALOG FERENC

életének 74. évében május 8-án
megpihent. Temetése május 11-

Mély

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a szerető feleség, drága jó

édesanya,

nagymama,

déd-

mama, testvér, rokon, sógornő,
PÁPAI JÓZSEFNÉ

született FEIER IRÉN

életének 81. évében csendesen

elhunyt.

Temetése május 10-én 15 óra-

kor lesz a szászrégeni reformá-

tus temetőben.

Búcsúzik tőle szerető férje,

három fia, menyei, unokái, dédunokái, testvérei. (997-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

drága testvérünk,

PÁPAI IRÉN

szül. FEIER IRÉN

életének 81. évében csendesen

megpihent. Nyugodj békében,

én, csütörtökön 14 órakor lesz

drága jó testvérünk!

metőben. Nyugodjék békében!

rika és Éva Sepsiszentgyörgy-

a vámosgálfalvi református te-

A gyászoló család. (-I)

galomra a római katolikus te-

metőben. Nyugodjék békében!

A gyászoló család. (-I)

Mély

fájdalommal

tudatjuk,

hogy a szeretett férj, apa, após,

nagytata, rokon és ismerős, a

életének 87. évében csendesen

Atyánkhoz. Temetésére 2017.

hold

15 órakor helyezzük örök nyu-

sárhelyi Jeddi úti temetőben.

léke legyen áldott és nyugalma

könnycsepp,

2017. május 11-én, csütörtökön

szentdemeteri születésű

GÁL ILONA

Fojtogató csend, porrá zúzott

életének 85. évében május 9-én

csendesen megpihent.

hunyt. Temetése 2017. május

sára mindazoknak, akik ismer-

csendes! Szerettei. (986-I)

rokon és jó barát,

Szomorú szívvel tudatjuk roko-

nyugalmazott unitárius lelkészre

halálának első évfordulóján. Em-

tudatjuk,

megpihent. Szeretett halottunk

zünk a drága édesapára, nagytatára,

fájdalommal

hogy a szeretett férj, nagybácsi,

11-én 13 órakor lesz a marosvá-

Soha el nem múló szeretettel és

Mély

LUKA ANDRÁS

kor lesz a kórház mögötti új te-

Bánatos

férje, két fia és azok családja.

Május 10-én van 7 és fél éve, hogy szeretteitől eltávozott szerető édesanyánk,
GYORGYISOR MAGDOLNA.
Szeretett volna élni még, de a kegyetlen
halál legyőzte. Nagyon hiányzol, édesanyám. Soha nem lehet téged elfejteni.
Soha el nem múló szeretettel gondolunk
rád: lányod, Tuci, két unokád: Istvánka,
Sziszike, négy dédunokád: Józsefke, Vivien, Ádámka, ifj. Istvánka. Nyugodj békében, drága édesanyám, és imádkozz
érettünk az Úrnál! (976)

Búcsúzik tőle két testvére: Máről. (997-I)

BÁLINT ANDRÁS

megpihent. Drága halottunk temetése május 11-én 11 órakor

lesz a Jeddi úti temetőben, katolikus szertartás szerint. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes!

A gyászoló család. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Balog Elemér polgármester
úrnak ÉDESAPJA elvesztése
miatt érzett mély fájdalmában.
Vámosgálfalva helyi tanácsa
és
az
RMDSZ
községi
választmánya. (-I)

Őszinte részvéttel osztozunk
Balog Elemér kollégánkkal
ÉDESAPJA elhunyta miatti
gyászában. Az RMDSZ Maros
megyei szervezete. (973-I)

Megrendülten vettünk tudomást Györfi Péter kollégánk
szeretett ÉDESAPJA haláláról.
Vigasztalódást
kívánunk
a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes! Az Aquaserv vezetősége.
(sz.-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük Györfi
Péter kollégánknak szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett
fájdalmában.
Az
Aquaserv
munkaközössége.
(sz.-I)
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A Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály árverési hirdetése

