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Korhadt fa dőlt ki a Vár sétányon

Szakszerű állapotfelmérésre és kezelésre volna szükség

Rendet
a káoszban

Sóváradon gondok vannak a tulajdonviszonyok rendezésével. Nagyon kevesen élnek már a volt tulajdonosok
közül, és sokszor azok is rosszul emlékeznek, hol voltak a földjeik 1949-ben.

____________2.
Hagyomány
születik

Akárcsak a mesékben, három napig
tartott a vigadalom múlt héten a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház udvarán. Június elseje
ünnepeltjeit gyermeknaptól 3-áig
szebbnél szebb könyvek, több bábelőadás és rajzverseny is várta itt, a
programban kézműveskedés, térkőfestés és rengeteg játék is szerepelt.

____________4.
Marosvásárhelyi
az év legjobb
vígjátéka

A Bukarestben megszervezett Román
Vígjátékok Fesztiváljának (Festivalul
Comediei Româneşti – festCO) versenyprogramjában a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata a Radu Afrim által írt és rendezett
Retromadár blokknak csapódik, és
forró aszfaltra zuhan előadásával vett
részt.

Ismét visszakanyarodunk városunk legszebb sétányához, a Vár sétányhoz, ahol
mától egyel kevesebb fa nyújt árnyékot
a járókelőknek. Most nem azt tesszük
szóvá, hogy újból fagyilkosok estek neki
az évszázados ostorfának, hanem azt,
hogy úgy tört ki egy példány, hogy még
csak vihar sem tépázta, és rádőlt a sétányra. Szerencsére senki sem volt a közelben, így baleset sem történt.

Mezey Sarolta

Az ép korona nem utalt korhadásra
– Kedden reggel 6 órakor történt, akkor értesítettek bennünket, hogy kidőlt egy fa a Vár sétányon. A fa ágai, a lombozata látszólag
egészséges és ép volt, szép zöld koronát alkotott. A törzse belül viszont korhadt volt. Sajnos,
ez előfordul az idős fáknál. Mivel a városban
szélcsend volt, kizárt, hogy vihar döntötte ki. A
törzs nem bírta meg az ágak súlyát, és kidőlt.
Történhetett volna szerencsétlenség is, de senki
sem volt a közelben, s gépkocsi sem parkolt
alatta, így sem áldozat, sem kár nincs – mondta

Fotó: Nagy Tibor

Sava Mihai, a marosvásárhelyi közterületeket
fenntartó igazgatóság vezetője.
Szakács László ökológus, a Rhododendron
Egyesület szakvezetője megkeresésünkre megerősítette, hogy az ostorfa halálát a korhadás
okozta.
– Mi, környezetvédők többször szorgalmaztuk, hogy a Vár sétány fáit védetté kell tenni, valamennyit fel kell mérni, a beteg fákat
azonosítani és kezelni kell. Ez sajnos évek óta
nem történt meg. S most bekövetkezett, ami
(Folytatás a 4. oldalon)

Nem folytatódott
a magyar utcanévtáblák
leszerelése

Nem folytatódott kedden a marosvásárhelyi utcanévtáblák leszerelése – mondta az MTI-nek
Vass Levente parlamenti képviselő, az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezetének elnöke.

A politikus múlt szerdán a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivataltól kért magyarázatot a magyar utcanevek
eltávolítására, és miután azt a tájékoztatást kapta, hogy a
hivatal a prefektus utasítására járt el, kedden hasonló kéréssel fordult a prefektushoz. Valószínűnek tartotta, hogy
a gyors politikai reagálás is szerepet játszott abban, hogy
a csaknem öt kilométeres hosszúságú Dózsa György út
nagyobbik részén továbbra is helyükön vannak a kétnyelvű utcanévtáblák.
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal múlt szerdán
kezdett a magyar utcanévtáblák leszerelésébe, illetve a
kétnyelvű utcanévtáblák román nyelvűre cserélésébe a
város Kolozsvár felőli bejáratától a városközpontig haladó Dózsa György úton. A csütörtöki gyermeknaptól
pünkösd hétfőjéig azonban munkaszünet volt a közszférában, így a művelet kedden folytatódhatott volna.
Vass Levente az MTI-hez is eljuttatta a prefektus
május 29-én keltezett átiratának a másolatát. Ebben
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Negyedik lett
a női focicsapat

Nyolc éve nem végzett lennebb a második helynél a marosvásárhelyi női
labdarúgócsapat, amely 2009-ben
még City’us néven lett negyedik, hogy
egy évvel később már FCM-ként bajnokságot nyerjen, azóta pedig folyamatosan a 2. helyet szerezze meg.

____________9.

Lehet jól is

Benedek István

Ritkán lehet jót mondani mifelénk az államgépezet
működéséről, de ezúttal legalább a járműtulajdonosok
elmondhatják, hogy a minap kihirdetett, kötelező felelősségbiztosításokat szabályozó törvénnyel jól jártak.
Már ha az a gyakorlatban is megfelelően működik.
Ami mindenképpen pozitív hozadék lehet, az a referenciaárak bevezetése, a kezelési költségek felső határának megszabása és a közvetlen kártalanítás
lehetősége. Mert így a témakörben kevésbé jártas járműtulajdonosokat is nehezebben lehet becsapni, mint
eddig. A referenciaár segítségével tudni lehet, hogy az
ember mire számíthat, mielőtt egyáltalán elindul biztosítót keresni. A díjaknál maradva elsősorban a szabálytisztelő fiatalokkal szemben igazságtalan a rendszer. A
balesetveszélyt egyenes összefüggésbe hozni az életkorral és a vezetett jármű motorjának hengerűrméretével
arra vall, hogy a hatóságok nem hajlandóak a járművezető-képzést és az időszakos orvosi ellenőrzéseket komolyabban felülvizsgálni. Ugyanis a forgalomban egy
járművezetésre valójában alkalmatlan, de a vizsga- és
egészségi szűrőn átcsúszó kiskocsivezető is pont olyan
veszélyes, mint egy versenypályára való teljesítményű
géppel randalírozó zöldfülű suhanc, még akkor is, ha a
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma RÓBERT,
holnap MEDÁRD napja.
MEDÁRD: ősi germán név, jelentése: hatalmas + erős. Medárda a női változata.

IDŐJÁRÁS

VALUTAÁRFOLYAM

A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 12 perckor.
Az év 158. napja,
hátravan 207 nap.
Felhős égbolt, zápor,
zivatar várható
Hőmérséklet:
max. 280C
min. 180C

BNR – 2017. június 6.

1 EUR
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100 HUF

1,4849

1 USD

1 g ARANY

4,0591
168,2110

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

Ballagás az orvosin

Június 9-én, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi Színház téren tartják ballagási ünnepségüket az Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem végzős hallgatói. Az idén öszszesen 842 diák végez és teszi le a hippokratészi esküt.

Jogi tanácsadás

Ma 16 órakor szerkesztőségünk (Dózsa György utca 9.
szám, II. emelet, 57-es iroda) székhelyén jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és
az üggyel kapcsolatos valamennyi iratot.

Vita a kamaszokról

Június 7-én 18 órától az Ama Deus kávézóban (Forradalom utca 8. szám) a kamaszkorról tartanak beszélgetést.
Meghívottak: Kovács Emese iskolapszichológus, Csog Ildikó ifjúsági programkoordinátor, pszichológus, Belényesi
Gabriella szociálpedagógus a Philothea Klubtól, valamint
Dénes Tünde biológiatanár. Olyan kérdésekre keresnek
szakszerű választ mint az, hogy mi foglalkoztatja a kamaszokat, fiatalokat? Mivel szembesülnek a mindennapi életben: kortárs kapcsolataikban, a virtuális térben? Hogyan
hatnak bennük a biológiai változások, hogyan keresik a
helyüket, identitásukat a világban, milyen kihívásoknak kell
megfeleljenek?

Csép Éva Szászrégenben

Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti
képviselője, a szociális munkaügyi bizottság titkára június
8-án, csütörtökön 14 és 16 óra között találkozik az érdeklődőkkel a szászrégeni RMDSZ-székházban (Mihai Viteazul utca 5. szám). Feliratkozni személyesen a szászrégeni
RMDSZ-székházban vagy a 0754-580-195-ös telefonszámon lehet.

Filmvetítés

Az emberi tudat káprázatszerű természetéről szóló 2017es tudományos ismeretterjesztő film vetítésére kerül sor
június 9-én 19 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban.
Időtartam 55 perc. Utána beszélgetés lesz a témáról. A belépés ingyenes.

Fotókiállítás a fejlődésről

A marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ pályázatára érkezett fotókból nyílik kiállítás június 8-án 17 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea utca 6.). A
fényképek többek között azokra a kérdésekre keresik a vizuális választ, hogy mit is jelent a fejlődés, a gazdasági
növekedés. Mennyire hat mindez a természetre és a környezetre?

Emlékeim pixelben

Kucsera Jenő, a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub
oszlopos tagja 75. születésnapja alkalmából a legutóbbi
munkáiból összeállított kiállítást június 8-án, csütörtökön
18 órakor nyitja meg a marosvásárhelyi vár Szűcsök bástyájában. A fotós néhány régebbi munkája mellett inkább
a digitális korszakot felölelő alkotásait láthatja a közönség.
A kiállítást a szerző nyitja meg.
Hírszerkesztő: Vajda György
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Állatkerti áloméj

A különleges szükségletű
gyermekek számára tették
emlékezetessé június második napját a marosvásárhelyi
állatkert illetékesei. A második alkalommal megrendezett
Áloméj az állatkertben nevű
rendezvény során a fogyatékkal élő kiskorúak és családjuk
a vadaspark lakóinak közelében tölthettek felejthetetlen
órákat.

A résztvevők bepillantást nyerhettek az állatok életébe, egyebek
mellett a tyúkok, páviánok, medvék
etetésén vehettek részt, megismerkedhettek a különféle magokkal, alkonyat után pedig bátorságukat is
bizonyíthatták. A rendezvényen a
marosvásárhelyi 30-as számú gróf
Teleki Sámuel cserkészcsapat is
részt vett. A cserkészek segítették,
irányították a közös játékot, közben
közelebbről is megismerték a gyeAz Áloméj az állatkertben nevű rendezvényhez hasonló
rekeket. Elmondásuk szerint a nap végére kiderült, hogy
programokat
21 éve szerveznek a világ 282 állatkertjében.
vannak dolgok, amiben a különleges szükségletű kiskorúak
(nszi)
túlszárnyalják egészséges társaikat.

Sóváradon rendeznék a tulajdonviszonyokat

Rendet a káoszban

Sóváradon gondok vannak a tulajdonviszonyok rendezésével.
Nagyon kevesen élnek már a
volt tulajdonosok közül, és sokszor azok is rosszul emlékeznek,
hol voltak a földjeik 1949-ben –
tájékoztatott Bíró Csaba polgármester.

Mózes Edith

Elmondta, hogy Sóváradon már
1949-ben megkezdődött a kollektivizálás, 1950-ben létrejött az úgynevezett „kicsi kollektív”. „Az úgy történt
– az öregek után mondom –, hogy szekérrel körbejárták az utcákat, és azt
mondták, hogy amit körbejártak, az a
kicsi kollektív. Akiknek volt bent
földje, bent maradtak. Mindenkinek
volt földje bent is, meg kint is. Akik kimaradtak, később azokat is kényszerítették, hogy beálljanak a kollektívbe.
1953-ig volt, akit kitettek, voltak újak,
akiket bevettek, aztán ‘62-ben már
földsegélyből kapott földekkel álltak
be a téeszbe. Ettől van olyan zűrzavar.
A mai emberek inkább azokra a földekre emlékeznek, amit földcserével
kaptak. Állítják, hogy az volt az övék,
miközben nem így volt. A ’62-es gazdasági nyilvántartóba nincs beírva az,
aki ’55-ig állt be a kollektívbe. Egy
üres lap van csupán, és azt írja rajta ,
hogy volt neki például öt, hat vagy
akárhány hektár földje. Ennyi. Az sem
szerepel, hogy melyik dűlőben van.”
A polgármester arról is beszélt továbbá, hogy vannak helyrajzi számos
nyilvántartók, a kataszteri hivatalból
ezeket kimásolták, bevitték számítógépbe, a földosztó bizottság ’91-ben
füzetekbe is átmásolta, ott meg az a
gond, hogy csak az 1912–1932-es
nyilvántartási adat van meg. Azok az

emberek pedig, akiknek a nevén szerepelt a föld, már mind meghaltak.
Sokszor maguk az érintettek sem tudják, melyik családi ághoz tartoztak.
Például rengeteg a Bíró név, és sokan
nem tudják melyik az a Bíró, amelyik
után föld járna neki. Olyan is van,
hogy két-három testvér utódai ugyanazt a földet igényelik.
– Hogyan lehet ebben a káoszban
rendet teremteni?
– Megpróbáljuk másként. A törvény
megengedi, hogy ha az emberek 66
százaléka igényli, tagosítva, közösen
nagyobb területen gazdálkodhatnak,
mert egyfelől hasznosabb, másfelől
jobban megfelel a mai követelményeknek. Sóváradon annak idején egy tízáras terület már nagynak számított. A
faluban 17.623 parcella van.
– Mekkora területen?
– 3700 hektár a közigazgatási terület, ebből 17.623 parcellát kellene kiosztani, ami lehetetlen. Ötven
négyzetméternél nagyobb területek
vannak. A 17 vagy 25 ár már nagynak
számít, kivéve a legelőket. Ritka az
egyhektárosnál nagyobb terület, az
pedig általában gyümölcsös vagy legelő. A szántóföldek többnyire 10-20
árasak. Ötvenárasnál nagyobbat nem is
láttam egy tulajdonban. Ezért gondoltuk úgy, hogy megpróbálunk tagosítani, újraosztályozni a földeket, mert
régebb nem azok voltak az első osztályú földek, amelyek most annak számítanak. A ’40-es években a falun
kívül is szántóterületek voltak, és
krumplit termeltek az emberek. Ellenben most, a vadállomány miatt, bent se
tudunk termelni, a kintiek mind kaszálónak maradtak, viszont szántóként
szerepelnek. Sokat tárgyaltunk, egyeztettünk a megoldásról, közvitát is tartottunk. Kiírjuk a füzetekből, hogy
mindenkinek mennyi területe volt, és

dűlőnként összeadjuk. Nem mérünk
egy darabban egy hektárnál többet
azért, hogy mindenkinek jusson. A kaszálókat már 3-5 hektáros darabokban
mérnénk ki, a legelőket 5, akár 10 hektárosban is, hogy aki akar, tudjon legeltetni a saját földjén, vagy ha
akarnak, társulhassanak is az emberek.
– Van-e társulási hajlandóság az
emberekben?
– Úgy látom, van, csak sok a probléma. A határ nagy része el van hanyagolva, a földosztó bizottság mindig
eljutott egy darabig, és ott megállt.
Sehol nincsenek teljesen kimérve a területek. Nincsenek méretek, adatok,
mindenki úgy állt rá a földre, ahogy tudott. Az is igaz, hogy utólag panasszal
nemigen jöttek. Ami ki van osztva és
le van tisztázva, azzal természetesen
nem foglalkozunk, csak a tisztázatlan
területekkel, és ha nem tudják az emberek, hol található a földjük.
Most próbáljuk kategorizálni a földeket, és dűlőnként papírformába önteni, hogy mindenki megkaphassa a
visszaigényelt területét. Ehhez azonban első lépésben a falu belterületét
kellene tisztába tegyük. Ugyanis az
1820-as évektől 1930-ig nem nagyon
történt telekelés. A szocializmusban
pedig előbb 8, majd 5 árat írtak egy
személy nevére, később már csak 2,5
árat. Most éppen ezért járjuk a falut,
elmondjuk az embereknek, hogy kötelesek rendbe tenni az ingatlanjaikat.
Kerestünk topográfust, kb. 300 lejbe
kerülne személyenként a terület felmérése és a tulajdonbizonylat kiállítása.
A felmérésekről térképet készítünk, kifüggesztjük a kultúrotthonban, közvitára bocsátjuk, és akik akarnak,
egymás között cserélhetnek. Persze
nem nem lesz mindenki elégedett, de
a közvitán ki-ki lehetőséget kap, hogy
elmondja a véleményét.

