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Maior a városnapokat nem tartja túlzottan költségesnek

Nekilátnak az Arató utcai híd javításának

Színes, érdekes,
hasznos program
a Születés Hetén

A szervezők célja, hogy tájékoztassák
a kismamákat a szülés módját, helyét
és a „kísérők” kiválasztását illető lehetőségekről.

____________2.
Piranesi rézkarcai
a Tékában

Elviselhetetlen kánikulai napokon kellemes időtöltés lehet egy látogatás a
Teleki–Bolyai Könyvtárban, amelynek
hűvös nagytermében a Múzumok éjszakáján nyílt meg a 18. századi Itália
legkiemelkedőbb tehetségű rézmetsző
mesterének, Giovanni Battista Piranesinek a rézkarcaiból rendezett kiállítás.

____________5.
Közvitán
a kataszteri
illetékek

Az Országos Kataszteri és Ingatlanügynökség illetékeseinek szándékában áll újraszámítani a kataszteri
illetékeket. A szolgáltatási díjakat a
2009–2017 közötti inflációs rátának
megfelelően szeretnék módosítani.

Két témával indította tegnapi sajtótájékoztatóját Claudiu Maior, a polgármester
tanácsadója. Az első a nemrégiben lezajlott Marosvásárhelyi Napokkal,a
másik a beiskolázási tervvel volt kapcsolatos. Az újságírók azonban további
problémákat is feszegettek, mint például a Poklos-patakon átívelő Arató
utcai beszakadt híd ügye, hiszen a biztonságos közlekedés érdekében sürgős
javításra szorulna.

Mezey Sarolta

A múlt nyáron megrongálódott Arató utcai
híddal egy évig semmi sem történt, bár a gépkocsiforgalom előtt megnyitották, de a járda
ugyanúgy, féloldalt beszakadva áll. Maior szerint a műszaki méréseket elvégezték, s a munkálatok elvégzésére kiírták a versenytárgyalást.
Megegyezés született a Vízügyi Igazgatósággal,
s a költségek egy részét átvállalják. A munkálatok befejezése év végére várható. A Poklospatak fölötti többi híd felújításáról egyelőre nem
esett szó.

Fotó: Antalfi Imola (archív)

Tűzijáték mindig lesz
Az idei Marosvásárhelyi Napokon gazdagabb
volt a programajánlat, mint tavaly, tekintettel
arra, hogy több színhelyen több szórakozási lehetőséget biztosítottak, pl. a Maros-híd alatt, a
Víkenden, a Ligetben. Tették ezt azért, hogy a
fiatalok sajátjuknak érezzék a várost, ahol jól
szórakozhatnak. Claudiu Maior a sajtóban napvilágot látott hírekre reagált, amelyekben azt nehezményezik, hogy temérdek pénzt költöttek el
a városnapokra és bizonyos rendezvényekre.
(Folytatás a 4. oldalon)

Az RMDSZ nem
szavazza meg
a Grindeanu-kabinet
leváltását

Az RMDSZ nem szavazza meg a bizalmatlansági indítványt, amelyet a politikai támogatás
nélkül maradt, de lemondani nem hajlandó
Sorin Grindeanu miniszterelnök ellen terjesztett a parlament elé a szociálliberális koalíció,
s az RMDSZ törvényhozói egyáltalán nem vesznek részt a szavazáson – jelentette be kedden
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Erről az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciójának együttes ülésén született döntés, miután eredménytelenül zárultak a PSD-ALDE koalícióval hétfőn
kezdődött tárgyalások.
Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke korábban azt mondta: az RMDSZ a magyar közösség érdekeinek érvényesítésére próbálja kihasználni a
kormányválságot, és nem zárkózik el attól, hogy döntő
módon befolyásolja a Szociáldemokrata Párton (PSD)
belüli konfliktus kimenetelét.
Hétfő délután és kedd délelőtt napirendre is került a
parlamentben az RMDSZ több törvénytervezete, de miután a román ellenzéki pártok vezetői, valamint a román
(Folytatás a 3. oldalon)

____________6.
Parkoló
gépjárműben
veszélyes kiskorút
hagyni

A nyári kánikulai forróságban az emberek óvintézkedésekkel a saját és
környezetükre gyakorolt negatív hatásoktól is kell védekezzenek. A tűző
napon parkoló autóban nem szabad
gyereket, de állatot sem hagyni.

____________8.

Válság, te drága!

Benedek István

A dolgok tegnapi lapzártakori állása szerint ma szavaznak a parlamentben a kormány elleni bizalmatlansági indítványról. Történjen bármi, egy biztos: a cirkusz
vége még messze van, és ennek a politikai háborúnak
vaskos számlája lesz, amit szokás szerint az adófizető
törleszt.
Efelett érdemes lenne legalább annyira felháborodni,
mint azt sokan tették az utóbbi napok alkudozásai kapcsán feléledt magyarellenes kórus margóján. Mert azt
már megszokhattuk, hogy a balkáni politikában ha egyszer hatalomról van szó, akkor bárki, bármikor, bárkivel
hajlandó összeborulni, de shakespeare-i drámákat megszégyenítő stílusban összeveszni is.
Ami viszont mind a felszíni nyilatkozatokat túlzottan
komolyan vevőknek, mind a háttérbe valamennyire belelátók döbbenten bámuló tömegének egyaránt fájni fog,
az a válság gazdasági költsége. A napokban jelent meg
egy civil elemzés a román államadósság kamatterheinek
változásáról. Mint ebből kiderül, a nemrég még a hátát
tartó párt szerint is kiváló kormány regnálásának fél éve
alatt a román állam által felvett hitelek kamatai jelentősen emelkedtek. A földrész e fertályán gyakorlatilag
(Folytatás a 3. oldalon)
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Ma ALAJOS, LEILA,
holnap PAULINA napja.
PAULINA: a Pál női alakjának, a Paulának a továbbképzése. Jelentése: kicsi, kis
termetű.
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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
Jogi tanácsadás

Ma délután 4 órakor a Népújság szerkesztőségében
(Dózsa György utca 9. szám, II. emelet, 57-es iroda) jogi
tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az
érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az üggyel kapcsolatos valamennyi iratot.

Folytatódik a képességfelmérő
a nyolcadikosok számára

A román nyelv és irodalomból tartott írásbelivel elkezdődött
hétfőn a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgája. Az oktatási minisztérium által jóváhagyott vizsgarend
értelmében 21-én, szerdán matematikából, 22-én, csütörtökön pedig anyanyelvből mérik fel a tanulók tudását. Az
eredményeket június 26-án 16 óráig teszik közzé, és
ugyanaznap 16 és 20 óra között fogadják az óvásokat. A
végleges eredményeket június 30-án ismertetik.

Versenyvizsga igazgatói
és aligazgatói állásokra

A Maros Megyei Tanfelügyelőség versenyvizsgát szervez
iskolaigazgatói és aligazgatói tisztségek betöltésére. A
megye 92 tanintézménye érintett, ahol vagy az igazgatói,
vagy az aligazgatói állás vár végleges betöltésre. A beiratkozás június 19. – július 6. között zajlik a Maros Megyei
Tanfelügyelőségen. Az írásbeli vizsgára július 17-én, a kiértékelésre és az interjúkra július 19–31. között kerül sor.
Bővebb tájékoztatás a 0265/213-779-es telefonszám 112es mellékállomásán, illetve a 0733-942-159-es telefonszámon.

Bibliás nyaralás fiataloknak
és felnőtteknek

Bibliás nyaralást szerveznek fiataloknak és felnőtteknek
július 6–9. között Csíksomlyón, a Jakab Antal tanulmányi
házban. A tábor témája: Sebek, melyek a lelket gyógyítják
– A megbocsátás, mely helyrehozza az összetört kapcsolatokat. Előadó: ft. Oláh Dénes. Jelentkezni június 21-ig
lehet a 0754-251-897-es telefonszámon vagy a
henn_arpad@bizfocus.ro e-mail-címen.

Képzés a közbeszerzésről

A csíkszeredai Edu-Tech Consulting június 22–24. között
az elektronikus közbeszerzési rendszerről (SEAP) tartandó képzéssorozat egyik állomásaként Szovátán 9 órától a polgármesteri hivatal előadótermében tart találkozót.
Előadók: Alina Brustureanu közbeszerzési szakértő és tréner Bukarestből, valamint a szintén fővárosi Adina Popescu, aki több közigazgatási egység pályázatírója és
projektvezetője, a SEAP-rendszer műszaki fejlesztője. Az
érdekeltek megismerhetik a közbeszerzésre vonatkozó
98/2016-os, a 99/2016-os és a 101/2016-os törvényt,
ugyanakkor a rendszer uniós működését, a pályázatok
összeállításáról, feltöltéséről és az elektronikus katalógus
kezeléséről is szó lesz. A marosvásárhelyi előadás a Kulturális és Tudományegyetem Iuliu Maniu utca 4. szám
alatti székhelyén lesz. Jelentkezni még ma lehet a
www.edutechconsulting.ro honlapon.
Hírszerkesztő: Mózes Edith

Választási lehetőségek
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Színes, érdekes, hasznos program a Születés Hetén

Hétfőn délután két látványos,
kedves fotókiállítással vette
kezdetét az idei Születés Hete
rendezvénysorozat. Szervezője
a Noé Projekt Kulturális Egyesület a MamiCenterrel közösen. A
június 19–25. között zajló program helyszíne a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének
Laposnya utcai székhelye.

A szervezők célja, hogy tájékoztassák a kismamákat a szülés módját, helyét és a „kísérők” kiválasztását illető
lehetőségekről. Az egész hét folyamán
elhangzó előadások és különböző tevékenységek során a résztvevők megismerkedhetnek a romániai ellátás
hagyományos és újszerű lehetőségeivel, az egyéni döntést elősegítő kutatási eredményekkel és a nemzetközi
egészségügyi szervezetek ajánlásaival.
Az előadók dúlák, pszichológusok,
szociális segítők, akik a lelki felkészülésre, a várandósság és szülés lélektanára figyelnek – ígérik a hétfő délutáni
nyitóbeszédet mondó szervezők,
Onofrescu Rita és Szőcs Beáta. Beszélgetésünk során Onofrescu Rita
hangsúlyozta, hogy egyesületük a háborítatlan szülés híve, és arra is szeretnék felkészíteni az anyukákat, hogy
ismerjék jogaikat a szülőszobában.
A nagyteremben látható Alvó csodák kiállítás képeit Amota Adél fotográfus
(illusztráció)
készítette
gyönyörű, egészséges, különböző
mókás helyzetekben levő kisbabákról,
a császármetszéssel szülő anyák és kicsinyeik láthatók Soós Erzsébet Császárnők című kiállításának sok érdekes
pasztellképén.
A hétfő délutáni program során,

RENDEZVÉNYEK

amely A szülés arcai – Meséld el!,
Hallgasd meg! címet viselte, a részt
vevő anyukák számoltak be szülésélményeikről. A továbbiakban Kürti
Emőke felvezetése nyomán a helyi
szinten működő és a szülő anyukák
által támaszként igénybe vehető dúlákkal folytattak párbeszédet a jelenlévők.
Kedden délután Iancu Adina és
Ditta Depner dúlák román nyelvű előadása hangzott el, ez utóbbi a szépség
és kiteljesedés élményét nyújtó szülésről beszélt. A két előadás között
Tompa Szende tartott kismamatornát.
Ma délután 4 órától a szoptatásról,
a helyes hasizomfejlesztésről, a gyermekágyas időszakról, a babahordozásról, a női jóga fontosságáról lesz szó.
Csütörtökön délután 4 órától dr. Kovács Réka Rozália pszichológus és
Birtok Dán Orsolya biológus tart előadást A császármetszéstől az otthon
szülésig címmel, a továbbiakban

Családos hétvége

Június 23–25. között családos hétvégét tartanak Szelterszen, a Szent Gellért Házban, kisgyermekes családok számára. A tábor témája: Sebek, melyek a lelket
gyógyítják – A megbocsátás, mely helyrehozza az öszszetört kapcsolatokat. A tábor jó alkalom a házastársi
kapcsolat elmélyítésére, közös családi nyaralásra az
Ige fényében. Jelentkezni június 22-ig a 0729-834-004es telefonszámon vagy a beata.dimeny@gmail.com email-címen.