A 2015. évi 207-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250. cikkelyének 2. bekezdése értelmében a
Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály nyilvános árverést szervez 2017. május 24-én 10.30 órai kezdettel az intézmény 1918.
December 1. út 37–39. szám alatti székhelyén a következő adósok javainak értékesítésére:
LUKÁCS ATTILA, CNP 1860107194045, Szentábrahám 96B, Hargita megye, első árverés.
MODORAN EMIL DANUT, CNP 1560905400702, Bukarest, 1. kerület, Bălcescu út 36/B/1. em., 3-as ajtó, első árverés.
LASZLO ALIN DOREL, CNP 1741122263519, Segesvár, Coşbuc utca 78A, Maros megye, első árverés.
Az értékesítésre szánt javak:
– 800 négyzetméteres beltelek Szászkézden (Maros megye), a 7301. számú telekkönyvi kivonat alapján, kataszterszám és
helyrajzi szám 7301, kikiáltási ár 14.903 lej, héamentes.
– 500 négyzetméteres beltelek Szászkézden (Maros megye), a 7309. számú telekkönyvi kivonat alapján, kataszterszám és
helyrajzi szám 7309, kikiáltási ár 9.484 lej, héamentes.
– ház 738 négyzetméteres udvarral, 1331 négyzetméteres kerttel (beltelek), Szászkézden a 296. szám alatt, telekkönyvszám
6959 Szászkézd, kataszterszám és helyrajzi szám 6959-C1. Kikiáltási ár 112.140 lej, héamentes.
– STEMA M 4075/HB4 típusú utánfutó, rendszáma MS 08-JBX, szériaszáma WSEM075B48G955675. Kikiáltási ár 1.491 lej.
A javak nincsenek megterhelve.
A 2015. évi 227-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó, utólag módosított törvény VII. fejezében szereplő
előírások értelmében állapítják meg az ingó és ingatlan javakra alkalmazandó héa értékét.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti ingatlanra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés
időpontja előtt.
A fent említett jogszabály értelmében a liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően
nyújtsák be a következő iratokat: a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a
pénzt a Segesvári Kincstárba az IBAN RO59TREZ4785067XXX001812 számlára kell átutalni, címzett a Brassói Regionális
Közpénzügyi Igazgatóság, Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 – , az ajánlattevőt képviselő személy
meghatalmazását, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek
a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldi
magánszemélyek a személyi igazolvány/útlevél másolatát, saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy az ajánlattevő nem
közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.
A vásárló köteles betartani a sajátos törvényes előírásokat (mint például a környezetvédelemről szóló, a közvagyon védelmét
célzó stb).
Bővebb felvilágosítás a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén vagy a 0265/774-690-es telefonszámon, 239-es
mellék.
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. május 10.
Monica Bontea

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

IRODAI MUNKATÁRS – Szívesen és jól kommunikálsz magyar és román nyelven? Szeretsz kapcsolatot
teremteni új emberekkel? Akkor ez az állás neked való! Telefonos és online ügyintézésre, valamint általános
irodai adminisztrációra keresünk MUNKATÁRSAT. Jelentkezz önéletrajzoddal: cv@westjobs.eu (sz.)

A Siletina Impex– Helyi
Közszállítási Vállalat Rt.

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére:

Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (attesztát)
– legalább két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a
végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a cég
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók
be hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

A PC HOUSE fiatal MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika és szeretnél csapatunk
tagja lenni, jelentkezz most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59778)

A nyárádtői székhelyű GRANGE EE KFT. bútorfényező, készre dolgozó műhelyébe munkatársakat alkalmaz csiszolásra és patinázásra. Juttatásaink: szállítás a munkahelyre, kialkudott bér és étkezési jegyek. Tel.
0748-111-797, 0748-111-796. (18852)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz karbantartó SZEMÉLYZETET medencéhez, SZERELŐT, FESTŐT, FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59777)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745696-055. (18818-I)