Szavaló- és népdalverseny Marosszentgyörgyön

Június 8-án, csütörtökön délelőtt 10 órától a római katolikus plébánia tanácstermében Hitem szikla címmel szavalóversenyt tartanak gyerekek számára, akik Szent Lászlóról
szóló és Arany János-versekkel készülhettek.
A nyertesek pénzjutalomban részesülnek, minden résztvevő ajándékutazáson vehet részt Székelybósba, ahol Szent

László legendáját megelevenítő freskókat nézhetnek meg.
Június 6-án megkezdődött és 7-én délelőtt Tavaszi szél
vizet áraszt népdalverseny zajlik a római katolikus plébánia
tanácstermében iskolásoknak és óvodásoknak az Iskola
másként program keretében. Támogató a Communitas Alapítvány.
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Grindeanu leváltására készül a PSD?

A román sajtó szerint kormányátalakítást akar és Sorin Grindeanu
miniszterelnököt is menesztené
Liviu Dragnea, a kormány fő erejének számító Szociáldemokrata
Párt (PSD) elnöke.

A keddi bukaresti lapok tág teret szenteltek annak a támadásnak, amelyet a
pártelnök egyik bizalmasának számító
Gabriela Firea, Bukarest szociáldemokrata főpolgármestere intézett a kormányfő ellen. Firea szerint rosszabb a
viszonya a kormánnyal, mint a – PSD
által folyamatosan bírált – szakértői kabinet idején. A főpolgármester egy hétvégi tévéinterjújában azt is aggasztónak
nevezte, hogy Grindeanunak „nincs
ideje” döntései előtt konzultálni a párt elnökével, annak ellenére, hogy megbízatása a PSD választási programjának
végrehajtására szól.

Az Adevărul című lap szerint Dragnea
azért akar nagyszabású kormányátalakítást, hogy pártja és hívei előtt is nyilvánvalóvá tegye: nem a függetlenedni
próbáló Grindeanunál, hanem továbbra
is nála összpontosul a legtöbb hatalom.
A kormányfő – a lap által megszólaltatott politikai elemző szerint – igyekszik
elhatárolódni a PSD elnökétől, és arra
vár, hogy Dragneát második korrupciós
perének végkifejlete végleg eltávolítsa a
politikából.
Az Adevărul úgy tudja: Dragnea a
kormányátalakítás megtagadása esetére
a hozzá hű miniszterek egyidejű lemondatását is kilátásba helyezte, ami a kabinet bukásához vezetne.
Az egyre nyíltabb PSD-s belviszályt
az Evenimentul Zilei nem csak hatalmi
harcnak tartja. A lap szerint Dragnea
főleg azt nehezményezi, hogy a minisz-

terelnök a titkosszolgálatok kegyeit keresve kormányoz, ahelyett, hogy a pártszékház utasításait hajtaná végre.
A Găndul című portál Victor Ponta
volt kormányfőt idézi, aki „egyszerű
PSD-tagként” értetlenségének adott hangot amiatt, hogy miért vált a pártvezetés
számára a nyár legsürgősebb teendőjévé
saját kormányának leváltása. A mellőzöttsége miatt egyre hangosabban tiltakozó volt miniszterelnök szerint a PSD
egy ilyen lépéssel saját választóit és parlamenti frakcióit bizonytalanítaná el,
akik szavazataikkal támogatták a PSD–
ALDE koalíció kormányát.
A nagypolitikában addig ismeretlennek számító Grindeanut a PSD tavaly
decemberi választási győzelme után
Dragnea javasolta kormányfőnek, mivel
priusza miatt nem követelhette magának
a tisztséget. (MTI)

márciustól pedig további 20 százalékos
fizetésemelést kapnának. Mit gondoljon
ezek után a tanügyi alkalmazott arról,
mennyire tartják be ígéreteiket a politikusok?” – nyilatkozta a Mediafaxnak
Marius Nistor, a Spriu Haret szakszervezeti szövetség elnöke.
Hozzátette: reméli, hogy hétfőig sikerül összesíteniük a tiltakozási formák
megválasztása kapcsán kiírt referendumot.
„Nálunk már zajlik a június 12-étől
kezdődő általános sztrájk megszervezése
kapcsán kiírt referendum, péntekig, nagy
az elégedetlenség, és meglátjuk, hogyan
tovább. Elégedetlenek vagyunk a tanügy
bértáblájával, mint ahogy a béremelések
késleltetésével is” – fejtette ki a Mediafax megkeresésére Simion Hăncescu, a
Szabad Tanügyi Szakszervezetek (FSLI)
elnöke.
Az egészségügyi szakszervezetek is
azt mondják, a munkaügyi minisztérium
képviselői nem egyeztettek velük a béremelések elhalasztásáról.
„Nem tudtuk, hogy ez fog történni,
nem tudtuk, hogy a pénzek úgy néznek
ki, mint a tévés vitákban, 14 óráig nem
tudtuk, amikor is a teremben kellett
volna lennie a Frăţia szakszervezeti szövetségnek és a Sanitasnak is… És akkor,
talán 14 órakor, a miniszter asszony, aki
előbb a tévéknek beszélt, s aztán velünk,
mint mindig, azt mondta, hogy elfogadtak néhány módosító indítványt, ami

márciusig halaszt, mert másként nincs
pénz. Mi erről nem tudtunk. Készenléti
állapotban vagyunk, egyesek máris tiltakozásokkal fenyegetőznek, köztük a tanügyi kollégák is. Lássuk, mi lesz” –
mondta a Mediafax kérdésére Leonard
Bărăscu, a Sanitas elnöke.
A munkaügyi miniszter bejelentette:
az oktatásban és az egészségügyben több
szakaszban emelik majd a béreket: január elsejétől 25 százalékkal, majd március elsejétől elvégzik a többi emelést is,
a tanárok fizetése így 50, az orvosoké és
asszisztenseké pedig 100 százalékkal nő.
„2018. január elsejétől minden közalkalmazott bére 25 százalékkal emelkedik. Március elsejétől ugyanakkor a
tanárok számára újabb 20 százalékos
emelés várható, ami a 25 százalékkal
összeadva összesen 50 százalékot jelent.
Szintén márciustól az orvosok és ápolók
bére több mint 100 százalékkal nő, mígnem eléri a 2022-es bérezési táblázatba
foglaltakat. Ezzel a javaslattal állunk a
bizottság elé” – mondta el az Antena 3
televízió műsorában Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter.
A tárcavezető kijelentette: eredetileg
minden béremelést 2018. január elsejétől
kellett volna javasolniuk, de a szenátus
és a képviselőház nagyon sok módosító
javaslatot fogadott el, ezért volt szükség
a két hónapos halasztásra. (Mediafax)

Az uniós diplomácia, illetve fejlesztés- és kereskedelempolitika sokat segít
a világ stabilizálásában, azonban vannak
olyan helyzetek, amikor a puha erő nem
elegendő, s ezt a tagállamok is érzik.
„Ideje, hogy Európa a saját kezébe vegye
a védelmét és a biztonságát, ezt senki
nem fogja megtenni helyettünk” – emelték ki a cikk szerzői.
Mint írták, az együttműködés a
NATO-val továbbra is elengedhetetlen,
az Európai Uniónak azonban nem pusztán „kiegészítenie kell” az észak-atlanti
szövetséget, hanem önállóan is fel kell
tudnia lépni a külső fenyegetésekkel
szemben. Emlékeztettek rá, hogy az EU
huszonnyolc tagállama közül huszonkettő a NATO-nak is tagja.
A szerzők aláhúzták, hogy Európa túl
régóta függ mások katonai erejétől, ami
nem fenntartható. A veszélyek között
említették egyebek mellett az unió keleti
határán fokozódó feszültséget és a Földközi-tenger térségében működő terrorszervezeteket.
Felhívták a figyelmet, hogy a kilépni
készülő Egyesült Királyságot leszámítva
az EU mindössze a bruttó hazai terméke
(GDP) 1,32 százalékát fordítja védelmi
kiadásokra, miközben az Egyesült Álla-

mok ennek több mint a dupláját költi, ráadásul ez még csak nem is jelenti azt,
hogy az európai haderő közel feleanynyira hatékony lenne, mint az amerikai.
Kitértek rá: Oroszország tavaly a GDPje több mint 5 százalékát költötte a hadseregére, Kína pedig az utóbbi
évtizedben kétszeresére emelte a katonai
költségvetését.
Juncker és Sobotka rámutattak, hogy
a „töredezett” európai megközelítés kihatással van az interoperabilitásra is.
Erre példa, hogy az EU-ban 178 különféle fegyverrendszer van használatban,
míg az Egyesült Államokban csak 30. Ez
nemcsak az együttes fellépés lehetőségeit korlátozza, de rendkívül költséges
is, a védelmi beruházások összehangolásával évente mintegy 25-100 milliárd
eurót takaríthatnának meg a tagországok,
ezért az együttműködés kell legyen a
szabály, nem pedig a kivétel – olvasható
a politikai-üzleti lapban megjelent cikkben.
Az Európai Bizottság szerdán vitadokumentumot tesz közzé a közös uniós
védelempolitika jövőjéről, amelyben különböző lehetőségeket vázolnak fel az
együttműködés erősítésére. (MTI)

Tiltakozni akarnak a szakszervezetek
a szakaszos béremelés miatt

Referendumot kezdeményeznek
tagjaik körében az oktatási szakszervezetek, hogy közösen állapítsák meg, milyen tiltakozási
formát választanak, miután Lia
Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter kedden bejelentette, több
szakaszban valósítják meg a fizetésemeléseket a tanügyben és az
egészségügyben. A bejelentés
szerint 2018. január elsejétől,
majd március elsejétől nőnének a
bérek.

A szakszervezetek szerint a késleltetéssel a Grindeanu-kabinet megszegi a
kormányprogramba foglaltakat, amit
pedig a koalíció felvállalt. „Jelen pillanatban a kormányprogram megszegéséről beszélünk, és ez nagyon súlyos,
mivel Románia parlamentje elfogadta
azt a programot. Ha szigorúan azt a
programot vesszük alapul, akkor nekünk
2017. július elsejétől 20 százalékos béremelés járna, 2018 januárjától pedig további 30 százalék. A bérezési törvényben
a két szakaszból egyet csináltak, s így január elsejétől 50 százalékos béremelést
kellene kapnunk. Tehát már egyszer
megszegték a kormányprogramot, most
pedig még súlyosabban megszegték, miután felfedezték, hogy nincs elég pénz,
mivel elfogadtak olyan módosító indítványokat, amelyek növelik az egységes
bérezés költségvetésre gyakorolt hatását.
Így a tanügyiek januártól 25 százalékos,

Juncker: az Európai Uniónak
a saját kezébe kell vennie a védelmét!

Saját kezébe kell vennie a védelmét az Európai Uniónak, új tervre
van szükség a stratégiai autonómia megteremtésére, amelybe a
katonai költségek növelése és az
együttműködés fokozása is beletartozik, a kontinens országai
ugyanis „túl régóta függenek másoktól” ebben a tekintetben –
hangsúlyozta
Jean-Claude
Juncker, az Európai Bizottság elnöke a The Wall Street Journal
(WSJ) című amerikai lap honlapján kedden megjelent véleménycikkében.

Bár Európa a béke és stabilitás bástyájává vált a világban, ezt nem szabad természetesnek venni, a védelem területén
is több közös erőfeszítésre van szükség
– olvasható a cikkben, amelynek Bohuslav Sobotka cseh kormányfő a társszerzője. Ezen a héten újabb lépést tesz az
EU ebben az irányban, amikor uniós és
NATO-vezetők részvételével Prágában
nemzetközi konferencián vitatják meg a
védelem és biztonság kérdéseit – olvasható a cikkben. A konferencia június 9én kezdődik, és amint Bohuslav Sobotka
korábban közölte, a cseh kormány az
Európai Bizottsággal közösen szervezi.

Ország – világ
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Nem mond le a kormány
a háztartási adóról

A kormány nem mond le a háztartási adóról, arról
azonban, hogy mikor és hogyan vezetik ezt be, a
pénzügyminisztérium dönt egy már folyamatban lévő
elemzés alapján – mondta kedden a miniszterelnök.
Azt követően nyilatkozta ezt Sorin Grindeanu, hogy
munkaülés keretében egyeztetett a témáról Viorel
Ştefan pénzügyminiszterrel és az Országos Adó- és
Pénzügyi Hivatal (ANAF) vezetőségével. A pénzügyi
tárca vezetője azt mondta a téma kapcsán, hogy június közepéig előterjesztenek egy tervezetet, amely
a háztartási adó bevezetése mellett kitér „a teljes
pénzügyi törvénykönyv módosítására”. (Agerpres)

Több ezer rendfenntartó
vigyázza az érettségit

Több mint 3.500 rendőr biztosítja az érettségi biztonságos lefolyását, közölte kedden az Országos
Rendőr-főkapitányság. A rendőrség arról tájékoztatta az AGERPRES hírügynökséget, hogy az általában terepen szolgálatot teljesítő rendőrök
létszámán felül további 3.517 rendőr ügyel a közbiztonságra és a zavartalan forgalomra az érettségi
ideje alatt. A vizsgák helyszínei közelében 1.700
csendőr járőrözik naponta – közölte a belügyminisztérium. Hozzáteszi: a csendőrség felügyelete alatt
állnak azok a központok is, ahol a tételeket összeállítják, illetve ahol a dolgozatok javítása, a fellebbezések elbírásálása zajlik majd. (Agerpres)

Elhunyt Jókai Anna író,
a nemzet művésze

Életének 85. évében elhunyt Jókai Anna Kossuth
Nagydíjas és Kossuth-díjas író, a nemzet művésze
– tette közzé honlapján a Magyar Művészeti Akadémia (MMA), amelynek az alkotó rendes tagja volt.
Jókai Annát saját halottjának tekinti az MMA és a józsefvárosi önkormányzat. „Írói pályája senkiéhez
sem hasonlít; spirituális realizmusnak, az isteni és
az emberi szint találkozásának nevezett életfelfogása erkölcsi és írói programként is beérett” – olvasható az MMA honlapján található méltatásban. (MTI)

Jelentősen nőtt
a vendégéjszakák száma

Az első négy hónapban 7,3 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma a tavaly azonos időszakihoz képest – közölte kedden a statisztikai intézet. A
kereskedelmi szálláshelyeken a vendégéjszakák
száma 5,47 millió volt, ebből 77 százalékot a román
turisták töltöttek el. A külföldi turisták által eltöltött
vendégéjszakák száma 5,5 százalékkal, 1,26 millióra nőtt. Az első négy hónapban 2,87 millió turista
érkezett a kereskedelmi szálláshelyekre, ebből 650
ezer külföldi. Ez utóbbiak csaknem kétharmada az
Európai Unióból érkezett, a legtöbben közülük németek (71 ezer) és olaszok (67 ezer). A külföldiek
csaknem 84 százaléka a megyeszékhelyeken és a
fővárosban szállt meg, míg a hegyvidéken, turisztikai
látványosságok környékén vagy fürdőhelyeken épült
szálláshelyeket alig 15 százalékuk vette igénybe.
(MTI)