Fesztivál Virginia Zeani tiszteletére

A fesztiválra június 22–25. között kerül sor. Csütörtökön,
22-én 10 órától Görgényoroszfalu Polgármesteri Hivatalában díszpolgárrá avatják Virginia Zeani énekművésznőt. 14 órától a marosvásárhelyi Kultúrpalota
Tükörtermében a Maros Megyei Tanács ALAE-kitüntetésben részesíti a művésznőt. Az eseményen fotókiállítás és könyvbemutató lesz. Pénteken, 23-án 10-17 óra
között a Kultúrpalota nagytermében L’assaluta Virginia
Zeani nemzetközi énekverseny lesz hét ország művészeinek részvételével. 18 órától a Vártemplomban egyházzenei hangverseny keretében operarészletek
hangzanak el a marosvásárhelyi állami filharmónia kórusának előadásában. Szombaton, 24-én 18 órától a
Kultúrpalota Nagytermében az énekverseny döntője és
díjátadás, valamint a díjazottak gálakoncertje lesz. Vasárnap, 25-én 18 órától a Nemzeti Színházban előadás:
Verdi: Traviata. A belépés minden helyszínen ingyenes.

Kakasülő Atyhában

Vinczeffy László festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja idén is megnyitja csoportos nyári tárlatát
szülőfalujában, Atyhában. A három éve felavatott Kakasülő Galéria kiállítótere kiegészült, a házigazda az
egykori pajtát is galériává alakította. A június 24-én,
szombaton délben 12 órakor sorra kerülő újabb avatóünnepségen immár negyedszer mutatják be műveiket a
sóvidéki alkotók és meghívott barátaik. Az idei kiállítás
az Élet/Tér témakörben kínál műfajilag változatos, színvonalas látnivalót az érdeklődőknek. A kiállító művészek
– Bartos Jenő, Berze Imre, Bocskay Vince, Éltes Barna,
Jakabos Olsefszky Imola, Kolozsi Tibor, Kuti Botond,
Kuti Dénes, Sánta Csaba, a nemrég elhunyt Siklódi
Zsolt, Vargha Mihály, Vinczeffy László és Zsombori Béla

Geréb Emőke jogászt hallhatják a nők
jogairól a szülőszobában, majd a termékenységtudatról és a háborítatlan
szülésről Mărgulescu Melinda keresztény dúla és Szőcs Beáta perinatális tanácsadó beszél.
Pénteken délután a támogatók bemutatóját, aromaterápiai tanácsokat
(Borbáth Anna) osztanak meg az előadók, és egy film kapcsán lesz alkalom
a császármetszésről beszélgetni, amit
szombaton román nyelven is megismételnek. Ugyancsak szombaton a
marosvásárhelyi leányanyaotthonban
tesznek látogatást a résztvevők, majd
vasárnap délelőtt Vármezőre szerveznek családi kirándulást.
A Születés Hetére a kismamák és
kispapák mellett szülőket, nagyszülőket és egészségügyi dolgozókat is szívesen látnak. A belépés díjtalan.
(bodolai)

– alkotásait Szücs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese ajánlja a megnyitó közönségének. A pajtatárlaton,
a Homloktörő Galériában Vinczeffy László unokája, a tizennégy éves Csáki Apor rajzai láthatók. Az ünnepségen közreműködik Magyari Izabella színművész. Énekel
Fazakasné Samu Imola.

Zichy- és Salvador Dali-tárlat
Marosvásárhelyen

A Maros Megyei Múzeum kiállítótermében, a Kultúrpalota második emeletén tekinthető meg a budapesti
Szépművészeti Múzeumban őrzött híres Zichy-gyűjtemény egy része. A várban, a Vargák bástyájában a Marosvásárhelyi Napok alkalmával megnyitott Salvador
Dali-tárlat június 24-ig látogatható.

Happy Feet- és Corax-koncert

Június 21-én 19 órától a marosvásárhelyi Jazz & Blues
Clubban az Alpha Transilvana Alapítvány és a Corax zenekar a zene ünnepe alkalmából megszervezi a Zenészek a zenészekért című jótékonysági koncertet. A
koncert bevételét a fogyatékkal élő személyekből álló
Happy Feet zenekar támogatására fordítják. Ugyanakkor az esemény remek lehetőség a Happy Feet együttesnek, hogy bemutatkozzon a marosvásárhelyi
közönségnek.

Kiállítás a fejlődésről

A Fókusz Öko Központ június 8-án a marosvásárhelyi
Bernády Házban is megnyitotta a Mit gondolsz a fejlődésről? című fotópályázatra beérkezett alkotásokból a
fotókiállítást, amely három hétig látogatható. Múlt hónapban a fényképeket Gyergyószentmiklóson láthatták
az érdeklődők. A munkák a pályázók álláspontját tükrözik a fejlődésről.

Könyv Vajdaszentiványról

Június 24-én, szombaton 10 órától a Zichy-kastélyban
a Vajdaszentiványi Polgármesteri Hivatal, a Zichy-Horváth Egyesület és a vajdaszentiványi református egyházközség bemutatja Bartha Zoltán Örökség.
Vajdaszentivány története című könyvét. A kötetet méltatja: dr. László Márton levéltáros, történész. Meghívott
a Vajdaszentiványi Általános Iskola tánccsoportja. A rendezvényen a könyv kedvezményes áron megvásárolható.
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Az RMDSZ nem szavazza meg a Grindeanu-kabinet
leváltását

(Folytatás az 1. oldalról)
média nacionalista hangot megütve tiltakozott a törvénytervezetek elfogadása
ellen, levették azokat a napirendről.
Az RMDSZ elnöke szerint a frakció
egyhangúlag hozott döntése két elvet
vett figyelembe: a parlamenti többségnek joga és eszköze kell legyen a miniszterek vagy akár a kormányfő
leváltásához, de az RMDSZ nem része a
koalíciónak. Másfelől az RMDSZ nem
akar beavatkozni egy másik párt belügyeibe. Kelemen Hunor szerint a PSD–
ALDE koalíciónak külső segítség nélkül
is többsége van a parlamentben, nem
szorul az RMDSZ segítségére.
Kelemen Hunor elmondta: az
RMDSZ nem „veszett össze” a koalíciós
pártokkal, a tavaly decemberben kötött
parlamenti együttműködési megállapodásuk érvényben marad, annak eredményeit a tavaszi ülésszak végén értékeli ki
az RMDSZ. A szövetség „tárgyalt, nem
pedig alkudozott” a PSD-ALDE koalícióval, illetve a pártjával szembekerült
Sorin Grindeanu miniszterelnökkel, de
„nem áll egyetlen tábor mellé sem” –
szögezte le a szövetségi elnök.
Az RMDSZ nem mond le egyetlen
olyan törvénytervezetéről sem, amelyet
most levettek a napirendről, sosem vol-

tak „szemtelen” követelései, nem kért
olyasmit, amire Európában nem léteznének példák.
Újságírói kérdésre válaszolva Kelemen Hunor leszögezte: a magyar közösség érdekeit nem a bizalmatlansági
indítvány, hanem a „nacionalisták ostobasága” sérti. A politikus nem lát értelmes magyarázatot arra, hogyan lehet ma
is két-három óra alatt nacionalista „őrületet” kelteni az országban, pillanatok
alatt aktivizálódnak a „szolgálatos nacionalisták és szélsőségesek”.
„Romániában nem tisztelik a magyarokat, a kisebbségek jogait” – válaszolta
Kelemen Hunor egy keresztkérdésnek
szánt újságírói közbevetésre, s példaként
a marosvásárhelyi római katolikus iskola, illetve az orvosi és gyógyszerészeti
egyetem esetét hozta fel.
Az RMDSZ elnöke Traian Băsescu
magyarellenes kirohanását is elfogadhatatlannak nevezte egy volt államfő részéről, aki legalább kétszer „koldult”
szavazatokat az erdélyi magyaroktól.
„Az, hogy Tăriceanu és Dragnea fejében megfordult március 15-e ünneppé
nyilvánítása a román jogrendben, olyan,
mintha saját történelmedet a budiba dobnád” – hangoztatta a volt államfő kedd
délelőtt, annak az RMDSZ-törvényter-

vezetnek a szakbizottsági elfogadását
kommentálva, amely munkaszüneti
nappá nyilvánítaná a romániai magyarok
számára a magyarság nemzeti ünnepét.
A parlamentben a tervek szerint ma
szavaznak a Grindeanu-kabinet ellen beterjesztett bizalmatlansági indítványról.
A szociálliberális koalíciónak elvileg 11gyel több törvényhozója van, mint az a
233, amennyi Grindeanu megbuktatásához szükséges, de nem biztos, hogy vaszámíthat.
Az
lamennyiükre
RMDSZ-nek 30 képviselője és szenátora
van.
Az ellenzéki pártok nem ártják bele
magukat a szociáldemokrata belharcba
A jobbközép ellenzék fő erejének számító Nemzeti Liberális Párt (PNL) törjelen
lesznek
a
vényhozói
Grindeanu-kabinet elleni bizalmatlansági indítvány vitáján, de nem adják le
voksukat – jelentette be hétfőn Ludovic
Orban, a PNL elnöke.
Korábban a két kisebb ellenzéki párt
– a Mentsétek meg Romániát Szövetség
(USR) és a Traian Băsescu volt államfő
által alapított Népi Mozgalom Pártja
(PMP) – is jelezte: a szociáldemokraták
(PSD) belháborújának tekintik a válságot és nem akarják beleártani magukat a
PSD-n belüli „leszámolásba”. (MTI)

Hiányzik a konszenzus az Európai
Unió jövőjét érintő alapvető kérdésekben az EU-országok lakossága és a befolyásos üzleti,
politikai és médiaelit között az
egyik legtekintélyesebb londoni
külpolitikai kutatóműhely kedden
ismertetett átfogó nemzetközi
felmérése szerint.

A tíz ország átlagában az üzleti, politikai és médiaszféra döntéshozó közösségének 32 százaléka tartotta jobbnak a
húsz évvel ezelőtti életminőséget hazájában, 42 százalék szerint viszont most
magasabb az életminőség, mint az 1990es évek végén.
A Chatham House vizsgálata szerint a
tíz ország elitcsoportjának átlagosan 59
százaléka „ért egyet erőteljesen” vagy
„hajlik arra, hogy egyetértsen” azzal a
kijelentéssel, hogy a bevándorlás előnyökkel jár az uniós országok számára.
A szélesebb lakossági mintán belül a
tíz ország átlagában 6 százalék erőteljesen egyetért ezzel, 21 százalék hajlik
arra, hogy egyetértsen, vagyis 27 százalék tartja valamilyen mértékben előnyösnek a bevándorlást. A tíz ország
lakosságán belül 53 százalék ért egyet
azzal az állítással, hogy az európai életforma összeegyeztethetetlen a muszlim
közösségek életformájával.
A felmérésbe bevont uniós országok
teljes lakossági mintájában 55 százalék
értene egyet erősen vagy hajlana arra,
hogy egyetértsen a muszlim többségű országokból érkezők további bevándorlásának teljes leállításával a Chatham

House kimutatása szerint. A teljes elitmintán belül viszont csak 31 százalék értene egyet ezzel valamilyen mértékben.
A tíz ország lakosságának átlagosan
51 százaléka vallja azt, hogy a nacionalizmus veszélyt jelent Európa békéjére
és stabilitására. A teljes elitcsoportban 76
százalék ért ezzel egyet.
A Chatham House felmérését összeállító szakértők kommentárja szerint az
eredményekből az következik, hogy az
EU lakossági támogatottságának erősítéséhez nem elégséges csak az uniós állampolgárok
gazdasági
jólétének
növelése, az EU vezetőinek és a tagállamok politikusainak nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük a saját hozzáállásuk és
a lakosság véleménye közötti szakadék
áthidalására a mélyebbre nyúló társadalmi problémák kezelésében is. Az intézet szerint az EU jövőbeni
irányvonaláról folyó vitát át kell terelni
olyan problémákra, mint a nemzetállami
hagyományoknak és kulturális adottságoknak a lakosság által érzékelt fenyegetettsége, a nemzeti önazonosság
elveszítésével kapcsolatos félelmek és a
bevándorlás. (MTI)

deót”. A Google mindenesetre ígéretet
tett arra: erősíti a mesterséges intelligencia alkalmazását, hogy „a számítógépek
segítségével a lehető leggyorsabban azonosíthassuk és eltávolíthassuk a szélsőséges tartalmakat”. A kaliforniai
székhelyű vállalat egyúttal arra is ígéretet tett, hogy jelentős mértékben növeli
szakembereinek létszámát, hogy segítségükkel gyorsabban megszűrhesse a tartalmakat. „A gépek ugyan segítenek
nekünk, de az emberi tapasztalat nélkülözhetetlen annak megállapításakor,
hogy egy videó propagandaanyag-e,
vagy hírértéke van” – fogalmazott bejegyzésében a Google. A cég nemkormányzati szervezetekkel és a fanatizmus
és gyűlölet ellen küzdő szervezetekkel is
az eddigieknél intenzívebben kíván
együttműködni a radikalizálásra és fanatikusok toborzására alkalmas tartalmak
kiszűrésére, továbbá reklámvideókkal
próbálja semlegesíteni az eddig nyilvánosságra került tartalmakat. A cég megerősíti küzdelmét a szélsőséges vallásos
tartalmak és az ideológiai felsőbbrendű-

séget hirdető videók ellen. A Google
egyébként már májusban jelezte, hogy
megerősíti ellenőrzési rendszerét. Azt
követően kényszerült erre, hogy a nagy
hirdetők bojkottot szerveztek ellene antiszemita, gyűlöletkeltő és terrorizmust
dicsérő tartalmak megjelenítése miatt.
A Facebook a múlt héten jelentette be,
hogy minden „terrorista vagy terrorizmust dicsérő bejegyzést” eltávolít. „Azt
szeretnénk, hogy a Facebook olyan környezet legyen, amely ellenséges a terroristákkal” – fogalmazott, szintén a
honlapján közzétett bejegyzésben, a közösségi oldal.
A nagy internetes tartalomszolgáltatókat egyre nagyobb nyomás éri és egyre
több kormány részéről, hogy hatékonyabban lépjenek fel az ilyen jellegű tartalmak ellen. A legutóbb a G7-es
országcsoport május végén tartott csúcsértekezletén került szóba az internetes
cégek ellenőrző tevékenységének fontossága. (MTI)