RÉGI AJTÓK és ABLAKOK MINŐSÉGI HŐ-, POR- ÉS HANGSZIGETELÉSÉT vállaljuk Németországban kifejlesztett technológiával. Új és egyszerű megoldás, tiszta munka, nagytakarítást nem igényel.
Tel. 0721-255-006. (HN)
AUTÓSZERVIZ alkalmaz AUTÓSZERELŐT. Tel. 0723-650-004. (832-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBERT alkalmaz. Tel. 0740-490-325. (860)

Az ALIAT AUTO KFT. AUTÓSZERELŐT, VILLAMOSSÁGI SZAKEMBERT, BÁDOGOST alkalmaz
a kamionműhelyébe. Vonzó bérezés (3.000 lej). A jelentkezők önéletrajzát e-mailben várjuk a
recrutari@mbo.ro e-mail-címre, illetve személyesen is leadható a Dózsa György utca 304. szám alatt. Érdeklődni a 0265/252-098-as telefonszámon lehet. (18863)
MUNKATÁRSAT keresünk ELŐKÖNYVELŐI MUNKAKÖRBE. Az önéletrajzokat kérjük a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

KIADÓ raktárhelyiség a Dózsa György utcában (Diego): egy 150 + 40 m2-es és egy 100 m2-es vagy egyben
290 m2. Tel. 0722-383-216. (18859-I)

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

A KREATÍV KIADÓ ILLUSZTRÁTORT keres. Grafikai programok (Adobe Illustrator, Photoshop) ismerete előnyt jelent. Jelentkezni az office@editurakreativ.ro címen lehet. (59798)

TEXTIL-SZITAMŰHELYBE MUNKÁST keresünk. Munkaköri leírás: matricák, sziták előkészítése számítógépen és ezek nyomtatása papírra, műanyagra vagy szövetre; nyomtatás előkészítése és elvégzése; a
nyomtatott anyagok csomagolása és szállításának előkészítése; információs támogatás az ügyfeleknek és az
eladási osztálynak; megrendelések befejezésének a követése. Az ideális jelölt: szakmai tapasztalat legalább
1 év; számítógépes ismeretek (előny Corel Draw); középfokú végzettség; felelős személy, rendezett, figyel
a részletekre és kreatív. Az önéletrajzokat a következő e-mail-címre várjuk: cariere@renania.ro vagy személyesen a következő címre: Bodoni (Budiului) utca 68. szám, Marosvásárhely. Tel: 0265/264-656, fax:
0265/260 906. (sz.)

A marosvásárhelyi COMODEX Kisipari Szövetkezet (Bodoni utca 70. szám) alkalmaz ASZTALOSOKAT
gépi és kézi megmunkálásra, CSISZOLÓT, LAKKOZÓT és FÉNYEZŐT. Érdeklődni a 0745-512-994-es
és a 0265/232-387-es telefonszámon. (18873)
ALKALMAZUNK PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT
és SOFŐRÖKET kenyérszállításra. Tel. 0735-394-471. (18874)
ALKALMAZUNK KAMIONSOFŐRÖKET 7,5 tonnás és 3,5 tonnás TIR gépjárművekre. Tel. 0735-394471, 0736-500-622. (18874)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT és MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026. (18875)
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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.
HEGYVIDÉK & TAVAK
SZÁLLÁSAJÁNLATOK
2017 NYÁR • SZÁLLODÁK, PANZIÓK ÉS APARTMANOK
AUSZTRIA • OLASZORSZÁG • SZLOVÉNIA • SVÁJC • SZLOVÁKIA

373 euró / 6 fő / 7 éj, Happy Camp Bella Austria, St. Peter am Kammersberg, 2017. 06. 25 – 07. 02.
727 euró / 6 fő / 7 éj, Appartements Casa Polevei/Nadia, Olaszország, Garda-tó, 2017. 06. 28 – 07. 05.
605 euró / 6 fő / 7 éj, Appartements Surses Alpin, Svájc, svájci Alpok, 2017. 06. 24 – 07. 01.
360 euró / 2 fő / 7 éj, reggelivel, Hotel Toliar, Szlovákia, 2017. 06. 25 – 07.02.

4.