Lehet jól is

(Folytatás az 1. oldalról)
statisztikák és a tévéhírek inkább az utóbbiakra vannak
kihegyezve.
A kezelési költségek behatárolása és a közvetlen kártalanítás lehetősége érthetően nem váltott ki üdvrivalgást a biztosítási szektorból. Mert ez azt jelenti, hogy
egy államilag biztosított bevételi forrásból fognak ezután kevesebbet keresni, ráadásul megnőtt a felelősségük is. Viszont hogy a kliensnek mekkora előnyt
jelenthet az, ha egy koccanás után nem a vétkes közlekedőtárs biztosítója után kell nyomozni, és esetleg a bíróságot is megjárni a kártérítésért, hanem azzal
rendezhető az ügy, akinek szerződés alapján fizetünk,
erről nagyon sokan tudnának mesélni, aki meg nem, az
saját anyagi és mentális egészsége érdekében jobban
jár, ha kimarad az ilyen kalandokból.
Végül ez a törvény sem mentes a romániai jogrendszer szabályait jellemző pontatlanságtól, legalábbis ami
azt az új rendelkezését illeti, mely szerint ezután büntetik
a hamisított autóalkatrészek használatát. Az autóágazatban a laikusnál egy fokkal jártasabbak jól tudják,
hogy a mai konszernesített autóiparban számtalan
olyan alkatrész van forgalomban, ami akár több márka
két-három típusába is használható, ráadásul nem is valamely szó szerinti autógyár készíti, hanem egy erre specializálódott iparvállalat szállít belőle a megrendelő
gyártóknak, az illető márkanevét viselő csomagolásban.
Hogy a regáti törvényalkotók szerint hogy lehet eldönteni, hogy ugyanaz a termék kinél számít eredetinek és
kinél hamisítványnak, az egyelőre még talány, ők vélhetően a gyári alkatrészáron eladott bóvli ellen lépnének fel. Ez az ötlet is elvileg jó, főleg a gyárak
szervizhálózatainak, gyaníthatóan az ő nyomásukra
épült be ez a szabály a törvénybe, amelynek a pozitívnak
bizonyulható rendelkezései is ki kell állják a gyakorlat
próbáját.
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Korhadt fa dőlt ki a Vár sétányon

(Folytatás az 1. oldalról)
elkerülhető lett volna. Körülbelül
egy hónappal ezelőtt a Magyar Faápolók Egyesülete bemutatót tartott a Vár sétányon, egy különleges
műszer segítségével végeztek mérést. Ez egy fára korlátozódott.
Azonban valamennyi fa felmérésére és az eredmények függvényében a részben beteg és idős fák
kezelésére volna szükség. A helyi
tanács nem hozott ilyen határozatot, következésképpen a 6000
eurós, fakoppnak nevezett diagnosztikai műszert sem vásárolták
meg. Sajnos, azok a fák, amelyeknek az évek folyamán levágták az
ágait, s a vágás helyét nem kezelték, korhadni kezdtek. Ha ezeket
nem kezelik szakszerűen – márpedig ez nem történt meg –, akkor az

évszázados fák veszélybe kerülnek. Ezért a városnak lépnie kellene, hogy a Vár sétányt védetté
nyilvánítsák, s a fákat szakszerűen
kezeljék, amíg még nem késő! –
fogalmazott a környezetvédő, aki
kifejtette, hogy a kidőlt fa jó ürügy
lesz arra, hogy a többi fát is veszélyessé nyilvánítsák, és kivágják.
A hivatal alátámasztja az igazát
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közleményt tett közzé,
amelyben leszögezik, hogy a Vár
sétány fáit illetően más-más álláspontot képvisel a hivatal és a környezetvédő civilek. Köztudottan a
város a fakivágások, a zöldek
pedig a fák megmentése mellett
foglaltak állást.
– A városban működő nemkormányzati szervezetek az évek

során megtettek mindent, hogy az
évszázadosnak tekintett fákat ne
vágják ki, s ezek helyett ne ültessenek fiatal csemetéket. Azonban figyelmen kívül hagyták a veszélyt,
hogy egy kisebb szél is kidöntheti
a fákat.
– A város 400 olyan fát azonosított, amelyet ki kell vágni, mielőtt
kidőlnének. Létezik egy szakbizottság, amely a polgármesteri hivatal
szakembereiből,
civil
szervezetek képviselőiből, környezetvédelmi és erdészeti szakemberekből áll, akik felmérik a
kivágásra javasolt fák állapotát –
nyilatkozta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója. Sürgősségi
esetben azonban a zöldövezet-kezelők azonnal közbeléphetnek, ha
a 112-es sürgősségi számot hívják.

(Folytatás az 1. oldalról)
a kormány Maros megyei képviselője a közigazgatási törvényre és a
törvény végrehajtását részletező
kormányhatározatra hivatkozva
kéri a polgármesteri hivataltól,
hogy három napon belül távolítsa
el a marosvásárhelyi Dózsa
György út magyar utcanévtábláit.
Sorin Savu, a prefektus kabinetfőnöke kedden az MTI-nek elmondta: a prefektus tulajdonképpen egy bírósági ítélet végrehajtását kérte a polgármesteri hivataltól. Hozzátette: a prefektus
keresete nyomán a bíróság érvénytelenítette azt az évekkel ezelőtt
hozott önkormányzati határozatot,

amely alapján a kétnyelvű táblákat
kihelyezték a Dózsa György úton.
A prefektusi kabinetfőnök szerint
az önkormányzatnak lehetősége
lett volna újabb határozatban rendezni immár törvényesen az utcanévtáblák kérdését, de ezt nem
tette meg, ezért szólította fel a kormány képviselője a táblák eltávolítására.
Az önkormányzati törvény 2001
óta írja elő a többnyelvű feliratozást azokon a településeken, ahol
egy kisebbség aránya meghaladja
a 20 százalékot. A törvény azonban
csak a településnevek és az intézménynevek többnyelvű kiírásának
a kötelezettségét írja elő, az utcanevekről nem rendelkezik. Romá-

nia azonban 2008-ban olyan formában ratifikálta az Európai Kisebbségi és Regionális Nyelvek
Chartáját, amelyben vállalta, hogy
a hagyományos kisebbségi helyneveket is használja, amelyek mellett
– szükség esetén – a hivatalos elnevezéseket is feltünteti.
A charta szakértői a 2012-ben
készített
Románia-jelentésben
külön kitértek arra, hogy a helynevek alatt nemcsak a településnevek
értendők. Konkrét példaként említették, hogy nem elégséges az
utcák román megnevezése után
odaírni a magyar „utca” szót, az
utca nevét is ki kell írni a kisebbség
nyelvén. (MTI)

Nem folytatódott
a magyar utcanévtáblák leszerelése

Mesék, gyermekek találkozása

Hagyomány születik

Akárcsak a mesékben, három
napig tartott a vigadalom
múlt héten a marosvásárhelyi
Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház udvarán. Június elseje
ünnepeltjeit gyermeknaptól
3-áig szebbnél szebb könyvek, több bábelőadás és rajzverseny is várta itt, a
programban kézműveskedés,
térkőfestés és rengeteg játék
is szerepelt.

Nagy Székely Ildikó

A Marosvásárhelyi Mesevásár
harmadik napján Király István ötletgazdával beszélgettünk, közben
pár lépésnyire tőlünk a Creactivity

Kids Club csapata hullámzó selyemtengeren lufit röptetett a gyerekekkel.
– Hogy született az ötlet?
– Nővéremmel, Király Kinga Júliával három éve álmodtunk meg
egy mesekönyvvásárt, amely meggyőződésünk szerint hiánypótló
rendezvény Marosvásárhelyen. A
kezdeményezéssel a budapesti Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése akkori elnökét,
Zentai Pétert kerestük meg, aki
nagyszerűnek találta az ötletet, de
azt kérdezte, honnan biztosítunk
mindehhez anyagi hátteret. Az ötlet
az évek során tovább ért, formálódott, és idén feleségemmel, Krisár

Erről jut eszembe

„Báránykám, báránykám,/ Fájin kis jószágkám!”… Az idei érettségi
vizsgán aligha kap főszerepet a jól ismert román népballada, a Mioriţa,
amelynek első két sorát idéztem itt klasszikus magyar fordításban. Pár
napja kárhoztatott lett, sokan kivetették a szívükből a birkát, miután a
turisztikai miniszter azt találta mondani, hogy ezután a juh lehetne az
országmárkánk, modernebbül: az országbrandünk. Az elején az agrártárca vezetője is felkarolta az ötletet. Jól jelképezné a szelíd és szófogadó, türelmes román népet, mondotta. Sokkal inkább, mint a zöld levél,
amelyet logóként egy korábbi tárcavezető, a divattal mindig lépést tartó
Elena Udrea vezetett be. „A juh élő szobor” – jelentette ki a szóban
forgó mai miniszter, de miután a média sárba taposta, az internet pedig
egy sereg mémes telitalálattal közröhej tárgyává tette az ostoba négylábút, a két kormánytag hamar meggondolta magát, és visszaszívta a
blődséget. Kár. Akkor frissiben beugrott nálam egy ide illő kétsoros: A
bárányka nem vén kecske,/ kegyvesztett a levelecske… Mire leírtam
volna, már el is avult. Azért mégis közlöm, elvégre sose lehet tudni. Pár
hete se gondoltam, amikor egy romániai juhokat szállító tengerjáró esetéről írtam, amely véletlenül elsüllyesztett egy orosz hadihajót, hogy
ilyen hamar újra szóba hozhatom a mioritikus tájak kedvenc állatát. De
hát régi viccek nincsenek, csak öreg emberek. Egyébként jellegzetes
nemzeti jelkép bőven akadhat még. A jeles urak és úrnők hogy feledkezhettek meg például Drakuláról? Igaz, ezt inkább akkor kellett volna kérdeznem, amikor az utóbb rács mögé juttatott szőke hölgy a turizmus és
idegenforgalom mindenhatójaként előhalászta kis zöld levelecskéjét. Az
közel egymillió euróba került az országnak, miközben rossz nyelvek szerint egy levédett nemzetközi képbankból vásárolták pár száz dollárért.
Hagyjuk, ami volt, elmúlt. Illetve mégse. Egy ilyen logó a maga országimázsával legalább tíz évre szól, a levélnek tehát még három esztendeig
mindenképpen maradnia kell. Csak akkor következhet a barika. Vagy
mi, ki. Tényleg, azon gondolkodtam, hogy melyik állat, növény, fogalom
jelképezhetné a legtalálóbban az itteni állapotokat, a honi szemléletet.
Azt, hogy mindent megígérnek, és utóbb semmit se tartanak be. Vagy
már előbb se. Nem jut eszembe olyan lény, amely ennek a brandnek teljességgel megfelelne. Esetleg a homo politicus. Ebből országos, megyei,
városi stb. kiszerelésben eléggé bő a választék. Különösen, ha prefektusi
tisztséggel áldotta a sors keze. Akkor mindent meg tud torpedózni. Csak
amúgy cikáznak a példák erre körülöttünk. Legyen az utca- vagy intézménynév, iskolaügy, meg egyebek. Szegény Dózsa újra Doja lett. A vásárhelyi katolikus iskolát pedig mindenki nagyon akarja, csak valahogy
mégse jön össze. A végén még kiderül, mégiscsak tudott valamit az a
jelképjavasló miniszter, akinek néhányan már a lemondását is szorgalmazták elhamarkodott javaslata miatt: bizony eluralkodott az országon,
és mindent maga alá gyűr az akollét és a nyájszellem. Így aztán nem is
csodálkozunk, ha kellő távlatból úgy látszik, a lógó fejű tömegekből itt
is, ott is kiemelkedik egy-egy öntudatos szamárfő. Körben meg eszeveszett kutyák csaholnak. Azokból se lesz soha szalonna. (N.M.K.)

Ildikóval elterveztük a végső formát, mesekönyvvásár helyett a mesevásárt. Március elején hoztuk
létre a Pro-Kaart Kulturális Egyesületet, amellyel a Communitas Alapítványnál pályázhattunk meg
támogatást a rendezvény életre hívására. Ezután a partnerek felkeresése következett. Az Ariel Színház
– amellett, hogy a helyszínt biztosította – több előadással gazdagította
a programot, Benő Kinga színművész három napig festette itt a gyerekarcokat, a koronkai óvoda egyik
pedagógusa, Kamilla óvó néni szin- Dezső bábművész javaslatára vált a
tén lelkesen bekapcsolódott a fog- Mesevásár részévé.
– Mi volt a rendezvénysorozat
lalkozásokba. A szombat délutáni
legnépszerűbb mozzanata?
zöldségbáb-előadás
Bonczidai
– Nehéz lenne választani. Június
elsején például egy tűt nem lehetett
volna leejteni az Ariel Színház udvarán, több száz gyerek szórakozott, játszott, nézelődött itt. A
rajzversenyre a kisiskolások mellett
tizenévesek is beneveztek. A versenyzőknek a kedvenc meséjükhöz
kellett egy illusztrációt készíteni.
Háromszáz alkotás született a színház udvarán, a zsűrizést, díjazást az
elkövetkezőkben, még a vakáció
előtt szeretnénk lebonyolítani. Ami
a további programokat illeti, sok
gyereket érdekelt a temperás lufifestés, és a térkőrajzolásra is bőven
akadt jelentkező. A virágos, pillangós krétarajzok mellett volt, aki a
számokat írta le egytől százig. Az
angol nyelvlecke is népszerűnek bizonyult, és természetesen a bábszínházi előadások is sok gyereket
és szülőt bevonzottak ide. Gavril
Cadariu, az Ariel Színház igazgatója meg is jegyezte, hogy végre
nemcsak a belső termek, de az épület udvara is élettel telt meg.

– A rendezvény főszereplői a
gyermekek mellett a meséskönyvek voltak. Mit tudhatunk a kínálatról, keresletről?
– A Mentor Könyvek Kiadó mellett a budapesti Líra, a kolozsvári
Koinónia, a csíkszeredai Gutenberg
és a Pallas-Akadémia is elhozta ide
kínálatát. Az Alexandria könyvesbolt standjánál román nyelvű kiadványokat találhattak az érdeklődők.
Ami az árakat illeti, a 8-10 lejes
foglalkoztató könyvektől az igényes
kivitelezésű, drágább mesekönyvekig terjedt a skála. Meglepetésemre
ez utóbbi könyvek iránt volt nagyobb a kereslet. Főleg az újdonságok mentek, örömmel nyugtáztam,
hogy a vásárlók napirenden vannak
az idei év termésével.
– Terveznek-e folytatást?
– Azt szeretnénk, ha ezután minden gyermeknapkor életre kelne itt
a Mesevásár. Emellett természetesen az őszi Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár gyermekprogramjaihoz is csatlakozni fogunk. Június első három napjának
tapasztalata alapján bizton állíthatom, hogy a Mesevásár egy olyan
rendezvény, amellyel az elkövetkezőkben is számolni kell.
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Gyermekkori álmok, kamaszkori kérdések

Kis színjátszók tanultak Vármezőben

Múlt csütörtöktől hétfőig tucatnyi színjátszó tizenéves
tanult, dolgozott Vármezőben: legtöbbjük most ismerkedik a „színészkedéssel”, de
nemsokára megmutathatják,
mit tudnak, mennyit tanultak. Van, aki már távlatilag is
gondolkodik.