Nincs egyetértés az EU jövőjéről

A Királyi Külügyi Intézet – londoni
székháza után közkeletű nevén a Chatham House – tíz EU-tagállamban végezte el a felmérést az általános
lakosságon belül összesen 10 196, az
„elit” tagjai közül 1825 ember bevonásával.
Éles az ellentét a két csoport között
annak megítélésében, hogy mennyi előnye van az EU-tagságnak. A lakossági
mintán belül 34 százalék mondta azt,
hogy személyes előnyére szolgált hazájának EU-tagsága, az elit tagjai közül 71
százalék nyilatkozott így.
A tíz országon belül a lakossági csoport átlagosan 53 százaléka vélekedett
úgy, hogy hazájában húsz évvel ezelőtt
jobb volt az életminőség, mint most, és
27 százalék érzi úgy, hogy most jobban
él, mint két évtizede.

A Facebook után a Google is felveszi a harcot a szélsőséges
vagy a terrorizmushoz köthető bejegyzésekkel szemben

A Facebook után a Google is felveszi a harcot a világhálón a szélsőséges vagy a terrorizmushoz
köthető tartalmak ellen, ezek
minél gyorsabb eltávolítását
ígérve.

Nem hivatalos bejelentéssel, hanem a
cég honlapján közzétett blogbejegyzéssel tudatta hétfőn az internetes óriáscég,
hogy videoplatformján fellép a „szélsőséges vagy terrorizmushoz kapcsolódó
tartalmak” ellen.
„Másokhoz hasonlóan mi is évek óta
azon dolgozunk, hogy azonosítsuk és eltüntessük oldalainkról a szabályzatunkban foglaltakkal ellentétes tartalmakat.
Valójában – bármilyen kínos legyen is
ezt elismerni – még többet kell tennünk”
– fogalmazott a honlapon név nélkül,
tehát a cég állásfoglalásaként közzétett
bejegyzés. A Google egyben leszögezte:
„összetett feladat ez, hiszen például ha a
BBC videót tesz közzé egy terrorista merényletről, akkor ennek hírértéke lehet,
de minősíthető az erőszak dicséreteként
is, attól függően, hogy ki tette fel a vi-

Ország – világ
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Csütörtökre halasztották
a kormányülést

Csütörtökre halasztották az eredetileg kedd délre
összehívott kormányülést – jelentette be a Sorin
Grindeanu vezette kabinet sajtószóvivője, Alina Petrescu. „Az ülést csütörtökre halasztjuk, a kormányfőnek meggyőződése, hogy akkor minden miniszter
jelen lesz” – mondta a szóvivő. (Agerpres)

A német külügyminiszter
támogatását kérte a FUEN elnöke

A német külügyminiszter támogatását kérte Vincze
Loránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke az ernyőszervezet német munkacsoportjának (AGDM) éves találkozóján. A német
külügyminiszterrel való találkozón kedden Vincze Loránt bemutatta az őshonos kisebbségek európai szervezetét. A találkozón Vincze Loránt a német
szövetségi kormány és a külügyminisztérium támogatását kérte Sigmar Gabriel minisztertől. Az AGDM
szervezésében magas szintű találkozókra kerül sor a
németországi politikai vezetőkkel, a német parlament
és a kormány képviselőivel. (RMDSZ-tájékoztató)

Eljárás a futballszövetség volt
elnöke ellen

Bűnvádi eljárást indított az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) volt elnöke, Mircea Sandu és felesége
ellen. Megvesztegetés elfogadásával, pénzmosással, illetve ebben való bűnrészességgel gyanúsítják
őket. A DNA keddi közleménye szerint 2009. október
2-án Mircea Sandu az FRF elnökeként 724.000 lej
kenőpénzt fogadott el egy ügyvédi irodától felesége,
Elisabeta Sandu közvetítésével. A pénzért cserében
az FRF két, jogi tanácsadásról szóló szerződést kötött a szóban forgó ügyvédi irodával. Később Mircea
Sandu megpróbálta azt a látszatot kelteni, hogy az
összeget kártérítésként fizette az ügyvédi iroda (a felesége számlájára), amiért nem teljesítette az aláírt
szerződésben vállaltakat – állítja a DNA. (Agerpres)

Még nem erősítették meg
az Iszlám Állam vezérének halálát

Még nem sikerült megerősíteni azt a tényt, hogy
megölték Abu Bakra al-Bagdadit, az Iszlám Állam
(IÁ) dzsihadista terrorszervezet vezérét – közölte
Gennagyij Gatyilov orosz külügyminiszter-helyettes
kedden Moszkvában. Az orosz védelmi minisztérium
pénteken jelentette be, hogy valószínűleg likvidálták
Bagdadit. A tárca szerint a terrorista mintegy háromszáz társával együtt halhatott meg egy, az Iszlám
Állam Rakka környéki harcálláspontjára május 28án mért orosz légicsapásban. (MTI)

Válság, te drága!
(Folytatás az 1. oldalról)

csak a lélegeztetőgéppel életben tartott, szavahihetőségét rég eljátszott görög gazdaságnak adnak drágább hitelt, mint a felelőtlen kampánnyal hatalmat szerzett és
azóta is minimum nyilatkozati szinten osztogatási lázban égő román kormánynak. Az elemzők szerint ez az
utóbbi féléves kamatemelkedés a hitelszerződések megújítása révén görgetett adóssághalmaznál mintegy 450
millió eurós többletterhet jelent, aminek a törlesztésébe
azok az adófizetők is be kell szálljanak, akik az üres ígéreteken kívül semmit nem kaptak a kormányzattól. Ezt
persze a gazdasági növekedésről mesélő politikusok
soha nem szokták részletezni.
A mostani cirkusznak a konkrét ára a napokban fog
kiderülni, amikor a szakfórumokon közzéteszik
a negyedévente frissített kamatlábak júniusi értékét. Az
elemzők szerint ez a csekk is tízmilliós nagyságrendű
lesz euróban számítva, és további rossz hír az is, hogy
a teljes állami adóssághalmazon belül gyorsabban növekszik a rendszerint magasabb kamatú rövid lejáratú
hitelek aránya.
Vagyis, ha az utóbbi fél évet nézzük, akkor szinte az
ismert észak-erdélyi autópályaszakasz árát sikerült elegáns ívben kihajítani az ablakon a gazdaságpolitikai
szempontból bohózatba illő kormányzással és a hatalmi
játszmákon kívül mással nem indokolható politikai válsággal. Ennek a kormánynak a kabaréba illően zajló kirúgásánál csak a beiktatása volt nagyobb hiba, de a
bohózaton még őszintén nevetni sem lehet, mert a mostani politikai gáton nincs olyan legény, aki az amúgy
kedvező gazdasági szeleket az életszínvonalunk vitorlájába tudná fogni.
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Nekilátnak az Arató utcai híd javításának

(Folytatás az 1. oldalról)
– Tudni kell, hogy több pénz nem
költhető el, mint amennyit erre elkülönítenek, s mint amennyit a tanács megszavazott. A városnapok
szervezésére jóváhagyott költségvetés volt a legkisebb, s kevesebbet
költöttünk, mint amennyit megszavaztak. Egyesek rosszallóan beszéltek a polgármesteri hivatal báljáról.
16 év után a polgármesteri hivatal
megengedheti magának, hogy bált
szervezzen, hiszen a költségek 80
százalékát a támogatók állták. A bál
körülbelül 60 ezer lejbe került,
ebből 40 ezer lejt a kereskedelmi
társaságok és magánszemélyek biztosítottak.
Egyesek túl soknak találták a
rendezvények
kihangosítására,
fényeffektusaira költött pénzt. Ha
valakinek 70 ezer lej sok a három
színpad műsorainak hangosítására,
akkor rosszhiszemű. A városnapok
alatt 180 személyt láttunk vendégül
– beleértve a külföldi küldöttségeket és a fellépő művészeket is – , étkeztetésükre
és
szállásuk
biztosítására 30 ezer lejt költöttünk.
Meg lehet nézni, más városokban
mennyiért oldják meg a vendégek
ellátását! Egyesek szóvá tették,
hogy miért kell tűzijáték. Függetlenül attól, hogy mit mondanak a
rossz szájak, a tűzijátékot mindig
megszervezzük. A licitet nyert cégnek 23 ezer lejt fizettünk a tűzijátékért. Nem tartom helyesnek, hogy
folyamatosan támadjanak, amikor
valamit szervezünk. Igaz, hogy még
sok a tennivaló, de év végéig mindent elvégzünk, amit a marosvásár-

helyiek elvárnak – fogalmazott a
volt alpolgármester.
A tanfelügyelőség átiratára várnak
Maior elmondta, hogy átiratot
kaptak a tanfelügyelőségtől, s a főtanfelügyelő arra kérte, hogy sürgősségi eljárással hívják össze a
tanácsülést. Csütörtökre egy újabb
átiratot várnak, amelyben remélhetőleg igazolódik, hogy a beiskolázási tervet illetően megoldódnak a
dolgok, s minden tanulónak biztosított lesz az iskolai hely. Miután
megérkezik ez az átirat, összehívják
a helyi tanácsot.
Fehér éjszakák a Víkendtelepen
A nyár folyamán öt fehér éjszakát szerveznek a Víkendtelepen, az
elsőre június 24-én kerül sor. – Még
akkor is, ha egyesek haragszanak,
megszervezzük a fehér éjszakákat,
hiszen a marosvásárhelyiek megérdemlik a szórakozást. A vendéglátóipari egységek, a teraszok hajnali
5 óráig tartanak nyitva. A színpadot
a polgármesteri hivatal vendégháza
mellett állítják fel. Első meghívott
a Partydul Kiss Fm – fogalmazott
Maior, aki meggyőződéssel állította, hogy ezzel színesebbé teszik
a város zenei kínálatát.
Negyven süllyesztett szeméttárolót
építenek
A süllyesztett szeméttárolók építését 30 napon belül elkezdik a
Tudor, a Kövesdomb, az Egyesülés
negyedekben és a Szabadság utcában. Összesen negyven ilyen szeméttároló készül el. Ezek 1,8 millió
lejbe kerülnek. Két héten belül az új
szemétkosarak is kikerülnek.

A hét végén lezárult a tanév,
elcsitult a diákzsivaj az iskolák udvarán. A tanintézmények egy részéből pénteken,
máshol már egy héttel azelőtt elballagtak a végzős
nyolcadik osztályosok.