Gligor Róbert László

Néhány éve kezdte el tevékenységét Marosvásárhelyen a Kamaszok ifjúsági színtársulat, és
nagyon jó eredményeket értek el –
mesélt a kezdetekről Kozsik József
színművész, a csapat irányítója. A
vásárhelyi vár egyik bástyájában
dolgozó csapattal azonban kapcsolata abbamaradt, egyrészt személyes problémái miatt is, másrészt a
tatarozás érdekében ki kellett költözniük a várból, így munkaterep
nélkül is maradtak. A csapatot
Vajda György vette át, és működteti ma is az Artecotur egyesület
keretében. Kozsikék tavaly hirdettek újra diákszínjátszó kört, erre
nagyon sok gyerek jelentkezett, így
válogatták ki azokat, akikről úgy
érzik, van tehetségük, képességük
ehhez a munkához. A tavaly októberben elkezdődött folyamat során
a gyerekek szinte mindazt megtanulhatják már ebben a korban, amit
a színi egyetemen a hallgatók, a
beszédtechnikától kezdve, improvizációs és drámai gyakorlatokon
át a színpadi mozgásig, énekig.
Kozsik mellett a munkát Kinda
Szilárd fiatal színész és Szakács
Zoltán zenetanár is vezeti, Devilla
Beatrix sminkes is besegít, a napokban be is mutatta a gyerekeknek,
milyen
fizikai
és

lelkiállapotokat, életkort lehet ábrázolni a smink segítségével.
A kamaszkorú gyerekek világában
A csapatban tizennégy 10-13 év
közötti gyerek van, jelenleg a Kultúrpalota kistermét használják. Hetente egyszer találkoznak két órára,
de ez nagyon kevés, sőt a palota
programjához is kell igazodniuk,
van amikor elmaradnak a próbák,
így az két hét kiesést jelent számukra – magyarázta el Kozsik,
hogy miért is vitte ki a csapatot
Vármezőbe, ahol a természetben,
csendben, valamint a szülőknek és
Bach Lorándnak köszönhetően
minden szükséges fizikai feltétel
mellett dolgozhatnak közel öt
napon át. A különböző iskolákban
tanuló gyerekeknek ez jó alkalom
az alaposabb ismerkedésre, hiszen
együtt étkeznek, alszanak, dolgoznak, alkalmazkodniuk kell egymáshoz. Az elmúlt napokban
különböző jeleneteket alkottak és
tanultak, be is mutathatták, hogy
mit sajátítottak el az improvizáció
és beszédtechnika terén; a kiválasztott öt jelenetből műsort állítanak össze, amelyet június 19-én
vagy 26-án mutatnak be a Kultúrpalotában a szülőknek, rokonoknak, barátoknak. A jelenetek témáit
a kamaszkorú gyerekek világából
merítették, az egymással és a társadalommal való kapcsolatukat, a
tömbháznegyedekben uralkodó
bandák problémáit, a lelkileg sérült
gyerekek belső világát, az élet és
halál már felvetődő kérdéseit
mind-mind érintik, feszegetik, és a
gyerekeknek ezekben a jelenetekben állapotokat, hangulatokat, kapcsolatokat kell bemutatniuk
sokszor minden megfogható fizikai
tárgy nélkül is. A gyerekek jól dol-

Közel öt napon át tanultak Vármezőben, egymással és a színészettel ismerkedtek

K

icsi, színes villámok a gördeszkapálya hajtányosai. Csak egy réveteg tekintetű, fülbevalós fiú marad ki a sohasem
lassuló iramból, kezében telefon, azt nyomogatja érkezése óta.
– Indíthatom? – kiáltja oda egy csapat
kiskamasznak, aztán feléjük tartja a készüléket, és kinyújtott karral igyekszik követni
a levegőbe rajzolt mutatványokat. Hosszú
percekig filmez. A felvétel végén a többiek is
köréje gyűlnek, együtt pergetik vissza az átszöktetett időt. Később folytatódik a száguldás, a fülbevalós pedig visszaereszkedik a
pályaszéli padra, és újra egybeolvad az
apró képernyőn mozgó világgal. Később körülnéz, észrevesz, udvariasan üdvözöl. Évek
óta ismerem a lakótelepről, többször beszélgettünk. Mindig arra kértem, hogy tegezzen,
de ez sokadik találkozásunkkor sem sikerült
neki, így végül elfogadtam illedelmes távolságtartását.
– Rég nem láttalak – szólaltam meg a
„csókolom” utáni csendben.
– Tavaly áprilistól mamámnál lakom. Ő
már jó ideje, édesapám halála óta szeretné,
hogy költözzem hozzá, veszekedett is eleget
anyuval, hogy engedjen. De anyu nem értette, hogy csak segíteni akar. Pedig elég lett
volna neki a munka mellett a két tesómmal

goznak, tehetségesek, de nagyon
figyelni kell rájuk, mert különben
a felgyorsuló világ, az őket elárasztó információtömeg miatt
hamar felednek a tanultakból.
Azonban már az is eredmény, hogy
a csapatnak van olyan tagja, aki
már most azon gondolkodik, hogy
drámaosztályba jelentkezik majd
középiskolába.
Hangulatok, jellemek, álmok
Kovács Tas Attila előzőleg is járt
színjátszó körre, de ide jelentkezett
át, mivel úgy érzi, itt többet kap,
Szász Norbert egy másik csoportba
is jár, és itt is dolgozik. Úgy érzik,
jó csapatot alkotnak, mindenkiben
van tehetség, bár van, aki még nem
tudott kellőképp megnyílni, nem
tudja kiadni magából ötleteit, érzéseit, de van olyan társ is, aki túljátssza magát, ám ezek az
állapotok rendeződnek majd,
ahogy jobban megismerhetik egymást. Mindketten közel szeretnének maradni ehhez a „szakmához”,
Norbert műsorvezető, bemondó
szeretne lenni felnőttként, Tas rádiós műsorvezető. Luca Dalma is
régóta szereti a „színészetet”, szeret énekelni, novellákat ír, s bár
többen is arra intik, hogy a tanulásra többet kellene figyelnie, ő
szereti ezt a területet, és folytatni
szeretné ezt a munkát a továbbiakban is, hiszen szülei is támogatják
ebben. Nyágoi Éva óvodás kora óta
színésznő szeretne lenni, és mivel
esélyt látott a tanulásra, nem habozott jelentkezni ebbe a csoportba,
munkájában pedig szülei támogatását élvezi, akik örülnek annak,
hogy óvodáskori álmától nem tántorította el semmi. Minden gyerek
szereti a csoporthangulatot, a hülyéskedéseket és a komoly munkát,
és jó néven veszik
Kozsik József keményebb, fegyelmező és hasznos
kritikai megnyilvánulásait, valamint
Kinda Szilárd lazább megjelenését,
érdekesebb feladatait – fejtegették lapunknak. Kozsik is
egyetért
abban,
hogy az ő és a
Kinda különböző
kora és stílusa egyaránt szükséges és
hasznos a kamasz
gyerekek jellemének és tudásának
Fotó: Gligor Róbert László alakításában.

Lélektrükkök

foglalkozni. – Pár percre elhallgatott,
mintha azt fontolgatná, engedjen-e jobban
belelátnom az életükbe. Aztán mégis rászánta magát. – Tudja, amikor apu elment,
édesanyám hozzám ragaszkodott a legjobban. Sokat beszélgettünk,
együtt
is
tanultunk akkoriban.
De aztán bejött a
képbe Zoli, anyu új
párja. Akkor kezdett igazán megváltozni az
életünk, amikor hozzánk költözött. Én is
azóta kívánkozom mamámhoz. Tudtam,
hogy nála saját szobám lesz, nem kell harcolni a számítógépért az öcséimmel. Amikor
megszületett a kistesóm, már nem volt kérdés, hogy megyek-e vagy maradok. Otthon
már tanulni sem lehetett a csecsemősírástól.
– Hányadikos vagy?
– Hetedikes. Ez az év valamivel könnyebb
volt, mint az ötödik és a hatodik. De nyolcadikban majd újra meg kell nyomni a gombot,
mamám is mindig ezt mondogatja.
– Hol szeretnél középiskolába járni?
– Az az igazság, hogy nem vagyok kimondottan jó tanuló. De azért megpróbálkoznék
a Bolyaival. Reál szakra mennék, mert az az

Marosvásárhelyi
az év legjobb vígjátéka

A Bukarestben megszervezett
Román Vígjátékok Fesztiváljának (Festivalul Comediei
Româneşti – festCO) versenyprogramjában a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata a Radu Afrim
által írt és rendezett Retromadár blokknak csapódik, és forró
aszfaltra zuhan előadásával vett
részt.

Amint azt a vásárhelyi színház
közleményében olvashatjuk, az
idén 15. kiadásához érkezett fesztivál ez év május 27-e és június 4-e
között zajlott Bukarestben a Teatrul
de Comedie szervezésében. A versenyprodukciókat szakmai zsűri értékelte:
Maria
Zărnescu
színikritikus (zsűrielnök), Emilia
Dobrin és Mihai Bisericanu színművészek, Lia Manţoc díszlettervező és Erwin Şimşensohn rendező.
A Teatrul de Comedie Radu Beligan termében megtartott 2017-es
festCO gálán a Retromadár blokknak csapódik, és forró aszfaltra
zuhan című előadásért a társulat és
az alkotócsapat több díjat érdemelt
ki. Ebben az évben a zsűri úgy döntött, hogy nem oszt ki egyéni alakítási díjakat, hanem azokat
összevonva egy egész szereposztásnak ítéli oda. Ennek értelmében alakult a díjazás a következőképpen: a
legjobb előadásért járó díj – Radu
Afrim: Retromadár blokknak csapódik, és forró aszfaltra zuhan, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház,
Tompa Miklós Társulat; a legjobb
rendezésért járó díj – Radu Afrim a
Retromadár blokknak csapódik, és
forró aszfaltra zuhan című előadásért; a legjobb előadónak járó díjat
a Retromadár blokknak csapódik,
és forró aszfaltra zuhan teljes szereposztásának ítélték oda; a legjobb
díszlet és videó kategóriában Irina

álmom, hogy informatikus legyek. Mama
szerint, ha tényleg ezt akarom, jövőtől majd
román- és matekórára is kell járnom. Azt
mondja, ő fizeti, csak menjek.
– Szoktál hazalátogatni édesanyádékhoz?
– Ritkán, úgy kéthetente. Ha úgy alakul… Ha anyu felhív
és nagyon akar
velem találkozni…
Nem mondom, hogy nem jó fej a párja, régebb próbált is haverkodni velem, egyszer
még halászni is magával vitt, de nekem ő
úgyis csak egy idegen. Kényelmetlenül
érzem magam a közelében. Nem tudom,
miért, de ez van… Ráadásul a kisbaba miatt
folyton csendben kell ülni, hol alvásidő, hol
etetőidő van… Nem nekem való az ilyesmi…
– Gyakran jössz ide?
– Nem igazán, most is csak a haverok
miatt vagyok itt. Tudja, én nem vagyok az az
izgága típus, szívesebben bütykölök valamit
mamánál a ház körül, mint hogy itt szökdössek fel-alá. Meg aztán hamar fáradok, elég,
ha felmászom anyuékhoz a harmadikra, és
már úgy szuszogok, mint egy gőzmozdony.
Lehet, nem lenne rossz ötlet beiratkozni va-
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Moscu díszlettervezőt és Andrei
Cozlac, az előadásban szereplő
video-mapping tervezőjét díjazták.
A díjátadón részt vett Andrei Cozlac és Irina Moscu, aki felolvasta
Radu Afrim üzenetét is, a szereposztás képviseletében B. Fülöp Erzsébet
és
László
Csaba
színművészek, a színház képviselőjeként pedig Gáspárik Attila vezérigazgató.
Ugyancsak a 2017-es festCO
gálán osztották ki a XI. kiadásához
érkezett Román vígjáték versenyének díjait is, melyeket Delia Nartea
színésznő, Bobi Pricop rendező és
Adrian Lustig drámaíró döntése
alapján ítéltek oda. A versenyen a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Liviu Rebreanu Társulatának teatrológus munkatársa, Andreea Radu
Inventar/ Leltár című színművével
megosztott harmadik helyezést érdemelt ki.
A Retromadár blokknak csapódik, és forró aszfaltra zuhan című
előadás Magyarország egyik legrangosabb fesztiválján, a POSZTon is megtekinthető június 11-én 21
órától a Pécsi Nemzeti Színház
Nagyszínpadán.
Az előadás Marosvásárhelyen
legközelebb 7-én, ma este 7 órától
tekinthető meg a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház nagytermében. A
június 7-i előadás román és angol
felirattal követhető. Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (hétköznap
12-17.30 óra között, telefon: 0372951-251) és a színházban működő
jegypénztárban (hétköznap 9-15 óra
között, valamint előadás előtt egy
órával, telefon: 0365-806-865), online a www.biletmaster.ro honlapon. Az előadásra a 2016/2017-es
évadra váltott bérletek érvényesíthetők. (Knb.)

lamilyen sportra, akkor talán fittebb lennék,
és le is fogynék egy kicsit. Igazából az ökölvívás érdekel, de még nem szántam rá
magam.
– Kérdezhetek egy furcsábbat? Milyennek
látod magad tíz év múlva?
– Soványabbnak – kacagta el magát beszélgetésünk alatt először. – De ne értsen
félre, én így is jól megvagyok a bőrömben.
Kiskoromban sokat csúfoltak az osztálytársaim a kinézetem miatt. Aztán anyu elvitt egy
pszichológushoz, aki megértette velem, hogy
pont olyannak látnak a többiek, amilyennek
én látom magam. Akkor eldöntöttem, hogy
belevaló srác vagyok. És tudja mit? Bevált
a „trükk”. Azóta legalább hét-nyolc haverom lett, akikre mindig számíthatok. Az egyikükkel közös youtube-csatornát készítettünk,
videókat töltünk oda fel, és gyűjtjük a feliratkozókat. Ha elérjük a többezres létszámot,
pénzt is kapunk majd érte. Egyszerre csak
keveset, pár centet, de azt is szépen meg
lehet gyűjteni.
Hideg cseppek hulltak a magasból. A kamaszcsapat kigurult a pályáról, beszélgetőtársam is szedelőzködött.
– Várjatok meg! – kiáltotta a többiek
után, aztán gyors léptekkel indult a somostetői lejtőn a fénypöttyös város felé.
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A Marshall-tervet 70 éve hirdették meg

Hetven éve, 1947. június 5én mondta el a Harvard
Egyetemen
George
C.
Marshall amerikai külügyminiszter azt a beszédet,
amelyben átfogó gazdasági
segélyprogramot hirdetett
meg a háború utáni Európa
újjáépítése érdekében. A beszéd ugyan csak tízperces
volt, történelmi hatása azonban hosszú évtizedeken át
érezhető volt.

Kihirdették az új RCA-törvényt
Szerkesztette: Benedek István

Kihirdette Klaus Johannis államfő a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításokat
(RCA) szabályozó új törvényt
szerdán.