új helyet és új lehetőségeket rejt
magában, ahol felfedezitek magatokban a tehetséget, tudást. Ez az
első lépcsőfok az Élet, a felnőtté
válás felé” – üzente a végzős diákoknak Balogh István polgármester.
A megye számos iskolájában
már egy héttel korábban elballagtak a nyolcadikosok, máshol múlt
csütörtökön és pénteken. Néhány
vidéki iskolában utánanéztünk
annak, hány diákkal működtek a
nyolcadik osztályok. Nyárádszeredában 78, a szovátai Domokos
Kázmér iskolában 52, az S. Illyés
Lajos Általános Iskolában 47, Erdőszentgyörgyön 30, Gyulakután
27, Ákosfalva községben 25, Kerelőn és Kerelőszentpálon 22, Búzásbesenyőben, Makfalván és
Lukafalván 19-19, Jedden és Székelyszentistvánon 17-17, Nyárádköszvényesen és Balavásáron
15-15, Nyárádremetén, Csíkfalván,
Karácsonyfalván és Szénaverősön
14-14, Székelysárdon és Somosdon 13-13, Jobbágytelkén, Koronkán, Kenden és Sóváradon 12-12,

Kezdődnek a nyári felújítások
A vakáció alatt szinte valamenynyi tanintézményben lesznek felújítások, többek között hőszigetelés,
nyílászáró- és burkolatcsere. Az iskolák felében teljesen felújítják a
mosdókat és az illemhelyiségeket.
Ami a város projektjeit illeti,
Maior tájékoztatott, hogy hat nagy
projektet nyújtottak be a kormányhoz, ezek: a Maros-híd javítása, a
Dózsa György utca rehabilitációja,
a November 7. negyedi út, a hátsó
kerülő út és két líceum épületének
felújítására vonatkoznak.
– S ha valaki megnézi a SEAP
közbeszerzési honlapra feltöltött liciteket, akkor láthatja, hogy több
mint 20 versenytárgyalást hirdettünk meg – fogalmazott.
Az útjavításokkal kapcsolatban
elhangzott, hogy ezek azért késnek,
mert a város költségvetését március
végén fogadták el, egy hónap alatt
készülnek el a feladatfüzetek, csak
aztán töltik fel a közbeszerzési honlapra, s legközelebb csak július 22én kerülhet sor az első licitre.
Graffitiverseny
Graffitiversenyt hirdetnek, a Cutezantei utcában található 700 méter
hosszú betonfalat festik ki. Az első
helyezett 1000 lej, a második 500
lej, míg a harmadik helyezett 300
lej jutalomban részesül. A meghirdetett versenyre jelentkezőket várnak, a papírra elkészített rajzokat
zsűri pontozza és dönti majd el,
hogy melyek lesznek azok a rajzok,
amelyek felkerülnek a falra.

Elcsendesültek az iskolák

Gligor Róbert László
„Az idő, amit talán máig jóformán nem éreztetek, ma titeket szólít. Amiről mostanáig azt hittétek,
hogy csak másokkal történhet meg,
az elkerülhetetlen bizonyosság
lett” – figyelmeztette az elballagó
diákokat Csíkfalván Balogh Tünde
igazgató, Kerekes József lelkész
pedig arra hívta fel a figyelmet,
hogy ha egy ajtó becsukódik, egy
másik nyílik meg. „Ahol az ember
egyszer gyökeret ereszt, ahonnan
legmélyebb önmaga származik, ott
mindig biztonságra, otthonra talál.
Ez az iskola volt második otthonotok éveken keresztül, jelentsen hát
gyökeret egy életen át! Szárnyaitok
megerősödtek az elmúlt évek alatt.
Próbáljátok most ki őket! Röpítsenek magasra titeket! A középiskola

Sokaknak utoljára szólt a csengő pénteken, de nem mindenki jelentkezik vizsgázni

Nyárádmagyaróson és Nagyteremiben 9-9, Kelementelkén és Márkodban 8-8, Nyárádgálfalván 6,
Szentháromságon és Bözödön 4-4
nyolcadik osztályos járt iskolába,
míg Kebeleszentiványon egyetlen
tanuló.
Nem szabad nem meglátni az
érem másik oldalát sem, hisz az
örömbe üröm is vegyül minden
évben. Kérdésünkre kiderült: nem
mindenki kezdte el hétfőn az országos felmérő vizsgákat, hiszen
vannak olyan tanulók, akiknek a
nyár még tanulnivalót és a pótvizsga izgalmát is tartogatja, de
akad osztályismétlő és egy lezáratlan helyzetű diák is a megkérdezett
tanintézetekben. Nagyteremiben,
Nyárádmagyaróson, Márkodban,
Makfalván, Székelyszentistvánon
és Búzásbesenyőben minden diák
megméretkezhet a héten zajló vizsgákon, míg Nyárádgálfalván a végzősök több mint fele, Ákosfalva
községben 48, Csíkfalván és a szovátai Domokos Kázmér iskolában
43, Jedden 35, Gyulakután 30 százalék nem jelentkezhetett rá.

Fotó: Gligor Róbert László

Erről jut eszembe

Különleges nap a mai. Így vagy
úgy mindenütt felmerülő téma a
nyári napforduló, a nyári nap-éj
egyenlőség. Hosszú és forró nap
lesz a honi politikai berkekben is
június 21. Véletlen az egybeesés
persze, de talán nem véletlenül jut
eszembe a hosszú kések éjszakája.
Nem az egykori gátlástalan öldöklés tekintetében, odáig remélhetőleg sohasem fajulnak a dolgok a
mi tájainkon, az ellenfelekkel való
kíméletlen leszámolás azonban
mindegyre napirendre kerül. Ma
sincs másképp, a bizalmatlansági
indítvány biztos a maximumig felfűtött hangulatot teremt a parlamentben.
Visszhangja
késő
éjszakáig hallható lesz majd országszerte. Hozzászoktunk az
ilyesmihez, különösebben nem tud
megrendíteni. Szent Iván éje
amúgy is mozgalmas időszak az
egész világon. Sokan játszanak
ilyenkor a tűzzel, csúcsra járatnak
jóslások, szerelmi praktikák, kötések, bontások esnek meg, tetőre
hág az össznépi kalamajka. A felsőbb hatalmak se maradnak ki belőle. Ezt a jó öreg Shakespeare
igazán élvezetesen rég közhírré
tette halhatatlan darabjában. Azt
is, hogy egyeseknek semmi se elég.
„Ide nekem az oroszlánt is!”
Ugye, milyen ismerős alapállás? A
romániai politikában is! Végső
soron a mai parlamenti színjáték-

ban is ez a tét. Kié legyen a sorsdöntő hatalom, ki mekkora szerephez, szelethez juthat belőle? És így
tovább, fölösleges részletezni. A lényeg, hogy akinek esélye van rá,
oroszlán szeretne lenni. Legalábbis. Ámbár az oroszlánok
helyzete is bizonytalanná vált Romániában. Az újabb rendelkezések
szerint könnyen kikophatnak a cirkuszból. Szerencsére cirkusz ezután is lesz, annak a kihalásától
nem kell tartanunk. Abból sose fogyunk ki. Az állatok könnyen helyettesíthetők, bőven akadnak, akik
a szerepüket eljátsszák. Bárhol,
ahol erre szükség van. Kiesnek itt,
széket vesztenek ott? Előbb-utóbb
újra feltűnnek még hálásabb szerepkörben.
De ma azért valakik mégiscsak
veszítenek, egyesek egy időre eltűnnek a süllyesztőben. Hogy kik, azt
most, kedden még nem tudhatom.
A nap iróniája egyébként, hogy
Machiavellit juttatja eszünkbe. 490
éve hunyt el a nagy firenzei filozófus, író, politikus, akitől az emberiség azt a bizonyos sokat
hangoztatott reálpolitikai bölcsességet származtatja: „A cél szentesíti az eszközt”. Hm… Vajon hogy
vélekedne a reneszánsz kori derék
gondolkodó, ha ma élne ebben a
népboldogító, gyönyörű országban? (N.M.K.)

Bemutatkozott
a MIÉRT új elnöke

Kedden Kolozsváron tartott
sajtótájékoztatót a Magyar
Ifjúsági Értekezlet frissen
megválasztott elnöke. Oltean
Csongort a Magyar Ifjúsági
Értekezlet küldöttgyűlése június 17-én, szombaton választotta meg a szervezet
elnökévé, 73%-os többséggel.

A szombati eseményekkel kapcsolatban kifejtette, az alapszabályzat-módosítást követően a MIÉRT
vezetősége egy tizenhárom tagú
operatív testületből fog állni. Kiemelte a MAKOSZ-szal és a diákszervezetekkel való szorosabb
kapcsolattartás fontosságát, valamint a szakmai kabinetek létrehozását a MIÉRT-ben.
Elmondta, a közeljövőben szervezeti átvilágítást tervez: újra körbejárni a tagszervezeteket, és az
őket érintő problémákról konzultálni még egyszer.
Az elkövetkezendő hat hónap
eseményei közül az EU-tábort
emelte ki, amelyet idén augusztusban szeretnének megszervezni,
újult formában, a Vibe fesztivált,
amelynek a keretében zajló Vibe
Koli-ból a MIÉRT is kiveszi a részét. A MIÉRT Akadémiával kapcsolatban az elnök kiemelte, hogy a
célt, amely miatt az Akadémiát kitalálták, újra kell gondolni, koncepcióváltásra van szükség. A
szórványbeli, partiumi és székelyföldi konferenciákat illetően elmondta, hogy mint a MIÉRT éves
kiemelkedő rendezvényei, decemberig fontosnak tartják megszervezni őket.
Hangsúlyozta: „szorosabbra kell
fűzni az RMDSZ és a MIÉRT

együttműködését az elkövetkezendő két évben. A szövetség nagyobb hangsúlyt kell fektessen az
ifjúság támogatására. Az elkövetkezendő időszakban konkrét terveket
fogunk kidolgozni és letenni az
RMDSZ asztalára, amely az erdélyi
ifjúsági rendszereket erősítené
meg.”
A 2016-os önkormányzati választások kapcsán elmondta: „fontosnak tartjuk továbbra is képezni
fiatal önkormányzati képviselőinket, hogy az önkormányzati munkát
a közösség elvárásainak megfelelően tudják végezni. Az önkormányzati választások kapcsán
megfogalmazott feladatokat országos szinten is gyakorlatba kell ültetni”. Jó példaként említette
Kézdivásárhelyt, ahol már 19 parcellát osztottak ki a fiatalok számára lakásépítésre.
Az országban jelenleg zajló eseményekkel kapcsolatban kiemelte:
„a SZÁT arra hatalmazta fel a szövetségi elnököt, hogy tárgyalásokat
folytasson, és a lehető legjobb döntést hozza meg. Talán ezek a pillanatok, amikor felértékelődik a
parlamenti 5%, és a magyar közösség számára fontos ügyeket lehet
törvényben rögzíteni. A MIÉRT elnöke mind a szövetségi elnökség,
mind a SZÁT tagja, és nyilván ezen
a fórumon is hangot fogunk adni az
elképzeléseinknek”.
Oltean Csongor elmondta, ami a
külügyi történéseket illeti, kiemelt
fontossággal fogják kezelni az aláírásgyűjtést a Minority SafePack
kapcsán, erről konzultált kampánya
során Brüsszelben Winkler Gyula
európai parlamenti képviselővel és
Vincze Loránttal, a FUEN elnökével. (közlemény)
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Óriásalbumok titkai

Piranesi rézkarcai a Tékában

Elviselhetetlen kánikulai napokon kellemes időtöltés
lehet egy látogatás a Teleki–
Bolyai Könyvtárban, amelynek hűvös nagytermében a
Múzumok éjszakáján nyílt
meg a 18. századi Itália legkiemelkedőbb tehetségű rézmetsző mesterének, Giovanni
Battista Piranesinek a rézkarcaiból rendezett kiállítás.

A könyvritkaságokat bemutató
ismert tárlók mögött láthatók a
nagyméretű albumok Piranesi és
fia, Francesco egy-egy érdekes rézkarcához kinyitva. A levonatokat
tartalmazó óriáskötetekből 13-at
őriznek a Teleki Tékában, köztük
egy olyan példányt is, amely meghaladja az egy méter magasságot. A
terem végében a mester két nagyméretű rézkarcának a levonata látható, az egyik Traianus oszlopát
ábrázolja, amiről egy egész kötetet
jelentetett meg, a másik az Antonius
oszlopáról készült 3,20 méteres rézkarc levonata.
A tárlat részleteiről, az alkotóktól
László Lóránt, a kiállítás kurátora
számolt be. Elmondta, hogy Giovanni Battista Piranesi 1720–1778
között élt és dolgozott Velencében
és Rómában. Tehetségét feltételezhetően kőfaragó mester édesapjától
örökölte, és nagy hatással voltak rá
a kor ismert építészei is, akik segítették elméleti tudásának bővítésében.

A

1747-től önálló műhelyt nyitott,
majd később teljesen önállósodott.
Alkotói pályafutása során készült
rézkarcainak száma meghaladja a
2000-et. Megörökítette az antik
Róma és saját kora épületeit, emlékműveket, szobrokat, lakberendezési tárgyakat. Rézkarcainak
érdekessége, hogy az épületek művészi ábrázolása mellett azok keresztmetszetét és tervrajzát is rézbe
véste, sőt helyenként a díszítéseket
is kiemelte. Szívesen állította ellentétbe az antik kor nagyságát korának nyomorúságával. Legismertebb
műve a Börtönök fantáziasorozat.
Elismertsége az 1757-es évektől
teljesedett ki, szakmai és tudományos társaságok tiszteletbeli tagjává
választották, gazdag angol mecénások támogatták, és a pápai udvarból
is ellátták megrendelésekkel.
Műveit a korabeli angol, francia
és német nyelvterületről Itáliát bejáró gazdag fiatalok vásárolták,
akik körében keresettek voltak a
kor „képeslapjai”, a veduták.
A Tékában rendezett kiállítás június végéig látható. Bár a könyvtár
munkatársai szerették volna egész
nyáron megtartani, a rézkarcokhoz
kinyitott könyvek nagy súlya károsíthatja a szerkezetüket, ezért július
elsejétől a helyükre, a szekrényekbe
kerülnek. Akit érdekel a kiállítás, a
hónapból hátralevő napokban még
megtekintheti. (bodolai)

festett hajú, molett asszony ráérősen
bástyázta magát körbe a degeszre tömött utazótáskákkal, aztán szuszogva elhelyezkedett a fülke egyik ablak melletti
ülésén. Pár percig elgondolkozva meredt az
ébredő tájra, amelyet mintha egyenlő részekre osztottak volna a hosszú, vékony villanyoszlopok, aztán, mint aki csak most
kezdi érzékelni, hogy nincs egyedül, körülnézett a benti térben. Tekintete egyből megtalált.
– Meddig mennek? – fordult felénk, és
mikor megtudta, hogy a végállomásig, felragyogott az arca.
– Én is. Vásárhelyi vagyok, a nővéremmel
utazom haza. Ő is ezzel a vonattal jön, de
csak Nagyváradon száll fel. Tudja, annak
idején oda ment férjhez, azóta is ott él.
– Ön pedig Budapesten? – vettem át a
kérdező szerepét.
– Igen, két éve kiköltöztem a lányomékhoz. Sokáig győzködtek, nehezen vettem rá
magam erre a lépésre. Amíg élt édesanyám,
szó sem lehetett róla. Anyukám kilencvenhárom évesen ment el. Az utolsó éveiben is rendezte magát, még bevásárolni is járt,
mégsem hagyhattam magára. Nem lett volna
szívem. Aztán megszületett a kisunokám.
Őszintén szólva, akkor már én is kezdtem ki-

Kié ez az ország?

Az Udvari Kamaraszínház előadása

Június 28-án, szerdán 19
órától Marosvásárhelyen a
Kultúrpalotában és 29-én,
csütörtökön szintén 19 órától Szovátán, a Domokos
Kázmér Művelődési Otthonban az Udvari Kamaraszínház erdélyi turnéjának két
állomásán bemutatja a Kié ez
az ország? című előadást.
Emellett még a Halottak napjától Virágvasárnapig című
produkciójukat is láthatja a
közönség. A marosvásárhelyi
előadásra a belépés díjtalan.

Az Udvari Kamaraszínház
olyan műhelyszínház, amely a
múlt eseményeit viszi színre. A társulat 2016-ban „A világ magyarságáért” elismerésben részesült.
Vallják, hogy a történelem örök és
kifogyhatatlan téma, ami hivatástudattal, hazaszeretettel és a nemzeti értékeink megőrzésébe vetett
hittel párosulva igazán érdekes és
izgalmas előadásokat tud létrehozni.
Az elmúlt tizenhárom évben
több mint százötven helyen léptek
fel a Kárpát-medencében. A színházi munkák során, történészek segítségével olyan eseményeket
elevenítenek fel a magyar történelemből, amelyek alkalmasak arra,
hogy színpadra állítsák. A Kié ez
az ország? című előadás történet az
elszakadásról, egymásra találásról,
szeretetről, asszimilációról, identitásvesztésről, erőszakról. Váratlan
fordulatokkal teli, vérfagyasztó
történelmi krimi, melyben a nemzet elveszett hazáját, az anya elveszett fiát keresi. Történik
Budapesten és az elcsatolása óta
jégbe fagyott Erdélyben. A cselekmény a jugoszláv király elleni si-

Búvóhely

kívánkozni. Tudtam, hogy szükség van a segítségemre, a vejemnek ugyanis nem élnek a
szülei, idegenre pedig nem szívesen hagyták
volna a kicsit, miután lejár a gyes. Anyu
pedig, mintha megérezte volna, hogy mehetnékem van, és ő az egyetlen visszatartó erő,
egy reggel nem ébredt
fel többé. A távozása is
olyan csendes, szelíd
volt, mint egész élete.
Azután már nem volt
maradásom, minden rá emlékeztetett a lakásban.
– Kettesben éltek az édesanyjával?
– Igen. Én nem mentem férjhez, valahogy
sosem éreztem úgy, hogy eljött volna az ideje.
Udvarlóm akadt mindegyre, de egy sem tűnt
az igazinak. Anyukám volt mindig a lelki támaszom, én meg neki. Úgy éltünk, mint két
barátnő. A halála után úgy döntöttünk a nővéremmel, hogy nem adunk túl a lakáson, és
bérbe sem adjuk, hogy valakik majd lehurbolják, hanem minden évben egyszer-kétszer,
amikor mindkettőnknek megfelel, hazajövünk. Most jött el az alkalom, a lányomék
ugyanis családi barátokhoz utaztak a Velencei-tóhoz, és a gyereket is magukkal vitték. A

keres marseille-i merénylet napjaiban, 1934 októberében indul Budapesten, azokban a napokban,
amikor a jugoszláv hatóságok
százszámra űznek át délvidéki magyarokat a határon. Zentayné, az
egykori Széplaky Vera, pályája
csúcsán lévő, ünnepelt színésznő.
Ő a Nagykörút csillaga.
A kisemmizett és kiűzött nincstelenek sorsával szembesülve, a
színésznő váratlanul kijózanodik
saját sikere szédítő mámorából.
Hirtelen és nem remélten rémisztőnek tűnnek előtte az üresfejű vígjátékokban
alakított,
kiszámíthatóan esendő nőcskék szerepeinek tucatjai, melyeknek sikerét,
ismertségét köszönheti. Mindennap eszébe jut tőle erőszakkal elszakított, általa csak apró
gyermekként ismert egyetlen fia.
Kollégái megütközve érzékelik: az
ünnepelt Verában az anya eltörölte
a színésznőt! Messze a felhők felett, fenn a csúcson, útban a csillagok felé a díva megáll, majd
megfordul. Visszaindul a rögös,
keskeny ösvényen, zarándokúton a
sártengerben úszó, sötét, mély
völgybe, hátrahagyott gyermeke
felé. Vera elhagyja a tegnap még
számára is életet jelentő deszkákat.
A gyermek apja, Vera első férje
az Osztrák-Magyar Monarchia
tisztjeként az első világháború
végén szerzett sebeibe halt bele. A
hősi halott szülei, rangon alulinak
tartván megboldogult fiuk színésznővel kötött házasságát, a háborús
hős apa temetése után a magára
maradt özvegytől magukhoz veszik unokájukat, majd kiadják falura. Vera jelenlegi férje, Zentay
Szabolcs, a magyar királyi elhárítás magas rangú tisztje kapcsolatai

nővérem évek óta nyugdíjas, ő bármikor
„megszökhet” hazulról. Rendes férje van, elengedi – villantotta felém cinkos mosolyát beszélgetőtársam, aztán elhallgatott, mintha
hirtelen elfáradt volna a beszédtől.
– Könnyen megszokta a kinti világot? –
fűztem tovább a kérdések sorát.
– Azt hiszem, igen.
Tudja, nem érzek olyan
nagy különbséget a korábbi és a mostani életem között. Itthon is
azzal töltöttem a napjaim, hogy gondját viseltem a hozzám legközelebb állónak, kint is
ugyanez a programom. Ebédet készítek, elvégzem a házimunkát, játszótérre viszem a
gyereket. Csak a díszlet más, a lényeg
ugyanaz. Igaz, a pesti beszédstílus kicsit furcsának tűnt az elején. De az emberekkel
soha nem volt semmi bajom. Ott is mindenki
ugyanannak a rohanásnak a rabja... Talán
több kedves, udvarias fiatallal találkoztam,
mint idehaza... Bár az is meglehet, hogy nem
láttam még eleget az ottani világból, azért
látom rózsaszínebbnek a valóságnál.
– Milyen érzés hazatérni?
– Különös. Édesanyám halála óta még
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révén a gyermek nyomára jut. Érthető okokból, a fennálló háborús
feszültségben, amely a jugoszláv
király meggyilkolása után alakult
ki, Szabolcs nem hagyhatja el az
országot, így az asszony kénytelen
egymaga indulni Erdélybe, gyermeke után.
Vera, akit tizenkét évvel a jelenleg tárgyalt események előtt, 1922ben szó szerint a színpadról vett le
Kolozsváron a román titkosrendőrség, és tett át a határon nyíltan vallott hazafias nézetei miatt, a román
hivatalnokok nehezen áthatolható
falába ütközik régen látott szülőföldjén. Miután az anya éppen átverekszi magát a gúnyos
rosszindulat balkáni sovinizmussal
szilárdra cementezett falán, és
eléri, hogy végre láthassa rég nem
látott fiát, a viszontlátás fojtogató
öröme azonmód fullad bele a rázúduló felismerés csendjébe. Fiából,
Széplaky Lászlóból Vasile Seplecanut neveltek. Vasile, az elhagyott
László, akit egy román család nevelt természetesen jó románnak,
dühvel és haraggal fogadja, majd
porig alázza anyját.
A történet Észak-Erdély visszacsatolása után folytatódik, amikor
is az államhatalom változik, de a
küzdelem a lelkekért, a területért
ugyanúgy folytatódik. Az egyik oldalon a magyar, tehát közép-európai civilizáció, amely vertikálisan
szervezett, a másik oldalon a Balkán horizontálisan berendezett társadalma. Közöttük az emberek,
mint megannyi törmelék egy rég
elhagyott, önmagába omló, balkáni
stószban, hol hangos és ostoba hivatalnokok, akarnokok tetszelegnek hol félisteni, hol atyavajdai
pózban.

csak egyszer voltunk itthon, akkor is csak
pár napig, és elég zaklatottan mentem vissza
Pestre. Most két hétre vesszük birtokba a
közös lakást. Nagytakarítást tervezünk, festeni szeretnénk. Meg is beszéltem már egy
régi ismerősömmel, hogy jöjjön segíteni,
persze, nem ingyen… Aztán, ha marad egy
kis szabadidőnk, sétálunk a főtéren, felmegyünk a várba. A kedvenc cukrászdánk, a
Lido, úgy tudom, már nincs meg, pedig szívesen beültem volna oda egy kávéra… Tudja
– folytatta aztán elgondolkozva –, sokan
megkérdezték már tőlem, miért nem adjuk el
a lakást. Magamnak sem tudom megmagyarázni. Olyan ez nekünk, mint egy titkos búvóhely. Amikor gyermekkorunkban hunyót
játszottunk a szomszéd lányokkal, akkor is
mindig közös rejtekünk volt. Csak akkor a
többiek elől bújtunk el. Most talán a múló
idő elől.
A vám felé közeledve csend telepedett
ránk. Van valami különös ünnepélyessége a
határátkelőknek – a szemmel láthatóknak és
a láthatatlanoknak egyaránt –, az késztethetett hallgatásra. Nem sokkal azután, hogy
továbbindultunk, őszes hajú, szemüveges nő
lépett be a fülkébe. Beszélgetőtársam némán
ölelte magához, mint este nyíló virágok az
eget.
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Közvitán a kataszteri illetékek

Segítség családi gazdaságoknak
Szerkeszti: Vajda György

Június 6-án jelent meg Románia
Hivatalos
Közlönyében
a
387/2017-es kormányhatározat,
amely módosítja a tejtermelőknek
szánt támogatásra vonatkozó
211/2017-es rendelet 7. cikkelye
(1) alpontjában foglaltakat. Az új
rendelet szerint tejtermelésre támogatást igényelhetnek azon jogi
és/vagy magánszemélyek, magán(PFA) és egyéni, illetve családi vállalkozások, amelyek a következő
feltételeket teljesítik: rendelkeznek
a kérvény benyújtásának határidejéig az országos gazdasági jegyzékben szereplő legkevesebb három,
legtöbb kilenc szarvasmarhával.
Igazolják, hogy 2015. április 1. és
2016. március 31. között legkevesebb négy tonna tejet eladtak. Szerepelnek az állategészségügyi
jegyzékben (ANSVSA-kód) és rendelkeznek egy tejfeldolgozó egységgel megkötött szerződéssel, ami
bizonyítja, hogy a termelt tejet értékesítik.