A jogszabály referenciaárakat
vezet be, amelyeket az utóbbi öt év
javítási költségei és előfordulási
gyakoriságuk átlagából számítanak
ki. A referenciaszintben megszabott
díjtételeket a biztosítók egyedileg
megszabott kedvezményekkel, illetve pótdíjakkal igazíthatják ki az
összevont pénzügyi felügyelet
(ASF) által meghatározott bonusmalus szabályok szerint, annak
függvényében, hogy okozott-e balesetet a gépjárművezető.
A törvény megszabja, hogy a biztosító nem számíthat fel 25 százaléknál
nagyobb
kezelési
költségeket. Ez a rendelkezés a biztosítók elégedetlenségét váltotta ki:
szerintük 30 ezer bróker marad
munka nélkül, jutalékukat ugyanis
a jelenlegi 10 százalékról 4-5 százalékra csökkenti.
Az ASF két hete tette közzé a következő fél évre érvényes RCA-referenciaárakat, a személygépkocsik
hengerűrtartalma és a gépkocsivezetők életkora függvényében. A legnagyobb, 2718 lejes referenciaárat
a 2500 köbcentiméternél nagyobb
hengerűrtartalmú motorral felszerelt járművet vezető, 30 évesnél fiatalabb
gépkocsivezetőkre
állapították meg, a legkisebb, 461
lejes referenciaár a 60. életévüket
betöltött gépkocsivezetőkre vonatkozik, akik 1200 és 1400 köbcentiméter közötti hengerűrtartalmú

járművet vezetnek. A teherautóknál
súlyuk függvényében 951 és 7314
lej között változik a referenciaár.
Az RCA-t egytől 12 hónapig terjedő időszakra lehet megkötni, és
ideiglenesen fel is lehet függeszteni,
de ez utóbbi esetben le kell adni a
rendőrségen a gépkocsi rendszámtábláit.
A biztosítóknak ezentúl fel kell
ajánlaniuk a közvetlen kártalanítás
lehetőségét is ügyfeleiknek. A károsult így saját biztosítójához fordulhat kárigényével, és annak kell
majd behajtania a jármű javításának
költségeit attól a biztosítótól,
amelynél a balesetet okozó sofőr
megkötötte felelősségbiztosítását.
A törvény további újdonsága,
hogy bűncselekménnyé nyilvánítja
a hamis kötvények értékesítését és
a hamisított alkatrészek használatát.
Egy szervizfelelős ezentúl akár hétéves szabadságvesztést is kockáztat, ha hamisított alkatrészt ad el
eredetiként.
Bukarestben tavaly ősszel fél
évre érvényes maximális árakat
szabtak meg az RCA-ra, miután a
fuvarozók rendszeres forgalomlassító megmozdulásokkal tiltakoztak
a biztosítási díjak drasztikus drágulása ellen. A kötvények ára másfél
év alatt átlagosan másfélszeresére,
esetenként pedig többszörösére
emelkedett a piacvezető Astra és a
Carpatica biztosító csődje nyomán.
Az új RCA-törvény a közlönyben való megjelenését követően 30
nap után, várhatóan júliusban lép
hatályba. (MTI)

A II. világháború befejeződése
után az antifasiszta koalíció szétesett, beköszöntött a kétpólusú
világ korszaka. Az Egyesült Államok gazdaságilag és politikai súlyát tekintve is rendkívül
megerősödve került ki a háborúból. Míg Európa romokban hevert,
Amerikában évente 15 százalékos
volt a gazdasági növekedés, és az
öreg kontinensnek nyújtott háborús kölcsönök révén az európai
aranytartalékok szépen lassan átcsordogáltak a tengerentúlra. Az
amerikai külpolitikát a Harry S.
Truman elnök által meghirdetett
doktrína határozta meg, amely a
kommunista terjeszkedés „feltartóztatását” tűzte ki célul. A doktrínának voltak biztonságpolitikai (a
NATO létrehozása) és gazdasági
elemei is, utóbbi a Marshall-segélyben öltött testet.
A washingtoni vezetés tisztában
volt azzal, hogy az európai gazdasági újjáépítés segítheti a politikai
stabilitást, ezáltal a feltartóztatást
és a következő háború elkerülését.
Azt is felmérték, hogy ha ez amerikai segítséggel valósul meg,
abból az amerikai gazdaság busás
hasznot húzhat. A második világháborúban elpusztult európai gazdaságot 1946-47-ben zord tél

sújtotta, amit nem egy helyen éhínség kísért. A győztes Nagy-Britannia maga is elszegényedett a
háború költségei és az amerikai hitelek miatt, a vesztesektől pedig
nem lehetett hadizsákmányt követelni, mert nem maradt semmijük.
Ilyen körülmények között kezdett neki a korábbi tábornok, a vigyőzelem
fő
lágháborús
szervezőjének tartott Marshall vezette külügyminisztérium egy átfogó segélyprogram kidolgozásának, a munkában jelentős szerepet vállalt Averell Harriman és
George F. Kennan. A hivatalosan
Európai Újjáépítési Programnak
(ERP) nevezett tervet Marshall
1947. június 5-én a Harvard Egyetemen ismertette. A program minden háború sújtotta európai ország
számára jelentős segélyeket helyezett kilátásba, amennyiben az adott
állam kész együttműködni az
Egyesült Államokkal, ahogy
Marshall fogalmazott: a mi politikánk nem egy eszme vagy egy ország, hanem az éhség, a
szegénység, a reménytelenség és a
káosz ellen irányul.
A kilátásba helyezett 13,3 milliárd dollár elosztásáról július 12-én
Párizsban kezdődött tanácskozás.
Erre minden európai országot, még
a Szovjetuniót is meghívták, kivételt csak a Franco vezette Spanyolország jelentett. Moszkva azonban
elutasította a részvételt, és a befolyása alatt álló államoknak megtiltotta a segély elfogadását, amire
Csehszlovákia és Lengyelország
hajlott volna. Végül tizenhat nyugat-európai ország fogadta el a tervet gazdasága helyreállítására, a
hatalmas összegű program 90 százaléka segély (lényegében ajándék), 10 százaléka kölcsön volt. Az

öreg kontinensen landoló szállítmányok 33 százaléka nyersanyag
és félkésztermék, 29 százaléka
élelmiszer, takarmány és műtrágya, 16 százaléka fűtőanyag, 22
százaléka pedig más áru volt. Az
Egyesült Államok mellett Kanada
és Dél-Amerika is hozzájárult a segélyekhez.
A programnak az Egyesült Államokban is voltak ellenzői, róluk
Harriman azt mondta, hogy csak
moziba akarnak járni és CocaColát inni. Végül a szovjet fenyegetésre való hivatkozással sikerült
meggyőzni a kongresszust, amely
1948. március 31-én áldását adta,
a törvényt április 3-án írta alá Truman elnök. A következő három
évben Nagy-Britannia 3,2 milliárd,
Franciaország 2,7 milliárd, Olaszország 1,5 milliárd, az NSZK 1,4
milliárd, Hollandia 1 milliárd,
Ausztria 678 millió, Belgium 560
millió dollárt kapott, a legkevesebbet Izland és Portugália, a pénz 70
százaléka a megvásárolt áruk
révén azonnal visszaáramlott az
Egyesült Államokba. A segélyeknek köszönhetően Nyugat-Európa
felszámolta a háborús károkat, elérte a békeidők termelési szintjét,
és 1953 és 1963 között a fejlődés
üteme túlszárnyalta az amerikait. A
Marshall-terv a nyugat-európai integrációs szervezetek egyik kiindulópontjának is tekinthető, ekkor
jött létre az Európai Gazdasági
Együttműködési
Szervezet
(OEEC, 1960-tól OECD).
Bár az egykori ötcsillagos tábornok, kiváló diplomata George C.
Marshall csak két éven át állt a külügyminisztérium élén, programja
révén beírta magát a történelemkönyvekbe. 1948-ban a Time magazin az év emberévé választotta,
öt évvel később pedig Nobel-békedíjjal tüntették ki. (MTI)

A statisztikai intézet kedden
közzétett adatsorából kiderült,
hogy az év első négy hónapjában
6,3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom a tavalyi év azonos
időszakához képest. Az első negyedévet a kiskereskedelem még
6,9 százalékos bővüléssel zárta.
Az év első négy hónapjában a
legjobban az üzemanyag-eladás
bővült (10,9 százalékkal), a nem
élelmiszerek értékesítése 10,1 százalékkal nőtt, élelmiszerből, italból
és dohánytermékből pedig 1,2 szá-

zalékkal adtak el többet, mint a tavalyi év első négy hónapjában.
Tavaly egész évben 13,5 százalékkal emelkedett a kiskereske2015-höz
forgalom
delmi
viszonyítva, miután a hatóságok
több lépcsőben csökkentették a
hozzáadottérték-adót. Legutóbb január 1-jén csökkent a héa egy százalékponttal, 19 százalékra.
A gazdasági növekedés fő hajtóereje továbbra is a belföldi fogyasztás. A kormány idén 5,2
százalékos GDP-növekedésre számít. (MTI)

Lassult a kiskereskedelmi
forgalom növekedése

Lassult áprilisban a kiskereskedelmi forgalom növekedése, míg márciusban a
forgalom
kiskereskedelmi
volumene 9,2 százalékkal
haladta meg a tavaly márciusi szintet, áprilisban 4,6
százalékkal bővült a forgalom az egy évvel korábbihoz
képest.

Az előző havihoz mért növekedés 2,6 százalékos volt áprilisban,
a szezonális és naptárhatással kiigazított érték pedig 0,2 százalékos
visszaesést mutat.

Nyílt nap
a kastélyban

Június 9-én, pénteken 10 és 18
óra között a Maros Megyei Múzeum
szervezésében ismételten látogathatóvá válik a Bornemisza család egykori görgényszentimrei kastélya. A
Nyitott kapuk napja a görgényszentimrei kastélyban című rendezvény
ezúttal a több évszázados múltú
épület barokk kori időszakába nyújt
betekintést. A program múzeumpedagógiai foglalkozásokat, valamint
barokk táncműhelyt is tartalmaz,
így kívánja feleleveníteni az 1700as évek hangulatát és szokásait.
Mindezek mellett sor kerül az épületegyüttes szakszerű idegenvezetéssel egybekötött bemutatására is.
A legkülönbözőbb korosztályoknak
élményt kínáló esemény a Trio Estate ígéretes kamarakoncertjével
zárul, Bach, Mozart és Händel akkordjain keresztül szólaltatva meg a
18. század hangzásvilágát.
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500 éves a reformáció

Gecse Dániel (1768–1824), Marosvásárhely humánus orvosa

Dr. Ábrám Zoltán

Marosvásárhely közössége méltán emlékezik
Gecse Dánielre, a város humánus orvosára, egy
„emberbaráti intézet” létrehozójára, a róla elnevezett alapítvány és szakkollégium névadójára.
Gecse Dániel 1768. március 7-én a Közép-Szolnok megye Czigányi településén született. Anyja
Tétsi Krisztina, a marosvásárhelyi kollégium teológiaprofesszorának lánya, apja szárazajtai
Gecse Benjámin, aki nem törődött vele, semmit
sem hagyott a fiára. Anyja nem ment soha férjhez, éjjeli-nappali varrással és egyéb munkákkal
tartotta el fiát. Kora gyermekkorától nehéz
anyagi viszonyok között éltek, és bizonyára ez
fejlesztette ki lelkében a szegényekkel, elhagyatottakkal való mélységes együttérzést, ami megalapozta későbbi emberbaráti ténykedését.
Mivel „jeles és alapos készületű” bejegyzéssel

Gecse Dániel (litográfia)

végezte el a marosvásárhelyi Református Kollégiumot 1791-ben, az ifjú Gecse Dániel támogatást kapott a főegyházi tanácstól. Mivel már
kezdetben az orvosi pályára szánta magát, az akkori szokás szerint a három erdélyi református
főiskolában vizsgálatot tett, és mint alapos készültségű, de anyagiakban szűkölködő ifjú, bőkezű támogatók segítségét vette igénybe.
1792-ben a pesti egyetemre ment, ahol orvostudományokat hallgatott. Ott széki gróf Teleki József, Ugocsa vármegye főispánja támogatta.
1798-ban szerzett doktori diplomát, amelyet
Bécsben törvényesíttetett.1799-ben rövid időre
hazatért Marosvásárhelyre, gyakorló orvos volt,
majd nemsokára újból a császárvárosba utazott,
ahol orvosi felkészülését gyarapította, tökéletesítette. 1800-ban Olaszországban szolgált a császári hadseregben, ahol tífuszjárvány ütött ki. A
betegség őt sem kímélte, épphogy életben maradt.
Gyógyulása után hamarosan visszatért szülőföldjére, és Marosvásárhelyen telepedett le, járványorvosként dolgozott. Munkaköre gyakori,
többnyire hosszabb idejű távolmaradással járt.
1807-ben Hunyad megyébe küldte ki a királyi
főigazgató tanács az ott dühöngő epidémia, kolera elfojtására. 1809-ben, a francia háború alatt
a felkelő hadsereg táborkari főorvosa volt. 1813ban a királyi főkormányszék Brassóba rendelte
a keletről átharapódzott pestis legyőzésére, a következő évben hasonló minőségben Fogarasban
tevékenykedett. Hosszas és fárasztó peregrináció
után, 1815-ben végleg Marosvásárhelyen maradt, édesanyjához költözött. 1817-ben városi
főorvosnak és kórházi orvosnak választották
meg (ekkor hunyt el elődje, Horváth Mátyás), és
ezeket a munkaköröket haláláig betöltötte. Az
1811-ben létesült Szentgyörgy utcai közkórház
főorvosa lett, ahol orvosi teendőit „pontossággal, hívséggel, emberi szeretettel végezte”. A
város egyik legkedveltebb orvosa volt, mivel sok
szegényt ingyen gyógyított, gyógyszerrel látta el
a rászorulókat. Fő célja volt a város szakszerű
egészségügyi ellátása, az orvoshiány felszámolása, a bábák szakképzésének a javítása, a kívánatos higiéniai viszonyok biztosítása. Hat
hónapos betegeskedést követően, 1824. május
13-án hunyt el. Síremléke a marosvásárhelyi református temetőben vasráccsal körülkerített impozáns emlékkő, a következő felirattal: Itt
nyugszik orvos tudor Gecse Dániel, az Emberszereteti Intézet alapitója, szül. 1768 mart. 7-én,
meghalt 1824. máj. 13-án.
Gazdag és felelős szakmai életpályája mellett
Gecse Dániel nevéhez leginkább az általa létrehozott „emberbaráti intézet” kötődik. Az alapít-