A támogatási igényléseket legkésőbb július 7-ig kell benyújtani az
APIA-központokhoz. A következő
okiratokat kell benyújtani (az eredetit is fel kell mutatni): személyazonossági igazolvány, cégbejegyzési bizonylat, a szarvasmarha
törzskönyve, az állományt igazoló
okiratok másolata, fülszámjegyzék,
a 2015. április 1. és 2016. március
31. közötti tejbeszolgáltatást igazoló számla, szerződés stb., 2017ben legkevesebb hat hónapra
megkötött tejleszállító szerződés, a
mezőgazdasági termékek direkt
forgalmazását igazoló könyvecske
másolata, áruleszállítási dokumentum, egy, a direkt eladást igazoló
számla, bankszámlaszám.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium erre a támogatásra
országos
szinten
24.284.644,98 lejt (5.448.041,05
euró) különített el. A támogatást
2017. szeptember 30-ig utalják át a
gazdáknak. Bővebb felvilágosítás
az APIA-ügynökségeknél.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium közölte az érdekeltekkel, hogy átutalják a 215-ös
intézkedés alapján megpályázott állatjóléti támogatásért járó összeg
75%-át, a többit augusztusban kapják kézhez a gazdák.
A változó szabályok miatt a szaktárca illetékesei tárgyalásokat folytattak Brüsszelben az Európai
Bizottság mezőgazdasági biztosaival, ugyanis fennállt annak a veszélye, hogy azok a gazdák, akik ebben
a támogatásban részesültek, vissza
kell fizessék a korábban folyósított
összegeket is. A szabály szerint,
amennyiben a kérvényben szereplő
és a valóságban létező állatállomány létszáma között több mint

10%-os az eltérés, akkor 10%-os
büntetőkamatot kell fizetniük a
gazdáknak, arányosan, egy-egy százalékot minden eltérés esetén.
Amennyiben a különbség meghaladja a 30%-ot, a gazdát öt évig eltilthatják a támogatástól.
A farmerek jelzésére a tárgyalások alapján három hónap haladékot
kapott az ország az új eljárás alkalmazására, addig kifizethetik az öszszeg 75%-át, a többit pedig a
módosítás életbe léptetését követően. Ugyanakkor a szaktárca arra
szólította fel a gazdákat, hogy vegyék figyelembe az előírásokat,
mert ellenkező esetben az új szabály szerint alkalmazzák a szankciókat.

Románia kontra Brüsszel

Lesz állatjóléti szubvenció

Folyósítják
az állattenyésztési támogatást

Az Országos Kataszteri és Ingatlanügynökség illetékeseinek
szándékában áll újraszámítani a
kataszteri illetékeket. A szolgáltatási díjakat a 2009–2017 közötti
inflációs rátának megfelelően szeretnék módosítani. Az ügynökség
által közvitára bocsátott határozattervezet szerint a kataszteri felmérés igénylése 100 lejbe kerülhet, a
műszaki átvételért, illetve a helyszíni mérésekért 300 lejt, a földtani
és térképészeti munkáért 500-at, a
kataszteri átvételért 120-at és a kataszterezésért (nyilvántartásba vételért) 100 lejt kell majd fizetni –
áll az ügynökség által kibocsátott
közleményben, amely azt is megjegyzi, hogy az említett díjak 2009
óta nem változtak. Ugyanakkor lehetővé tették, hogy egyes intézmények díjmentesen információhoz
jussanak.
Tekintettel arra, hogy a kormány
jóváhagyta a 2015–2023-as országos kataszteri programot, amelynek alapján nyilvántartásba kell
venni a közigazgatási egységek
kül- és beltelkeit, több lett a
munka, ezért az ügynökségnek új
stratégiát kell kidolgoznia, hogy
eleget tudjon tenni ennek a követelménynek. Az intézmény nemcsak az új szolgáltatási díjakra
vonatkozó határozattervezetet dolgozta ki, hanem az adatszolgáltatásra és a dokumentumok
kibocsátásának határidejére, valamint az adatokhoz való hozzáférésre
vonatkozó
előírások
módosítását is kilátásba helyezte.

Ingyenes
kataszterezés
farmereknek

Elveszthetik a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) által fizetett támogatásokat
azok a gazdák, akik a 294/2015-ös
kormányrendeletben foglalt 20152023-as országos kataszteri program
szerint nem vétetik kataszteri nyilvántartásba ingatlanjaikat. A rendelet
előirányozza, hogy az említett határidőig nyilvántartásba kell venni az
ország összes ingatlanját (házakat és
területeket).
Sajnos, a mezőgazdasági területek
kataszterezése messze elmarad az elvárttól. Az Országos Kataszteri és Ingatlanügynökség 2017. május 31-én
közzétett adatai szerint az ország
9.541.389,45 hektár mezőgazdasági
területéből mindössze 2.831.457,06
hektárt telekeltettek. Az adatok szerint Maros megyében 25.136, 48
hektár szántóterület, 5.616,33 hektár
kaszáló, 1.115,71 gyümölcsös,
18.421 hektár legelő és 286,09 hektár szőlős van. Eddig összesen
50.575,62 hektárt telekeltek.

Figyelembe vette a sürgősségi eljárást is, ami a megszabott határidők fele lesz, ugyanakkor az
online szolgáltatást is szabályozzák.
A határozattervezet 8. cikkelyébe foglalták a díjmentes szolgáltatásokat, amelyek az Országos
Lakásügynökség (ANL), a közpénzügyi hivatal (ANAF), a feddhetetlenségi ügynökség (ANI),
valamint a törvényszékek, bíróságok, bűnüldöző szervek és az állami tulajdont kezelő egységek
telekkönyvezési, a tulajdonviszonyok módosítására vonatkozó műveletei ingyenesek. Ezenkívül az
egyházfelekezetek és a felszámolás alatt álló cégek tulajdonviszonyának a megváltozását is
ingyenesen lehet majd bejegyezni
a telekkönyvbe.

Fotó: Vajda György

Díjmentes a ROMPOS és
TOPRO50 oktatási célú adatszolgáltatás is, valamint a települések
kataszterezése,
az
országos
ügynökség által igényelt erre vonatkozó hivatalos adatkibocsátás.
A műholdas adatszolgáltatásra
egyévi díjat állapítanának meg. Az
INSPIRE és a ETRS89-es rendszerből WMS-en keresztül díjmentesen lehet majd műholdas
szolgáltatásban részesülni. A
ROMPOS oldalon az azonnali
(GNSS) adatkoordináció elvégezhető 2400 lejes évi díj ellenében.
Az oldalon, működtetése óta,
2008-tól 3500 bejegyzett adathasználó van, ezért vált szükségessé a
fenntartási költségek fedezése – áll
többek között az Országos Kataszteri és Ingatlanügynökség által
nyilvánosságra hozott közleményben.

A bérbe adott földterületek
bérleti díjai természetben

Az Országos Adó és Pénzügyi Hivatal összesítése alapján kiderült, hogy 2017-ben kisebbek a bérbe adott területekre természetben
felszámolt díjak, mint az előző esztendőben. A pénzügyi törvény
szerint a természetben fizetett bérleti díjakat a mezőgazdasági termékek átlagára alapján számítják ki. Ezeknek a határértékeit a minisztérium javaslatára a megyei tanácsok állapítják meg,
határozatban fogadják el, és közlik a közpénzügyi igazgatóságokkal.
A pénzügyi hivatal összesítése szerint az idei tonnánkénti érték 50
lejjel kevesebb, mint 2016-ban.
Néhány példa: a búza felső határértéke 600 lej/tonna BeszterceNaszód, Dâmboviţa, Teleorman és Tulcea megyében, 500 lej Olt,
Zilah, Temes, Botoşani és Buzău megyékben. Ugyanennyi a törökbúza esetében is (600 lej/t) Dâmboviţa, Giurgiu, Beszterce-Naszód
és Tulcea megyékben, míg 500 lej tonnánként Botoşani, Buzau, Kolozs, Dolj és Szilágy megyékben. A napraforgó értéke 1300–1200
lej tonnánként Konstanca, Ialomiţa, Dâmboviţa, Iaşi, Tulcea és Teleorman, illetve Brăila, Buzău, Temes, Olt, Argeş és Kolozs megyékben. A repce értéke 1400–100 lej között van Tulcea, Vaslui,
Ialomiţa és Dâmboviţa, valamint Argeş, Temes, Buzău és Brăila megyékben.
A szaktárca a következő napi szabadpiaci árakat állapította meg
júniusra: a búza tonnánkénti ára 630 lej a Bánságban, 744 lej
Havasalföldön, 650 lej Olténiában és 760 lej a konstancai kikötőben.
A kukorica ára tonnánként 614 lej a Bánságban, 643 lej Havasalföldön, 664 Olténiában és 700 lej Konstancán.
A határértékeket a mezőgazdászok megtalálhatják a
www.static.anaf.ro internetes elérhetőségen is.

Paradicsomtermesztők előnyben

A pályázat a délieknek kedvezett

Június 16-ától a Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) folyósítja a 2016-os
mezőgazdasági évre járó állattenyésztési támogatás második részletét.
A következő összegeket kaphatják meg a gazdák: tejhasznú szarvasmarháért állatonként 732,87
euró/fő plusz 37 euró különbözet,
ami 769,87 euró/fő. Bivalyért

Fotó: Nagy Tibor

186,74 euró plusz 25 eró, ami
211,74 euró/fő. Húsmarháért
690,61 euró plusz 71 euró, a végösszeg 761,61 euró/fő. Juh és
kecske esetében 27,06 plusz 5 euró,
ami összesen 32,06 euró állatonként.
A különbözetet azok a gazdáknak utalják át, akik nem részesülnek országos átmeneti támogatásban.

Petre Daea leköszönő mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter
első intézkedései közé tartozik az
üvegházakban és fóliasátrakban
termesztett paradicsomra nyújtott
támogatás, amelyet a szaktárca
saját költségvetéséből fedezett. A
pályázat alapján azok a termesztők
részesülhettek támogatásban, akik
legkevesebb 1000 négyzetméter
fedett területen (üvegház, fóliasátor) négyzetméterenként legalább
2 kg paradicsomot termesztenek,
és igazolni tudják, hogy évente
2000 kg-ot begyűjtenek és eladnak
a saját területükről. Ha megfeleltek
a feltételeknek, 3000 eurónak megfelelő lejt kapnak minden 1000

négyzetméterre. A szaktárca
40.000.000
eurót,
azaz
179.752.000 lejt különített el erre
a célra. A pályázatokat június 15ig kellett benyújtani. Múlt péntektől megkezdték a támogatás
folyósítását.
A területi adottságok miatt ez a
pályázati kiírás leginkább a déli
megyékben levő gazdáknak felelt
meg. Ileana Guşatu, a Maros Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság aligazgatója
elmondta, több hónapi meggyőző
terepmunkát követően megyénkben 85 növénytermesztő fejezte ki
érdeklődését a pályázat iránt, és
mindössze kilencen feleltek meg a

feltételeknek, annak ellenére, hogy
akik komolyan dolgoznak, gond
nélkül megtermelhetik az évi 2000
kg paradicsomot. Ezzel szemben –
tudomásunk szerint – Olt megyében 1.697 farmer nyújtott be támogatási igényt, közülük 1400-an
felelnek meg követelménynek. További 300 igénylő pedig ígéretet
tett, hogy jövőre üvegházat, fóliasátrat emel, és ott is elkezdi a termesztést. Ileana Gusatu reméli,
hogy nálunk is a 85 gazda közül
többen fognak jövőre pályázni. A
szakember szerint így is többen érdeklődtek a program iránt, mint a
szomszédos Kolozs, BeszterceNaszód és Fehér megyében.
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A marosvásárhelyi református egyházközség úrasztali készletének rövid története