vány létesítésének gondolata akkor született
meg, amikor 1818. június 28-án részt vett a marosvásárhelyi Református Főiskola állandó megtelepedésének százéves ünnepélyén. A
megemlékező istentiszteletet tartó Antal János
református püspök a későbbiekben felidézte
Gecse Dániel hozzá intézett szavait, töprengését:
„Nékem templomozás alatt elmémbe ötlék, hogy
ha valaki ezelőtt száz évekkel ennek a kollégiumnak száz forintokat adott volna, oly rendeléssel, hogy annak kamatja évenként mostanig
mindenkor tőkévé váljék, mi volna ma az összesített tőke?”
A kérdés nem maradt megválaszolatlanul.
1820-ban Gecse Dániel 2000 forintos kezdőtőkével alapítványt hozott létre, azzal a kikötéssel,
hogy kamatai száz évig tőkésíttessenek, s azok
a kitűzött jótékony célra legyenek felhasználhatók. Amikor a betegeskedő Gecse Dániel 1823ban végrendelkezett, újabb 6000 forinttal
gyarapította az alapítvány vagyonát. Halála
előtti pótvégrendeletében elrendelte, hogy minden vagyonának haszonélvezete az édesanyjáé,
majd az egész összeg az alapítványhoz csatolandó. Édesanyja 1832-ben, 87 éves korában
hunyt el. Ebben az évben az alapítvány összvagyona 32.479 váltó magyar forint és 8 denár
volt. Száz éven keresztül az alapítvány sok segítséget nyújtott a rászorulóknak, ám az első világháború utáni pénzbeváltás miatt az alaptőke
elértéktelenedett, s 1934-ben az intézetet felszámolták.
Gecse Dániel Institutum philanthropicum
(„emberbaráti intézet”) névvel illette alapítványát, amelynek az alapszabályzatát részletesen
leírta, 62 paragrafusban foglalta össze. Meghagyta, hogy az összeg egyik felével a református kollégium tetszése szerint rendelkezhet majd,
a másik rész felhasználásáról pedig „a főconsistorium a maga bölcs és jó elnézése szerint mindenkor szabadon határozzon”. A kamatok
felhasználhatóságát nem részletezi az alapszabályzat, csak arra utal, hogy „használják mindenkor bölcsen a közboldogulásra”. Felhívja
viszont a majdani elöljárók figyelmét a „kollégium fizikai és morális állapotjának előmozdítására”.
Életét és munkásságát legteljesebben egy
nyolcvanoldalas kiadvány ismerteti, melynek
címe: Néhai orvos Gecse Dániel életrajza, emberszereteti intézete és annak rövid felvilágosítása,
kiadta
az
Intézeti
Bizottság
Marosvásárhelyen 1840-ben, nyomtattatott a
kollégium betűivel. Névtelenül kiadta Antal
János erdélyi református püspök, aki a kollégium tanáraként közreműködött a Gecse Dánielféle „emberszereteti intézet” megalapításában. A
püspök így vallott Marosvásárhely humánus orvosáról: „Mindenkor támaszt az emberiség jóltevő atyja hazánkban és nemzetünkben olyan
nemes lelkű férfiakat, kik a haza oltárára feltett
áldozatot híven megőrzik”.
Gecse Dániel egyike azon marosvásárhelyi
orvosoknak, akik a helyi vonatkozáson túl elismert orvostudósok voltak, és maradandót alkottak az orvostudomány, valamint a jótékonyság
terén. „Szépen nyilatkozik meg benne a vallási
türelmesség és a magyar nemzeti érzés, mely az
egész lényét átható általános emberszereteten is
minduntalan átcsillog. Kívánatos volna, hogy
példája ne csak elismerést és dicséretet váltson
ki a lelkekben, hanem tehetősebb s milliókat
szerzett orvosoknál és más polgároknál követésre is találjon” – írták róla utódai.
Gecse Dániel példamutatása a mi számunkra
is kihívás. Hivatástudat, emberszeretet, közösségi felelősségérzet, áldozatkészség, … a közösség szolgálatának mindenkori prioritása az
egyéni érdekkel szemben – mind-mind ráillő jellemzők. Jó lenne, ha a jelenben még többen lennének azok, akik nemcsak szavakkal, hanem
tettekkel is bizonyítanák, hogy az ő követői. Jövőre születésének kétszázötvenedik évfordulóját
ünnepelheti Marosvásárhely magyarsága, amely
ma is élénken őrzi emlékét. Ebből az alkalomból
már azt javasoltam – és anyagi támogatást ajánlottam fel – a „Gecse utcai” gyülekezet, a Marosvásárhely II. Református Egyházközség
presbitériumának, hogy a közelgő évforduló alkalmából vállalják fel egy Gecse-szobor felállításának a kérvényezését és lebonyolítását a
Kistemplom mögötti térre. Hogy a ravatalnál búcsúbeszédet mondó Teleki József szavai beteljesülhessenek: „Adjon az Isten minden mivelt
népnek minél több Gecse Dánielt!”
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor
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Gecse Dániel síremléke a református temetőben

És ami ma a Bod Péter Tanulmányi
Központ helyén működik

Les Zoltán

Sokszor kérdés ma az, hogy szükség van-e olyan emberekre, vezetőkre közösségeinkben, akik egész életüket, anyagi és szellemi javaikat egy bizonyos cél érdekében feláldozzák. A gyakorlat egyre inkább azt mutatja, hogy nem elszigetelt,
magányos farkasok visznek előre egy-egy közösséget, hanem az, ha az adott közösség tagjai csapatként tudnak együtt dolgozni, közös cél felé haladni. A ma emberének szemében az egész életét feláldozó ember inkább romantikus hősnek
tűnhet, mintsem olyannak, aki két lábbal jár a földön – és valljuk be, maga a közösség az ilyen fajta önfeláldozást nem is várja el azoktól, akik bármilyen közösségi munkát végeznek. Értékes, időtálló munkát azonban csak ott lehet végezni,
ahol bizonyos szintű lemondás van, és ahol az egyéni érdekek összhangban vannak
a közösség érdekeivel.
Nem véletlen az, hogy Gecse Dániel egykori marosvásárhelyi orvos nevét kapta
az az orvosi és egészségügyi szakkollégium, amelyet az Erdélyi Református Egyházkerület alapított 2015-ben, és amely intézmény az egykori Bod Péter Református Tanulmányi és Diakóniai Központ teljesen felújított épületében kapott
helyet. Nem véletlen, hiszen Gecse Dániel példakép lehet a ma orvosai, egészségügyi munkásai számára. Mindenekelőtt odaadásban, elkötelezettségben, emberszeretetben.
A szakkollégium olyan légkört kíván megteremteni (a kényelmes és modern
lakhatási feltételek mellett), ahol a diákok lélekben és tudományban egyaránt fejlődhetnek. Ezt a célt szolgálják a heti rendszerességgel megtartott bibliaórák (tulajdonképpen beszélgetések hitről, fontos kérdésekről – keresztyén szemmel), a
lassan szintén rendszeressé váló, hiánypótló szakmai előadások, képzések. A kollégium szakmai életét egy hét egyetemi oktatóból álló munkacsapat koordinálja,
ők hivatottak arra is, hogy monitorozzák a diákok szakmai munkásságát, előmenetelét.
Hasznos közösségépítő alkalmak azok a félévente legalább egyszer megszervezett, egész hétvégés kirándulások, csendes hétvégék, melyek alatt a diákok egymással is jobban megismerkedhetnek. Idén összesen két ilyen kiránduláson
vehettek részt a diákok, Parajdon és Szegeden.
A beszélgetések, előadások, közösen eltöltött hétvégék, alkalmak mind-mind
azt a célt szolgálják, hogy rádöbbentsenek: egyénként megmaradni, boldogulni,
szakmában kiteljesedni csakis úgy lehet, ha mindez egy közösségben történik, ha
önmagunkat a másik emberrel való viszonyban határozzuk meg, és ha tudunk
olyan közösségi feladatokat is felvállalni, amelyek lehet, hogy pluszmunkával járnak, de amelyek által mind a személyes, mind a közösségi fejlődés lehetséges.
Számunkra elsősorban ezt jelenti Gecse Dániel öröksége.
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Az értékpapírokról (I.)
jogosító értékpapír (például a közraktári árujegy).
A harmadik típus a komplex jogokat biztosító értékpapír (például
a részvények – acţiuni –, amelyek
az osztalékhoz való jogot, szavazati jogot, ellenőrzési jogot stb.
biztosítanak a részvénytársaságban, vagy a kötvények – obligaţiuni –, amelyek szintén lehetővé
teszik a kötvénykibocsátó tevékenységének bizonyos mértékű befolyásolását). A jelleg szerint való
osztályozás alapján vannak fizetésre szolgáló értékpapírok (idegen
váltó, saját váltó, csekk) és befektetési hitelezési eszközként szolgáló értékpapírok (részvény,
kötvény). Ezeket a különböző típusú értékpapírokat nehéz egységes
értékpapír-fogalom
alá
befoglalni. Ezért például a francia
jogban két csoportot különböztetnek meg: az effets de commerce fogalma alá a váltót és a csekket
sorolják be, a valeurs mobilieres a
tőkepiaci tömegpapírokat (részvény, kötvény) jelöli. Tekintettel
arra, hogy a román jog elsősorban
francia mintákat követ, ez a kettős
osztályozás Romániában is tükrözi
a jogi valóságot.
A forgalomképességük szerint
vannak bemutatóra szóló, rendeletre szóló és névre szóló értékpapírok. A bemutatóra – prezentare,
la purtător – szóló értékpapír megnevezi a kötelezettet, anélkül, hogy
megnevezné a jogosultat. Az ilyen
értékpapírok forgalma egyszerű átadásuk révén valósul meg, jogosult
az a személy, aki az értékpapír mint
ingó dolog felett rendelkezni illetékes. A rendeletre szóló értékpapír
megnevezi a kötelezettet és az első
jogosultat. A rendeletre szóló értékpapír forgalma a jogosultnak az értékpapírra felvezetett nyilatkozatával valósul meg, ez a forgat-

mány (gir) nevet viseli. Az értékpapír egyszerű átadása nem elegendő. A névre – nominal – szóló
értékpapír esetében is fel van tüntetve a kötelezett és az első jogosult
neve. Engedményezésükhöz azonban nem elegendő a jogosult nyilatkozata, ugyanis (általában) a
kötelezett közreműködése is szükséges, vagy a törvény speciális eljárást szabályoz (a névre szóló
részvények esetében).
Az idegen váltó szabályozása
Romániában a két világháború közötti időszakban történt meg, a ma
is hatályos, utólag módosított 1934.
évi 58. törvénnyel. A törvény az
1930. évi genfi váltójogi egyezmény alapján készült el. Az idegen
váltó (cambie) kiállítója (trăgător)
arra szólít fel egy név szerint megjelölt személyt, a címzettet (tras),
hogy meghatározott pénzösszeget
fizessen egy harmadik személynek,
a kedvezményezettnek (beneficiar), határidőre vagy annak rendeletére. Tehát az idegen váltó
minimálisan három személy részvételét feltételezi, és két jogviszonytípust. Az elsőt az eredeti
jogviszonyok képezik, amelynek
alapján kiállították az idegen váltót
(például: A tartozik B-nek, C tartozik A-nak: A idegen váltót fog kibocsátani annak érdekében, hogy C
fizessen B-nek). A második típust
a váltójogi viszonyok alkotják,
amelyek függetlenek az eredeti
jogviszonyoktól, csak az értékpapírba foglalt jogra vonatkoznak. A
váltójogviszonyoknak, függetlenül
az eredeti jogviszony jellegétől,
mindig kereskedelmi jellegük van
(objektív kereskedelmi cselekmény); az idegen váltó ezért absztrakt értékpapír. Jelen anyagban
felhasználtuk dr. Veress Emőd
egyetemi tanár vonatkozó munkáit.
(Folytatjuk)

ügyelői május 25–27. között tájékoztató anyagokat osztottak szét
országszerte, és ellenőrizték az
érintett területek tevékenységének
törvényességét, a forgalmazott áru
származási helyét, a pénztárgépek
használatát, a nyugtaadási kötelezettség betartását. Az országos ellenőrzésben 145 felügyelő vett részt, és
az ország 62 településén 1.285 adóAz ANAF sikkasztásokat fel- köteles személyt ellenőriztek. Közel
göngyölítő igazgatóságának fel- hárommillió lej értékben róttak ki

bírságot és koboztak el árut, hatvanötezer lej körüli értékben 25.772 kg
gyümölcsöt és zöldséget foglaltak
le, tizenkét esetben megvonták a
működési engedélyt (tíz kereskedő
nem rendelkezett pénztárgéppel, két
esetben pedig nem használták azt).
Négy forgalmazónál betiltották a
nagybani vagy kiskereskedelmet,
mert ugyanabban a helyiségben zajlott mindkettő, ami törvényellenes.
(sz.p.p.)

rultával vagy a sikeres államvizsga
dátumától (az egyetemi év befejezését követő egy éven belül a licencvizsga bizonylatával kell
rendelkezni).
A középiskolát végzett fiatalok
abban az esetben is regisztrálhatnak, ha az érettségi vizsgájuk sikertelen. Amennyiben valamelyik
tantárgyból tanév végén nincs lezárva a végzős, a sikeres pótvizsgát
követően regisztrálhat az ügynökségnél.
Azok az egyetemet végzettek,
akiknek elmaradt vizsgáik vannak,
a sikeres vizsgát követően jelentkezhetnek az ügynökségnél.
A hatvannapos határidőt túllépve a végzetteket nyilvántartásba
veszik ugyan, de nem lesznek jogosultak a munkanélküli-segélyre.
A nyilvántartásban lévő végző-

sök, akik a tanulmányaik befejezését követően nem helyezkedtek el,
nem tanulnak tovább, nincs jövedelmük, illetve amennyiben van, az
kisebb, mint a szociális referenciamutató, igényelhetik a munkanélküli-segély juttatását, amelynek
összege 250 lej, és hat hónapig folyósítják.
Bővebb felvilágosításért a
Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség (AJOFM)
marosvásárhelyi kirendeltségén, a
Iuliu Maniu utca 2. szám alatt lehet
érdeklődni, vagy a 0265/269-247es telefonszám 116-os mellékszámán,
valamint
a
ludasi,
szászrégeni, segesvári, dicsőszentmártoni és szovátai kirendeltségeknél – áll a Gheorghe Ştef
vezérigazgató kézjegyével ellátott
sajtóközleményben. (szer)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Érdekes módon a romániai köztudatban, amennyiben nem cégtulajdonosokról van szó – sőt,
sokszor még ezek esetében is –, az
értékpapírok fogalma és használata
nem közismert, illetve lényeges
dolgok ezekkel az eszközökkel
kapcsolatosan nem ismertek. Az átlagember maximum annyit tud ez
ügyben, hogy léteznek az úgynevezett részvények, amelyeket anno
domini kapott az állami vállalatok
átalakítása után – pl. Marosvásárhelyen a régi tejgyár után –, de profitot belőle nem igazán látott,
viszont azt is tudja, hogy egy jelenleg divatos témára hivatkozzunk,
hogy ellenben Soros György – és
természetesen más befektetők is –
a tőzsdén ugyancsak részvényekkel
történő üzleteléssel csinos haszonhoz jutott és jut jelenleg is.
Jogi szempontból az értékpapír
olyan okirat, amely úgy testesít
meg jogosultságot, követelési
jogot, hogy annak átruházásához a
papír átadása, érvényesítéséhez
annak birtoka szükséges. Az értékpapírban a jog és okirat egységgé
válik, mondhatnánk kissé plasztikusabban azt is, hogy a jog mint fogalom materializálódik.
Az értékpapírokat több szempont szerint lehet osztályozni. Tartalmuk szerint három típusú
értékpapír van. Az első a pénzkövetelést megtestesítő értékpapír
(idegen váltó – cambie, saját váltó
– bilet la ordin és a csekk – cec), az
értékpapírok alapvető formája, és
amelyre leginkább talál az értékpapírok fenti általános meghatározása. A második típus a
meghatározott mennyiségű árura

A pénzügyi hatóság

Zöldség- és gyümölcslerakatokat ellenőriz

Az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal közleménye szerint a nyáron folytatják a
CERES elnevezésű ellenőrző
akciókat, amelyekkel azokat
a kereskedelmi központokat,
piacokat, vásárokat célozzák,
ahol nagybani tételben forgalmaznak friss gyümölcsöt
és zöldséget.

Az idén végzettek hatvan napig kérhetik bejegyzésüket

Álláskeresési járadékra jogosultak

Fél évig részesülnek álláskeresési járadékban a középiskolát és egyetemet frissen
végzettek, amennyiben a
tanév lezárását követő hatvan napon belül a megyei
munkaerő-foglalkoztatási
ügynökségek nyilvántartásába kerülnek.

Az álláskeresők nyilvántartásba
vétele egy megelőző és kötelező
szakasza a munkanélküli-segély
folyósításának és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzésének. A végzősök a felvilágosítás és személyes
tanácsadás mellett állásközvetítésben, továbbképzésekben és havi
anyagi juttatásban részesülhetnek.
A középiskolát végzettek a
május 27-ét követő hatvan napon
belül kérvényezhetik, az egyetemet
végzettek az utolsó egyetemi év zá-

Hétvégi autóbuszjárat
a Somostetőre

Június 10-étől, a nyári idényben
szombat-vasárnaponként autóbuszjáratot indítanak a Somostetőre. A
helyi közszállítási vállalat székhelyéről induló autóbuszok a Voiajor
autóbuszmegálló – vonatállomás –
1848. út – Rózsák tere – Somostető
és vissza útvonalon haladnak.
A helyi közszállítási vállalat
buszállomásától 10, 12, 14, 16 és 18
órakor indulnak a járművek a vo-

natállomás és Kövesdomb érintésével a Somostetőre, míg 11, 13, 15,
17 és 19 órakor indulnak vissza a
Somostetőről a főtér irányába. Az
említett járatokon érvényesek a városi autóbuszjáratokra váltott bérletek – diák-, egyetemista-,
nyugdíjasbérlet –, egy, két vagy az
összes vonalra érvényes bérlet, illetve az ingyenes városközi utazásra jogosító igazolványok. (sz.p.)

Interetnikai drámatábor

Fotó: archív

Az Osonó Színházműhely a
sepsiszentgyörgyi Művészeti
és Népiskolával közösen július 23–27. között a zabolai
Csipkésben interetnikai drámatábort szervez 14 év fölötti
magyar és román anyanyelvű
fiatalok számára.

A részvételi díj 265 lej, a helyek
száma korlátozott. A részvételi díj
tartalmazza a foglalkozásokat, a
szállást, napi háromszori étkezést.
A harmadik alkalommal megrendezésre kerülő tábor intenzív együttlét
az egész napot kitöltő foglalkozásokkal. Célja olyan lehetőséget teremteni a fiataloknak, hogy a
dráma- és csapatjátékok, személyiségfejlesztő és önismereti gyakorlatok segítségével közelebb kerüljenek egymáshoz, megismerhessék

egymást és felfedezhessék a közös
alkotás örömét. Az Osonó Színházműhelynek számos olyan hazai és
nemzetközi projektje van, amelyben bebizonyosodott, hogy a színház mint forma nagyszerű eszköz és
lehetőség az előítéletek leküzdésére, egymás elfogadására és a
közös kapcsolódási pontok megtalálására.
A műhelyfoglalkozásokat az
Osonó vezetője, Fazakas Misi rendező-drámatanár, valamint Iustinian Turcu, az idei UNITER-díj
debüt kategóriájának nyertese, a
szebeni Radu Stanca Nemzeti Színház színésze vezeti. Jelentkezni július
10-ig
lehet
az
osonoszinhaz@osono.ro e-mailcímen vagy a 0740-578-725-ös telefonszámon. (sz.)

Támogatók jelentkezését várják

Rászoruló gyerekek
nyaraltatása a cél

A Telefonos Szeretetszolgálat
idén IX. alkalommal szervez
ingyenes kirándulást nehéz
anyagi körülmények között
élő gyerekek számára. Ennek
megvalósításához támogatások felajánlását várják.

Az idei úti cél Kővárfonác, ahol
40 gyermek öt élménydús napot
tölthet el szeptember 6–10. között
máramarosi festői tájakon. A Telefonos Szeretetszolgálat idei kitűzött
célja, hogy a 40 részt vevő gyermek
mellé 40 olyan helyi támogatót ta-

láljon, aki fedezni tudja a kirándulás teljes költségét.
Idén nyáron is lesznek olyan
gyerekek, akik egyetlen kirándulásra és táborba se juthatnak el.
Rájuk gondolva szervez IX. alkalommal ingyenes gyerekkirándulást
a Telefonos Szeretetszolgálat. Egy
gyermek teljes ellátása 200 lej. A
felajánlási szándékot a 0753-56-5656-os telefonszámon lehet jelezni.
Telefonos Szeretetszolgálat, a
megoldás helyben van! – áll a felhívásban. (sz.p.)
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Sorsoltak a röplabdabajnokságban

Bálint Zsombor

Noha az A1 osztályos röplabdabajnokság csupán októberben rajtol, a sportági szövetség már most
elkészítette az új idény sorsolását
és a Románia-kupa párosítását. A
mezőny a feljutási osztályozót követően a Temesvári Agrolanddal és
a Kolozsvári U-val vált teljessé,
amelyek a kieső Galac és Craiova
együtteseit váltják. Hogy mennyire
véglegessé, az az őszi rajtig még
elválik, hisz például a Bukaresti
Rapidnál, amely a harmadik lett az
osztályozó tornán, már kész tényként kezelik, hogy az élvonalban
kezdik az új idényt, ugyanis a Karácsonkői Unic kiltátástalan anyagi
helyzetbe sodródott, és az értesülések szerint nem áll rajthoz.
Addig is azonban, amíg tisztázódik ez a helyzet, az Unic a mezőny
részét képezi, és benne volt a sorsolási urnákban, mi több, a Románia-kupa
első
körében
a
Marosvásárhelyi CSU Medicina ellenfele lesz. Az előző idényhez hasonlóan az első kört egyetlen
menetben rendezik, Karácsonkőn –
illetve Bukarestben, ha valóban a
Rapid váltja majd az Unicot. Mindkét esetben esélyesebbnek számít a
Medicina, még úgy is, ha idegenben kell helytállnia, ám ha továbbjut, a negyeddöntőben a bajnok és
kupagyőztes Balázsfalvi Alba Voleijel kerül szembe, amely a 2017–
18-as idényben is a legerősebb
csapatnak ígérkezik.

A bajnokság a következő évben
az ideihez hasonló rendszerben zajlik. Azaz az alapszakaszt követően
két hatcsapatos értékcsoportra oszlik a mezőny, amelyeknek keretében ismét oda-vissza találkoznak a
csapatok. Az alapszakaszból a klubok minden pontot magukkal visznek. Ezt a rendszert a sportági
szövetség azzal együtt sem változtatta meg, hogy az idén bebizonyosodott, akár öt-hat fordulóval a
befejezés előtt eldőlhet minden
fontos kérdés, így az egész unalomba fullad. Az egyetlen lehetséges módosítás a pontozási
rendszerben lehet, ha a föderáció
javaslata elnyeri a klubok tetszését.
Ezek szerint továbbra is három
pont járna a 3:0-s és 3:1-es győzelmekért, két pont a 3:2-ért, egy pont
a 2:3-as vereségért és nulla pont az
1:3-ért, illetve 0:3-ért, a rangsorolás első kritériuma azonban a győzelmek száma lenne, és csak utána
vennék figyelembe a pontokat,
majd a játszmaarányt és végül a
pontarányt. Más szóval, ha egy

csapatnak például négy 3:2-es győzelme van négy meccsből, ami
nyolc pontot jelent, megelőzné azt
a riválisát, amely négyből csak
három meccsen nyert, de mindegyiken 3:0-ra, így kilenc ponttal
rendelkezik.
A sorsoláson minden csapathoz
egy számot rendeltek, amely a Berger-táblázat alapján a mérkőzések
sorrendjét is adja. Ezek szerint a
Marosvásárhelyi CSU Medicina a
következő sorrendben játszik a riválisaival: Balázsfalvi Alba Volei
(idegenben), SCM Piteşti (otthon),
Bákói Ştiinţa (i.), Bukaresti CSM
(o.), Temesvári Agroland (i.), Jászvásári Penicilina (o.), CSM Târgovişte (i.), Bukaresti Dinamo (o.),
Kolozsvári U (i.), Karácsonkői
Unic (i.), Lugosi CSM (o.).
A fordulók időpontját csak a
kezdés előtt határozzák meg, és
egyelőre annyit lehet tudni, hogy
az első fordulót október 14-én rendezik. Egy héttel korábban játsszák
a Románia-kupa első körének a találkozóit.

Ezüstérmes az ifjúsági csapat

Nem sikerült megvédenie bajnoki címét a Marosvásárhelyi CSU
Medicina női ifjúsági csapatának, amely csak ezüstérmes lett. A temesvári tornán a házigazda Agroland csapatával vívta a döntő csatát,
mindjárt az első nap, és az A1 osztályba egy héttel korábban feljutó
kerettel gyakorlatilag azonos összetételű temesvári gárda kihasználta
a hazai pálya előnyét, valamint az egy hónapja tétmeccsen nem szerepelt marosvásárhelyiekkel szembeni jobb bajnoki ritmust, és 3:2-es
győzelmet aratott. A többi mérkőzést megnyerték Bokor István tanítványai, de az Agroland aranyát már nem tudták elvenni.

Negyedik lett a női focicsapat

Nyolc éve nem végzett lennebb a
második helynél a marosvásárhelyi
női labdarúgócsapat, amely 2009ben még City’us néven lett negyedik, hogy egy évvel később már
FCM-ként bajnokságot nyerjen,
azóta pedig folyamatosan a 2. helyet szerezze meg. Az idén ismét 4.
helyezett lett a csapat a Szuperligában, mondhatnók a tehetetlenségi
erő miatt, hiszen az ősszel alapozta
meg ezt a pozíciót.
A visszaesés okai jól behatárolhatóak. A csődeljárás alatt álló klub
számára egyfajta púp lett a hátán a
női csapat, amely gyakorlatilag teljesen finanszírozás nélkül maradt. A
játékvezetői díjat többször is a vezetőedző, Székes Károly fizette ki
zsebből, minden olyan játékos, aki
nem idevalósi, távozott, és a visszavágók során többször előfordult,
hogy éppen tizenegy játékos állt
rendelkezésre egy-egy találkozón.
Ilyen szempontból a Nagybányai
Independenţa elleni mérkőzés a zárófordulóban kivételnek számított,
hiszen egy tartalékot is sikerült nevezni a mérkőzésre, a hosszas sérülés után visszatérő Crina Tămaşt. A
sereghajtó és biztos kieső Nagybánya ellen a győzelem a sereg maradékának
sem
okozhatott
nehézséget, noha alig két napja tért
vissza a csapat Jászvásárból, ahol
4-0-ra kikapott a jó képességű házigazdáktól. Igaz, mintegy félórát
kellett várni, amíg a nagybányai védelem megadta magát, aztán azonban 5-0-ra is elhúzott a hazai csapat.
A találkozó és a keservesen végigvitt idény végéhez közeledve fejben
is elfáradtak a marosvásárhelyi játékosok, ami lehetőséget adott az ellenfélnek, hogy három gólt is lőjön,
bár csak ritkán közelítette meg a
mezőnyjátékosból botcsinálta kapussá lett Rusz Orsolya hálóját.
Hogy mi lesz a folytatásban, az
még a jövő titka, de ahhoz, hogy legyen még jövője a női focinak Marosvásárhelyen, a csapatnak nagy
valószínűséggel önállósítania kell
magát az ASA klubtól, és tiszta lappal indulnia az őszi bajnoki idényben. (B. Zs.)

Döntetlennel búcsúzott
az ASA az 1. ligától
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Döntetlenre mentette az ASA a
Jászvásári CSM Politehnica elleni,
utolsó 1. ligás mérkőzését hétfőn
délután. Adrian Moldovan már negyedórán belül betalált, Ştefănescu
beadásából fejelt a hálóba, a házigazdáknak csak a hajrában sikerült
a gólszerzés, ami nem csoda, hiszen
mindössze két alkalommal próbálták bevenni az ellenfél kapuját, Nicoliţă és Stoica távoli lövéssel
eredménytelenül.
kísérletezett,
Mindeközben Ţigănaşu és Adrian
Moldovan megkettőzhette volna a
moldvaiak előnyét, de mindketten
elhibáztak egy-egy jó lehetőséget. S
ami nem sikerül az egyik oldalon,
összejön a másikon: Nicoliţă elkapott egy labdát a büntetőterület szélén, elfektette Caparcót, majd az
üres kapuba továbbított.
A hétfő délutáni mérkőzés eredménye semmilyen formában nem
befolyásolja a tabellát: az ASA utol-

sóként végzett, és kiesett, míg a
Jászvásár az alsóház első helyén fejezte be a labdarúgó 1. ligás rájátszást.
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 14. (utolsó) forduló: Marosvásárhelyi ASA – Jászvásári CSM
Politehnica 1-1 (0-1)
Marosvásárhely, Trans-Sil stadion, vezette: Horia Mladinovici.
Gólszerzők: Nicoliţă (81.), illetve
Moldovan (14.).
Sárga lap: M. Constantin (37.), illetve Asavoaei (75.).
ASA: Moga – Dulap, M. Constantin, Tudose, Mendy – Nicoliţă,
Petra (70. R. Iliescu), Candrea, Sin
– Petriş, Schieb (27. R. Stoica).
Jászvásár: Caparco – Bosoi,
Ciucă, Mihalache, Ţigănaşu – Gheorghe, Matos de Santos – Ciucur
(67. Bădic), Ştefănescu (58. Danale), Panţâru (55. Asavoaei) –
Moldovan.

A pénteken Andorrában világbajnoki selejtezőt játszó magyar labdarúgó-válogatott 3-0-ra kikapott
hétfő este az orosz csapattól felkészülési mérkőzésen. Bernd Storck
szövetségi kapitány négy újoncot
avatott az összecsapáson, Eppel
Márton és Márkvárt Dávid kezdőként, míg Kleisz Márk és Balogh
Norbert csereként mutatkozott be a
nemzeti csapatban. A magyar válogatott 39 éve nyeretlen az oroszokkal szemben, legutóbb 1978-ban a
jogelőd Szovjetuniót győzte le.
Felkészülési mérkőzés: Magyarország – Oroszország 0-3 (0-2)
Budapest, Groupama Aréna, 15
ezer néző, vezette: Christian Dingert (német).

Gólszerzők: Szmolov (20.),
Eppel (40., öngól), Poloz (89.).
Sárga lap: Márkvárt (66.), Kleinheisler (80.), illetve Vasin (38.), Jerokin (48.).
Magyarország: Gulácsi – Bese,
Lang, Kádár (46. Vinícius), Hangya
(46. Kleisz) – Márkvárt, Nagy
Ádám – Dzsudzsák (70. Kleinheisler), Kalmár (46. Sallai), Stieber
(75. Gyurcsó) – Eppel (70. Balogh).
Oroszország: Akinfejev – Szamedov (76. Szmolnyikov), Vasin,
Dzsikia (81. Siskin), Kudrjasov,
Zsirkov (88. Taraszov) – Golovin,
Glusakov, Zobnyin (33. Jerokin) –
Szmolov (84. Mirancsuk), Buharov
(63. Poloz).

Sima magyar vereség
az oroszoktól

Románia nemzetközi úszóbajnokságán

Fángli Henrietta háromszor
a dobogón

Csak a helyi játékosokra számíthattak a tavasszal, sokszor még az is nehézséget jelentett,
hogy tizenegy játékost nevezzenek egy-egy mérkőzésre. Fotó: Nagy Tibor

Jegyzőkönyv

Női labdarúgó-szuperliga, 18. forduló: Marosvásárhelyi ASA – Nagybányai Independenţa 9-3 (4-0)
Vezette: Claudiu Ştef (Marosvásárhely) – Albu Bálint (Marosvásárhely), Ioan Orosfoian (Marosludas).
ASA: Rusz – Vâga, Meleacă, M. Boroş, Năznean, Balázs, Barabási,
Roca, Gorea, Adorján, A. Boroş (76. Tămaş).
Az ASA gólszerzői: A. Boroş (28., 29.), Barabási (37., 49.), Gorea (43.,
61., 75.), Meleacă (68.), Tămaş (81.).
A női labdarúgó-szuperliga 18. fordulójának további eredményei: Székelyudvarhelyi Vasas Femina – Temesvári CFR 0-0, Real Craiova – Borgóprundi Heniu 2-6, CSS Târgovişte – Bukaresti Fair Play 7-3, Kolozsvári
Olimpia – Jászvásári Navobi 7-2. Elmaradt mérkőzésen: Jászvásári Navobi – Marosvásárhelyi ASA 4-0.