Kovács Mária-Márta

A reformáció a sákramentumok kiszolgáltatásának rendjében jelentős változást hozott,
a korábbi ostya helyett a két szín alatti úrvacsorát vezették be. A 16. századi református
zsinati határozatok az úrasztali készletek
anyagát nem határozták meg, a felszerelésekre vonatkozóan csupán egy kikötést
adnak, hogy a pápista kelyheket, tányérokat
elvetjük. A határozatok gyakorlatba ültetése

az erdélyi református egyházközségek esetében biztosan nem történt meg a 17. század
első feléig, az erdélyi városok polgársága, a
vidéki gyülekezetek nem forradalomszerűen,
ingó és ingatlan javaik elpusztításával csatlakoztak a reformációhoz, hanem ráépültek a
korábbi egyházszervezetre, ami a templomokkal együtt a liturgikus felszerelés átvételét is jelentette. Ezek az átöröklött katolikus
misekelyhek és paténák alkották a 16. század
második felében az úrasztali készletek alapját, új liturgikus tárgyakat csak a 16-17. század fordulója körül kezdtek készíttetni a
sákramentumok kiszolgáltatására.
Nem történt ez másként Marosvásárhelyen
sem, ahol a református egyházközség klenódiumait a 17. század első harmadáig mindössze a katolikus misekehely és egy tányér
alkotta. Az úrvacsoráztatáshoz és a keresztség
sákramentumának kiszolgáltatásához szükséges alapvető eszközök beszerzésére az 1630as évek után került sor, úrvacsorakannát
özvegy Batizi Jánosné Homonnai Zsófia készíttetett 1635-ben, keresztelőkanna gyanánt
a szintén 1635-ben, Ferenc Deák adományából származó nagyméretű ónkannát használták. Batizi János 1602-től haláláig
Marosvásárhely református lelkipásztoraként
és a Marosi Egyházmegye espereseként működött, lelkészi szolgálata mellett számos
adományával írta be nevét a helyi egyházközség történetébe. 1628-ban bekövetkezett halála után felesége, Homonnai Zsófia folytatta
egyházpártoló tevékenységét, ennek egyik
emléke a marosvásárhelyi MA ötvösmester
műhelyében készült ezüstkanna.
A protestáns egyházban az ötvösművek
reprezentációs eszközként szolgáltak, a katolikus egyháztól eltérően az úrasztali edények
jelentős hányada a hívek adományából származik. A lelkészek és hozzátartozóik,
szolgálatuknak
emléket állítva, gyakran ajándékoztak ón- és ötvöstárgyakat, ezek általában egyszerű
alkotások voltak.
A fedeles kannák a világi
használatban is a folyadék tárolására, öntésére szolgáltak,
ezt a funkciójukat az egyházi
szertartásban is megőrizték, az
úrvacsorai bor szállítására és
ivóedénybe töltésére alkalmazták. Nemesfémből készült
kannák ritkán kerültek a református egyház szertartási eszközei közé, az úrvacsorai bor
tárolására többnyire ónkannákat használtak. Jelenlétük tehetősebb
adományozót
feltételezett.
Az egyházi szertartásba be-

került ón- és ötvöstárgyak gyakran eredeti
rendeltetésüktől függetlenül váltak liturgikus
tárgyakká, készítésük és adományozási idejük között több évtized vagy évszázad is eltelhetett. A Ferenc Deák 1635-ös
adományából származó ónkanna egy évszázad múltán került a marosvásárhelyi református egyházközség tulajdonába. A kanna 16.
század eleji készítésére utal a kannatestet díszítő, szláv nyelvű, gótikus minuszkulás felirat. A sziléziai Boroszlóban készült alkotás
vélhetően az 1620-as fehérhegyi csatát követően jutott Erdély területére, majd Ferenc
Deák révén a marosvásárhelyi református
egyházközség gyűjteményébe.
A 17. század végén, 1695-ben kimondottan
keresztelési célra Nagybaconi Baló Mátyásné
Baksai Judit készíttetett aranyozott ezüstkancsót. A 17. század végéről ismert tárgytípust
az erdélyi nemesi udvartartásban vizeskorsóként használták, az edényforma kialakulására
kétségtelenül a török, balkáni típusú fém- és
kerámiaedények gyakoroltak nagy hatást. A
keresztelési szertartásban használt marosvásárhelyi kancsó ötvözi a keleti és nyugati
fémművesség formai elemeit, ugyanakkor ornamentikáját szintén kettősség jellemzi, díszítőelemei között a konzervatív késő gótikus
(liliomos fríz) és a korszakra már megszilárdult reneszánsz formák egyaránt feltűnnek.
A marosvásárhelyi gyülekezet a 17. század
folyamán mindvégig a puritanizmus szellemében csak a liturgiához szükséges edényekkel rendelkezett, készletét mindössze az
úrvacsorai kehely, a kenyérosztó tányér, a
boros ezüstkanna, a két ónkanna és a keresztelő ezüstkanna alkotta. A 17. század végén,
18. század elején az úrasztali készlet értékes
darabokkal bővült. Ekkor került számunkra
ismeretlen körülmények között a gyülekezet
tulajdonába az a sodronyzománcos kehely,
amely a korábbi évszázadokban valamelyik
katolikus egyházközséget szolgálta. A kiváló
ötvösmunka finom rajzú sodronyzománca és
bőrtűs díszítése tehetős megrendelőre, rangos
plébániára utal.
A városi protestáns egyházközségek életében kulcsfontosságú szerep jutott a kézműveseknek és kereskedőknek, akik a
gyülekezet vagyonának gyarapításában és kezelésében egyaránt jelentős szerepet vállaltak. A marosvásárhelyi céhes szervezetek
közül a 17. század második felében, a 18. század elején a szabók, szűcsök, ötvösök voltak
a legjelentősebbek, közülük többen egyszerre
viseltek tisztséget a város- és céhvezetésben,
valamint a református egyházban, ahol egyházfik voltak. A protestáns gyülekezetekben
az egyházfiság általában a társadalom legmódosabb rétegének kezében volt.
A marosvásárhelyi egyházközség ingó vagyonát Selye Ferenc helybéli ötvös saját
munkájával gyarapította 1705-ben. A tányér
ornamentikája követi a nagyszebeni ötvösközpontban a 17. század végén, Sebastian
Hann ötvös révén meghonosodott kompozíciót, a kivitelezés színvonala készítőjének kiváló mesterségbeli tudását igazolja. A
marosvásárhelyi ötvösség kialakulása egybeesik az erdélyi ötvösség második fénykorával, amelyet Bethlen Gábor fejedelem
uralkodása jelentett. Erre az időszakra tehető
a kisebb központok – mint Marosvásárhely,
Nagyenyed, Gyulafehérvár – kialakulása,
ekkor kezdtek számottevő tényezővé válni az
erdélyi ötvösség területén. A marosvásárhelyi
ötvösség a 17. század közepére jelentős fejlődésnek indult, majd a század végére mestereinek száma tovább gyarapodott, a művelés
színvonala pedig emelkedett.

A 18. századot a tárgyi
kultúra változása jellemezte, a korábbi évszázadok vagyonfelhalmozási
és reprezentációs eszközeiként ismert ötvöstárgyak
veszítettek népszerűségükből. A fajansz elterjedése, a porcelán európai
felfedezése és széles körű
közkedveltsége az ötvösség fokozatos hanyatlását
eredményezte. Ez a folyamat kiválóan tükröződik a
református
egyháznak
adományozott úrasztali
edényeken, a korábbi évszázadok féltve őrzött ötvösművei egyre nagyobb
számban kerültek egyházi
tulajdonba. A marosvásárhelyi eklézsia úrasztali edényeinek száma a
18. század folyamán ugrásszerűen megnőtt,
a század első évtizedeiben a használati darabok mellett már tucatnyi ötvösmű állt funkció
nélkül az eklézsia ládájában. Olyan ötvösművek gyarapították az úrasztali készletet, amelyek a korábbi évszázadokban a nemesi
gyűjtemények legértékesebb tárgyai közé tartoztak, a főrangúak tárgykultúrájának nélkülözhetetlen darabjai voltak. Ezek a különböző
típusú serlegek (fedeles serleg, kókuszdióserleg) a kelyhekhez hasonló felépítésű, világi
célra készült, talpas ivóedények voltak. Kivitelezésük a legigényesebb módon történt, ala-

pos
technikai
tudást
feltételezett.
Egyházközségi jelenlétük minden esetben főnemesi adományozóra utal.
Bethleni Bethlen Elek (1697–1724) és petrovinai Pekry Kata adományaként került
1721-ben a marosvásárhelyi gyülekezet birtokába az a fedeles kókuszdióserleg, amely a
17. század első felében készült, majd a 17.
század végén, 18. század legelején hólyagos
díszítésű kettős talppal egészült ki. A kiváló
ötvösmunka mestere ismeretlen. A kókuszdióserleg típusa a 16–17. századi német ötvösségben alakult ki, majd a ritkaságok iránti
érdeklődés növekedésével egyre nagyobb
népszerűségnek örvendett.
Az erdélyi ötvösség legértékesebb kincseinek jelentős része a nagyszebeni és
brassói ötvösközpontokból került
ki, ezek mesterei Erdély vezető
elitjének igényeihez alkalmazkodtak. Termékeik között meghatározó
hely illette meg az igényes, magas
fokú technikai tudást igénylő serlegeket. A nagyszebeni Georgius
Schnell (1654? – ?) ötvös munkája
a marosvásárhelyi egyházközség
tulajdonában lévő fedeles serleg,
amely a 17. század második felében készült, majd a 18. század első
felében vált az úrvacsoraosztás
szerves részévé.
A kiváló ötvösségéről híres
brassói központ terméke a Kercsedi Sára 1771-es adományából
származó serleg, amely Franz
Rether (1635-1684) ötvös munkája. A brassói ötvösművek nem-

csak Erdélyben, hanem Havasalföldön,
Moldvában is keresettek voltak, kereskedők
révén messze földre eljutottak. Így nem meglepő, hogy a viszonylag távolabb eső Marosvásárhelyen is kiváló példányát találjuk.
A világi célra készült ötvösművek adományozása mellett a 18. század végén kimondottan egyházi rendeltetésű alkotások is
gyarapították az egyházközség ingó vagyonát.
Néhai Szabó István özvegye, László Judit
részben aranyozott ezüstkelyhet és kenyérosztó tányért készíttetett 1792-ben. A gyöngysorral és babérkoszorúval díszített tányér és a
nagyméretű hólyagokkal ékesített kehely a
Marosvásárhelyen tevékenykedő Raser József
(1750 körül – 1794) ötvös alkotásai. A Wiener-Neustadtban született és Bécsben tanult
ötvöslegény 1774-ben tűnt fel Erdélyben,
előbb a nagyszebeni, majd a kolozsvári ötvöscéhbe kérte felvételét. Az elutasításokat követően Marosvásárhelyre távozott, ahol 1778
után a helyi ötvöscéh tagja lett, itt tevékenykedett 1794-ben bekövetkezett haláláig. A két
ötvösmunka nehézkes formái és arányai jól
szemléltetik a 18. század végi marosvásárhelyi ötvösség hanyatlását.
A marosvásárhelyi úrasztali készlet szokványos hétköznapjait 1861. május 19-től kalandok sora követte, ezen az éjszakán ugyanis
nyolc ötvösmunka és négy ónedény betörők
birtokába került. A klenódiumok elrablásának
ügyét Bodola Sámuel püspök elé terjesztették, aki sajnálattal vette tudomásul, hogy az
egyházközség klenódiumjegyzéke annyira silány, hogy az ottani elrabolt tárgyakat senki
meg nem ismerheti. Ezt követően az egyházközség birtokában maradt ötvösművekre, a
korábbi mulasztások – részletes leltárak hiánya – kárpótlásaképpen Oroszlán Sándor marosvásárhelyi
ötvössel
tulajdonjelzést
(Marosvásárhelyi helvét hitü egyházé 1861.)
vésettek. A klenódiumok nyomára 1866 márciusában vezette a hatóságokat Erdélyi Sándor molnárlegény, aki az edények
rejtekhelyéről az egyik rabló elvált nejétől,
Balogh Zsuzsannától értesült. A Remete és
Egerszeg határában elásott, hiány nélkül
megtalált ötvösművek annak a szerencsés véletlennek köszönhetik túlélésüket, hogy a
büntetett előéletű tolvajok a betörést követően rövidesen börtönbe kerültek, így nem
volt alkalmuk az elorzott kincsek beolvasztására. A megtalált edények kisebb-nagyobb
rongálódást szenvedtek, a helyreállítási munkálatokat rövid időn belül Oroszlán Sándor
marosvásárhelyi ötvös végezte el.
A marosvásárhelyi református egyházközség 1944-es vagyonösszeírásában a két egyházközség tulajdonában 33 darab úrasztali és
keresztelőedény állt.
A marosvásárhelyi református egyház fontos vagyontárgyakként őrizte a tulajdonába
került ón- és ötvösmunkákat, így több évszázad anyaga maradt fenn együtt. Az úrasztali
készletet leginkább a folyamatos változással
jellemezhetnénk, folyamatosan alakult át az
új fejlődési iránynak megfelelően, a korabeli
szokásokhoz, formákhoz alkalmazkodva. Az
egyházközség öt évszázados történetének
ránk maradt tárgyi emlékei a 17–19. századi
erdélyi ötvösség és ónművesség kiváló központjainak termékei. A fennmaradt ón- és ötvösmunkák
értékét
egyháztörténeti
jelentőségükön túl az is növeli, hogy egy
olyan világi tárgykultúra hírvivői, melynek
gyűjteményei a 20. század folyamán szétszóródtak, töredékük múzeumi gyűjteményekbe,
mások műkereskedők közvetítésével külföldi
magángyűjteményekbe kerültek.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor
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Az értékpapírokról (III.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