Ki a bajnoki ezüstérmes?

Érdemben befolyásolja Jászvásári Navobi – Temesvári CFR mérkőzés eredménye a bajnokság végső rangsorát. A találkozót a 10. fordulóban kellett volna megrendezni, azonban akkor elhalasztották. Az
összecsapás eredményéről lapzártáig nem értesültünk, így annak híján
a következő állásról számolhatunk be:
1. Kolozsvár
18
18
0
0
143-7 54
2. Jászvásár
17
11
2
4
72-28 35
3. Temesvár
17
11
2
4
68-36 35
4. ASA
18
10
1
7
69-35 31
5. Borgóprund 18
9
0
9
49-51 27
6. Székelyudvarhely 18
6
3
9
24-53 21
7. Târgovişte
18
6
2
10
35-70 20
8. Craiova
18
6
0
12
26-74 18
9. Bukarest
18
3
1
14
37-103 10
10. Nagybánya 18
2
3
13
22-88 9

Egy ezüstérmet és két bronzot szerzett a Marosvásárhelyi Iskolás Sportklub (ISK) úszója, Fángli Henrietta (edzője: Petelei Attila) Románia nemzetközi úszóbajnokságának a junior korosztály számára kiírt versenyén,
amelyet május 24-e és 28-a között rendeztek Bukarestben. Lapunkat arról
tájékoztatták, hogy Fángli 50 m mellúszásban lett második, illetve ugyanabban az úszásnemben, 100 és 200 méteren érkezett harmadiknak.
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Ratosnyán (Jód, Marospart): bútorozott két szoba, konyha,
fürdőszoba,
fásszín,
teleknagyság:
1.150 m2. Irányár: 26.000 euró. Tel.
0742-224-789. (1469)
ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1349)

ELADÓ 8 kg-os vaskalapács
(baros), 30 méter flexibilis kábel
(7x2,5 mm2). Tel. 0265/429-094.
(1568)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel.
0744-121-714,
0265/218-321. (1405)

AZ 50 ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓRA szeretettel várjuk osztálytársainkat
június
10-én,
szombaton 14 órakor a Rosen Garden vendéglőbe (1918. December
1. út 163/a szám).
Az Unirea-Egyesülés Középiskola
1967-ben végzett XI. B osztálya
(osztályfőnök Molnár Magda tanárnő) nevében a szervezők. (Tel.
0742-828-647.) (58950-I)

KÚTÁSÁST, pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1575)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSOGATÓGÉPEK, mikrohullámú
sütők, porszívók javítását vállaljuk
az ügyfél lakásán, bárhol Maros
megyében. Kelemen szerviz. Tel.
0265/243-294,
0745-560-092.
(59705-I)
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MEGEMLÉKEZÉS

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel és örök
bánattal
emlékezünk
id.
DOMAHIDI
SÁNDORRA
halálának első évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Nyugodjon békében! Emlékét őrzi
felesége, fiai, menyei és
unokái. (1548-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a marosugrai születésű
OLARIU ARANKA
szül. VARGA ARANKA
a Marosvásárhelyi Művészeti
Iskola egykori tanára
hosszú, de türelemmel viselt
betegség után, 2017. május 7én, életének 90. évében Budapesten
elhunyt.
Drága
halottunktól 2017. június 10-én
12 órakor búcsúzunk a marosvásárhelyi református temető
cintermében. Hamvait családja
ezt követően a marosugrai temetőben helyezi örök nyugalomra.
A gyászoló család. (v.-I)

Csütörtökön a Creactivity Kids Clubban interaktív zenés
foglalkozás 1-3 éves gyerekeknek sok játékkal, versikével és
mesével. Időpont: 10.30 óra.
Helyszín: Rózsák tere 16. szám. Ára 15 lej.
Az élménydús zenei hallásfejlesztő tevékenység időtartama 40
perc, ami kiegészül 20 perc játszóházas tevékenységgel. A
részvételhez
regisztráció
szükséges
a
0740-647-575-ös
telefonszámon, mert a helyek száma korlátozott.
Lovász Ágota és a Creactivity csapata élőzenével és minőségi
ütőhangszerekkel várja Önöket és gyerekeiket!
Focitábort szervez az MSE Sportegyesület a nyári vakáció első
hetében, június 19-23-a között a nagyadorjáni Dorman
sportközpontban. Gyönyörű, csendes környezetben, távol a világ
zajától, ideális helyszínen. Kezdd velünk a nyári vakációt! További
információk a következő honlapon: focitabor.focisuli.ro. Telefon:
0720-522-618.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Magyarország területén változó munkahelyre ÉPÍTŐIPARI CÉGHEZ keresünk ÉJJELIŐRT telephely-, illetve gépőrzésre. Bejelentett
állás, 530 Ft (1,70 euró) órabér, plusz szállás és Magyarországon belüli
utazás biztosítva. Hétköznaponként 13-14 órás éjszakai műszak, hétvégén, ünnepnap 24 órás műszakok. Vagyonvédelmi képesítés nem feltétel. Józan életű, 50 év feletti, dolgozni akaró, akár nyugdíjas
személyek jelentkezését várjuk. Jogosítvánnyal vagy saját személygépkocsival rendelkezők előnyben. További információk a 0757-033854-es telefonszámon kaphatók. (sz.-I)
FELVESZEK FIATAL LÁNYOKAT cukordekorációk gyártására, a
vakációban tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezni a 0745-520-408-as
telefonszámon. (1548-I)
FELVESZEK ÉPÍTKEZÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKET,
gipszkartonost, festőt. Tel. 0730-351-694. (1548-I)

TETŐSZERKEZETET készítünk Lindab lemezből, cserépből és
fából, úgyszintén teraszokat. Bármilyen kicsi javítást vállalunk. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0755-572-686, Csaba. (1548-I)

GÉPLAKATOSOKAT alkalmazunk belföldi és külföldi munkára.
Önéletrajzát küldje a je@telog.hu e-mail-címre. Érdeklődni 9-16 óra
között a 0728-010-100-as telefonszámon. (18926-I)

MAROSVÁSÁRHELYI BÁR-VENDÉGLŐ BÁROST és PINCÉRT
alkalmaz. Érdeklődni a 0724-077-471-es telefonszámon lehet. (sz.-I)
ALKALMAZUNK LAKATOST, HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187.
(-)

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. (59920-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)

BÁROSNŐT alkalmazunk. Tel. 0740-034-622, naponta 7.30-22 óra
között. (18989)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmazna. Telefon:
0753-025-603. (18923-I)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET és PINCÉRT Víkendtelepen lévő vendéglőbe, a
2017. évi nyári szezon idejére. Tel. 0733-090-650. (sz.-I)

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

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)

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

MEZŐGAZDASÁGI vagy KERTÉSZETI végzettséggel rendelkező
MUNKATÁRSAT keresünk. Tel. 0743-031-646. (19001-I)

Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata,
testvér, nagybácsi, após, apatárs, rokon, jó szomszéd, ismerős,
NAGY JÓZSEF-CSABA
a Cukorgyár volt dolgozója
életének 61. évében türelemmel
viselt, hosszú szenvedés után
2017. június 4-én csendesen
megpihent. Temetése június 7én, szerdán 13 órakor lesz a remeteszegi temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1559-I)
Szép volt veled, szomorú lesz
nélküled,
amíg csak élek, siratlak tégedet!
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága férjemtől,
NAGY JÓZSEF-CSABÁTÓL
aki örökre itt hagyott.
Felesége, Marika. (1559-I)
Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal tele
szívvel búcsúzunk
NAGY JÓZSEF-CSABÁTÓL.
Nyugodj békében!
Fia, Csabi, menye, Kinga,
unokái: Adrienn-Dorottya
és Norbert-Krisztián. (1559-I)
Köszönöm, hogy felneveltél,
Köszönöm, hogy szerettél!
Számomra Te sohasem leszel
halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!
Búcsúzunk édesapámtól és
nagytatánktól,
NAGY JÓZSEF-CSABÁTÓL.
Lányod, Andi és unokáid:
Lehel és Csabika.
Nyugodj békében, tata!
(1559-I)
Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
De abban reménykedünk, hogy
jó helyre mentél,
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.
Szívem mély fájdalmával tudatom, hogy szeretett testvérem,
NAGY JÓZSEF-CSABA
június 4-én, életének 62. évében csendesen megpihent. A
tehetetlen fájdalom iszonyú,
csak egy dolog szolgál vigaszul, talán csillagként ragyogsz
felettem, onnan is vigyázva
minden lépésem…
Szerető húgod, Imola. (1559-I)

Lecsukott szemmel még látom
a lelkét,
Ki mellettem ül és nekem
mesél.
Nem maradt utánad más, csak
az emlék,
Örökké szeretlek, bárhol legyél!
Összetört szívvel búcsúzunk a
drága bátyámtól,
NAGY JÓZSEF-CSABÁTÓL.
Szerető unokahúgod, Baba
és férje, Ady.
Nyugodj békében,
drága kicsi bátyám! (1559-I)
Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett férj, édesapa,
nagyapa, após, testvér, sógor
és szomszéd,
id. DOMOKOS SÁNDOR
az ILEFOR volt mestere
71 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat 2017. június 8-án 14
órakor helyezzük örök nyugalomra a ratosnyai református
temetőben. Emléke szívünkben
örökké élni fog.
Fia, Sanyika és családja,
lánya, Réka és családja.
(1567-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett testvérünk,
id. DOMOKOS SÁNDOR
hosszú és türelemmel viselt
szenvedés után megpihent. Temetése 2017. június 8-án 14
órakor lesz a ratosnyai református temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Testvérei: Klári, Albi, András,
Misi és családjuk. (1567-I)
„Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a
te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem.”
(Zsoltárok 23:4)
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a legdrágább
édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, jó
szomszéd és jó barát, a felsősófalvi születésű
KACSÓ JUSZTINA
balavásári lakos életének 77.
évében, hosszú szenvedés
után visszaadta lelkét az ő Teremtő Urának. Drága halottunk
temetésére 2017. június 8-án 13
órakor kerül sor a balavásári
családi háztól, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1584-I)
Egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel,
az idő bárhogy is halad.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó édesanya, nagymama,
dédnagymama, testvér, rokon,
özv. SZABÓ BÉLÁNÉ
szül. Szabó Victoria
életének 94. évében hosszú
szenvedés után, 2017. június 6án örökre megpihent. Drága halottunk temetése f. hó 8-án 15
órakor lesz a református temetőben, katolikus szertartás szerint.
Fájó szívvel búcsúzik leánya,
Piri, veje, Marci, unokája,
Zsuzsa és párja, Levente. (-I)

Valaki elment, akit szerettem,
Valaki volt a mindenem,
Búcsú nélkül itt hagyott,
Utána csak üresség maradott.
Láttam őt nevetni boldogan,
Hallottam a legszebb szavakat,
Amit ember csak mondhatott,
De elment, s a szívem megfagyott.
Valaki meghalt, akit szerettem,
Valaki magával vitte mindenem.
Drága mamám,
SZABÓ VICTORIA
nagyon szeretlek, és köszönöm
neked, hogy becsülettel felneveltél. A szívemben hordozlak,
míg élek.
Unokád, Zsuzsa. (-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett, drága édesanya, testvér, rokon,
DEMÉNY IBOLYA
szül. Lukács
szerető szíve hosszú betegség
után június 2-án megszűnt dobogni. Temetése június 6-án 15
órakor volt a református temetőben, katolikus szertartás szerint.
A gyászoló család. (1551-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak KERESZTESI
ZSUZSÁNNA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Emléke
örökre megmarad szívünkben.
Nyugodjon békében! Gál Ibolya
és családja. (1578-I)
Őszinte együttérzésünket, részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak
KERESZTESI
ZSUZSANNA váratlan elvesztése miatt. Szakács István és
Zsófi. (1581-I)
„A lélek él: betűben, színben,
fában,
Hullámos hangban és merev
márványban,
Száz változáson át Amíg
meg
nem
tagadja
önmagát.”
(Reményik Sándor)
Megrendülten
búcsúzunk
hirtelen eltávozott osztálytársunktól, KERESZTESI (szül.
Madaras)
ZSUZSANNÁTÓL.
Őszinte részvétünk gyászoló
szeretteinek. Volt osztálytársai
(XII. D) és osztályfőnöke az
Unirea Líceumból. (1580-I)
Mély
együttérzésünket
és
őszinte részvétünket fejezzük ki
Keresztesi Domokosnak és
családjának
a
szeretett
FELESÉG,
ÉDESANYA
és
ANYÓS elvesztése miatt érzett
fájdalmukban. Isten nyugtassa
békében! A kollégák a Maren
cégtől. (1586)
Mély
együttérzésünket
és
őszinte részvétünket fejezzük ki
barátnőnknek, Somai Erikának
szeretett
ÉDESANYJA
elvesztése miatt érzett mély
fájdalmában.
A
Jóisten
nyugtassa békében! A Kurta
család. (1585-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájó szívvel mondunk hálás
köszönetet mindazon közeli és
távoli rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, szomszédoknak,
volt munkatársaknak, akik drága
jó édesapám, UGRAY LÁSZLÓ
temetésén részt vettek. Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Felesége, Duci, fiai:
Zoltán, Lacika, húga, Gyöngyi.
(1571)
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A szállító neve
és címe
TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242
ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753
INTER TOURS
Rózsák tere 61.
(bejárat a Petőfi térről),
tel. 0265/264-011,
0733-013-166

Útirány
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Indulás

Visszatérés

Irányár

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.,
csütörtök 18.30 ó.,
péntek 18.30 ó., szombat 8 ó,
vasárnap 18.30 ó, Népliget,
Volán buszállomás

Előnyös árak

Marosvásárhely –
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

Egy út 100 lej,
menet–jövet 180 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
170 lej.

Marosvásárhely –
Szalonta – Békéscsaba –
Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Csütörtök 20 ó. és vasárnap
reggel 7 ó.,
a Nemzeti Színház mögötti
parkolóból; 20.30 ó. a Voiajor
távolsági buszállomástól 21 ó.

Péntek 17 ó.
és vasárnap 19 ó.,
Kecskemét,
távolsági buszállomás; 19 ó.
Szeged, Mars téri buszállomás

Marosvásárhely –
Budapest

Június 15-től:
Marosvásárhely –
Liszt Ferenc reptér –
Budapest

Szerda, péntek, vasárnap 21 ó.,
a Nemzeti Színház mögötti
parkolóból

Csütörtök, szombat, hétfő
Budapest 14.30 ó., a Népligettel szembeni parkolóból

Egy út 110 lej, menet-jövet 180 lej,
Kecskemétig 120 lej, menet-jövet
200 lej. 10% kedvezmény nyugdíjasoknak, egyetemistáknak, tanulóknak. 50% kedvezmény 10 éven aluli
gyermekeknek.
Minden 6. út ingyenes.

Tisztelt olvasók!
Romániában első alkalommal fedeztek fel egy
hatékony jóst, VERONICA javasasszonyt, akinek
tisztánlátásáról tudósok és papok is pozitívan
nyilatkoztak.
Tudásával segíteni tud önnek problémái
megoldásában, kötéseket, átkokat old fel, sikert
hoz a házhoz, helyrehozza a megromlott
kapcsolatokat, 48 órán belül egyensúlyt teremt az
otthonukban
és
lelkükben,
különböző
bőrbetegségekben és más betegségekben is
segít, melyek más módon nem gyógyíthatók, leveszi a rontást, segítséget nyújt
sok egyéb problémában is.
Hívja bizalommal a 0743-797-252-es telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: 1458)

A Népújság hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.
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