A váltók egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy végrehajtható
jogcímek, ami azt jelenti, hogy
amennyiben a váltóban elfogadott
fizetési kötelezettség nem kerül teljesítésre, egy előzetes bírósági formakontroll eljárás után, amely
jóváhagyja a váltó végrehajtását,
azt direkt módon végre lehet hajtatni. Vagyis minden további esetlegesen elhúzódó pereskedés
nélkül lehet kérni a váltó végrehajtását.
Ennek ellenére úgynevezett váltókeresetet (acţiune cambială) is
lehet indítani a kiállító vagy a kifizetésre kötelezett személy, illetve a
garantáló személyek ellen. A kereset ellen csak a következő kifogásokkal lehet élni: a váltó
semmissége; a váltó egyik aláírójának cselekvőképtelensége; aláírás
hamisítása; a visszkereseti jog elvesztése; a váltó szövegének megváltoztatása.
A váltó végrehajtásának jóváhagyása után a váltó birtokosa fizetésre szólítja fel a kötelezettet, a
kötelezett pedig 5 napon belül ellenvetéssel élhet, amelyet ahhoz a
bírósághoz kell benyújtani, amely
a végrehajtással kapcsolatosan illetékességgel bír. Az ellenvetést sürgősségi eljárással tárgyalják.
A váltókeresetek elévülése az alperes személyétől függ. Az elfogadó kötelezett és kezesei ellen
irányuló közvetlen kereset három
év alatt évül el. Az elévülési határidő a lejárat vagy az elfogadás elutasításáról
szóló
tiltakozás
dátumától folyik. A visszkereseti
kötelezettek ellen irányuló váltókereset a lejárattól számított egy év
alatt évül el. A visszkereseti kötelezettek egymás ellen irányuló keresetei hat hónap alatt évülnek el,
az elévülési határidő pedig attól a
naptól folyik, hogy a forgatmá-

nyozó kifizette a váltót vagy ellene
elindították a váltókeresetet.
Eddig az idegen váltóról beszéltünk, viszont a gyakorlatban túlnyomórészt a saját váltót
használják. A saját váltó (bilet la
ordin) olyan értékpapír, amelyben
a kiállítója vállalja, hogy lejáratkor
meghatározott összeget fizet a kedvezményezettnek. A saját váltó
közvetlen fizetési ígéretet tartalmaz, és két személy közötti viszonyt feltételez.
A saját váltó kötelezően a következő elemeket kell tartalmazza: a
saját váltó elnevezést; a meghatározott összeg kifizetésének feltétlen vállalását; a lejáratot; a kifizetés
helyét; a kedvezményezett nevét, a
kiállítás időpontját és helyét; a kiállító aláírását.
A saját váltó átruházására, garantálására és kifizetésére ugyanazok a szabályok érvényesek, mint
az idegen váltó esetében. A saját
váltó esetében nem szükséges az
elfogadás.
A gyakorlatban ugyancsak nagyon fontos és használt értékpapír
– fizetési eszköz a csekk.
A csekk szabályozása szintén a
két világháború közötti korszakban
történt meg, és az 1934. évi 59. törvény – az utólagos módosításokkal
– ma is hatályos. A szabályozás a
Genfben 1931-ben megkötött
csekkjogi egyezmény alapján készült.
A csekk olyan értékpapír, amelylyel a kiállító (tragátor) feltétel nélkül utasítja a megjelölt bankot
(tras), amelynél pénzletétje van,
hogy a kedvezményezettnek (beneficiar) az értékpapír felmutatásakor
meghatározott összeget fizessen. A
csekket a fedezet (acoperire, másképpen: provizion) korlátai között
lehet kibocsátani, a bankkal kötött
szerződés alapján.
A csekk bizonyos mértékig hasonlít az idegen váltóra (cambie),
például ugyanaz a felek elnevezése. A csekk sajátosságai azonban
a következők: mindig látra szóló

értékpapír, kizárólag bank lehet a
kifizetésre megjelölt személy, és elsősorban fizetési eszköz (hiteleszközként kivételesen szolgál).
A csekk érvényességi feltételei:
a csekken szerepelnie kell a csekk
elnevezésnek, a pénzkifizetésről
szóló feltétlen utasításnak, a kifizetésre utasított bank megjelölésének, a kifizetés helyének, a
kibocsátás dátumának és helyének,
valamint a kiállító aláírásának.
Ha a csekk nem felel meg az érvényességi feltételeknek, akkor
semmis, viszont kötelezettség bizonyítására felhasználható. A csekk
standardizált formanyomtatványként jelenik meg, a hamisítás kizárását
technikai
előírásokkal
nehezítik. A csekk makettjét kinyomtatásuk előtt a Román Nemzeti Banknak igazolnia kell. A
formanyomtatványok előre tartalmaznak egyes kötelező elemeket
(pl. a kifizetésre kötelezett bank
neve, a kiállító neve és címe), más
elemeket a kiállító tölt ki (pl. az
összeg, a kiállítás helye és ideje).
Ha a csekkre lejáratot írnak, az a
feljegyzés semmis, ugyanis a csekk
mindig látra szóló. Ha a csekkre a
kiállítás időpontjánál későbbi dátumot írnak, és még a kiállításra így
megjelölt időpont előtt kérik a
banktól a csekk kifizetését, akkor a
felmutatás napján ki kell fizetni.
A csekk forgalma szerint lehet
névre szóló, amennyiben szerepel
rajta a kedvezményezett neve és a
„nem rendeletre” („nu la ordin”)
feljegyzés. Ilyenkor csak a követelés engedményezésének (cesiune
de creanţă) eljárásával lehet átruházni a csekket. Ha csak a kedvezményezett neve szerepel rajta, a
csekk forgatmányozható, a jogcím
átadásával. A csekk bemutatóra
szóló is, így ez a csekktípus egyszerű átadással átruházható. Jelen
anyagban felhasználtuk dr. Veress
Emőd egyetemi tanár vonatkozó
munkáit.
(Folytatjuk)

A külföldön kiállított anyakönyvi bizonylat átírása

Romániai bejegyzéssel válik érvényessé

A külföldön kiállított anya- anyakönyvi kivonat megszerzését
könyvi bizonylatok Romániá- követő hat hónapon belül kérvéban való elismeréséhez azok nyezni kell az okmány átírását.
A román állampolgároknak a
átírása szükséges.

Ahhoz, hogy a román jogszabályok értelmében a külföldön kiállított anyakönyvi kivonatok –
születési bizonyítvány, házasságlevél, halotti bizonyítvány – érvényesekké váljanak, azokat be kell
jegyeztetni az országban is. Az
1996. évi 119-es számú törvény 41es cikkelyének 3. bekezdése értelmében a román állampolgárok
anyakönyvi kivonatai, amelyeket
külföldi hatóságok bocsátottak ki,
az országban csak azt követően válnak bizonyító erejűvé, ha bejegyezték
a
román
anyakönyvi
nyilvántartókba, ezért az országba
való visszatérést vagy a külföldi

külföldi hatóságok által kibocsátott
anyakönyvi okiratait kötelező
módon az országba való visszaérkezéstől, vagy az anyakönyvi bizonyítvány kiállításától számított hat
hónapon belül át kell íratniuk a
román anyakönyvi nyilvántartásba.
Az anyakönyvi bizonyítványok
és anyakönyvi kivonatok átírása
azon közigazgatási egység polgármesterének a jóváhagyásával történik, ahová a kérvényező lakhelye
szól, a Megyei Személynyilvántartási Közszolgálat előzetes láttamozása alapján. Az átírás kérelmezését
a külföldi anyakönyvi kivonat tulajdonosának lakhelye szerinti köz-

igazgatási egység polgármesterének
kell címezni. Az átírási kérést személyesen, közjegyzői különleges
felhatalmazással kinevezett meghatalmazott, vagy ügyvédi, esetleg
külföldi román nagykövetségen
szerzett vagy külföldi közjegyzői
meghatalmazással – betartva a széljegyzet (apostilare) és felülhitelesítés követelményeit – azon
közigazgatási egység polgármesteréhez kell címezni, ahol az okmány
tulajdonosának a lakhelye van. A
különleges meghatalmazás egyértelműen kell utaljon a felhatalmazás
tárgyára, vagyis a születési bizonyítvány, illetve a házasságlevél átírására, valamint a román hatóságok
által kibocsátott okmányok felvételére.
A 14 éven felüli kiskorúak a szü-

A nyári kánikulai forróságban az emberek
óvintézkedésekkel a
saját és környezetükre gyakorolt negatív hatásoktól is kell
védekezzenek. A tűző
napon parkoló autóban nem szabad gyereket, de állatot sem
hagyni.

Amint megkeresésünkre
Valentin Bretfelean, a
helyi rendőrség vezetője
elmondta, abban az esetben, ha valaki kiskorú
gyermekét a nyári forróságban személygépkocsijában hagyja, a kiskorú
életének a veszélyeztetése
miatt bírságra, illetve büntetőjogi eljárásra számíthat. Amennyiben bárki
hasonló esetet észlel, tárcsázza a 112-es egységes
segélyhívó számot. A rendőrség sürgősségi eljárással
lép közbe, akár a jármű
szélvédőjének betörésével
is.
– A járókelők közbeléphetnek-e a veszélyeztett
kiskorú megmentése érdekében, amennyiben parkoló autóban hagyott gyereket látnak?
– Hasonló esetekben a járókelők
közbeléphetnek a veszélyeztetett
kiskorú megmentése érdekében,
mivel az életmentés elsődleges
ténye felülírja a magántulajdon
megsértésének kérdését. Abban az
esetben, ha életmentés céljából töri
be valaki egy parkoló gépjármű ablakát, és azt tanúkkal is tudja bizonyítani,
nem
indul
ellene
garázdaság miatt bűnügyi eljárás –
hangsúlyozta a rendőrfőnök.
A szakemberek felhívják a fi-

gyelmet arra, hogy egy tűző napon
álló kocsiban akár nyolc perc alatt
is 45 fokra ugorhat a hőmérő higanyszála, húsz perc múlva pedig
már az ötven fokot is meghaladhatja a forróság az autóban. Egy
kisgyereknél a hőszabályozás még
nem tökéletes, gyorsan fellép az
elektrolitzavar, szívritmuszavar is
kialakulhat, de végzetes is lehet a
trauma, a test ugyanis nem tudja leadni a hőt, és hőpangás alakulhat ki.
Egy tűző napon álló autóban akár
15-20 perc alatt is végbemehet ez a
folyamat. (szer)

letési bizonyítványuk átírását a
maguk nevében kérvényezhetik az
egyik szülő vagy kinevezett gyámjuk jelenlétében. Abban az esetben,
ha a szülők különböző lakhelyűek,
bármelyik polgármesteri hivatal,
amelynek területén a szülők lakhelye van, jogosult az okmány átírására.
A házassági okiratok átírása esetén a kérést azon közigazgatási egység polgármesteréhez kell címezni,
ahol a házastársak közös lakhelye
van, vagy abban az esetben, ha azok
különböző lakhelyűek, valamelyikük lakhelye szerinti bármelyik polgármesteri hivatalhoz.
A halotti bizonyítványok átírása
esetén a kérést azon közigazgatási
egység polgármesteréhez kell címezni, ahol a kérvényező lakhelye
van, vagy azon közigazgatási egység polgármesteréhez, ahol az elhunyt személy utolsó romániai
lakhelye volt. A külföldi lakhellyel
rendelkező román állampolgárok

esetén az okmány kibocsátására jogosult polgármesteri hivatal meghatározásához
szükséges
azon
lakosság-nyilvántartó hivatal által
kibocsátott igazolás, amelyhez az illető utolsó romániai lakhelye tartozik.
Azon külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárok, akiknek
nincs érvényes igazoló okiratuk, és
csak érvénytelen útlevéllel vagy beutazási engedéllyel rendelkeznek,
egy olyan bizonyítvány kibocsátását kell kérvényezniük – az utolsó
lakhelyük szerinti lakosság-nyilvántartó hivataltól –, amely bizonyítja, hogy miként szerepelnek a
helyi adatbázisban. Az átíráshoz
szükséges okmányok annak függvényében változnak, hogy születési,
házassági vagy halotti bizonyítványt kell átíratni, tájékozódni a
http://www.cjmures.ro/djepmures/
stare_civila.htm honlapon lehet –
áll a Codruţa Sava kézjegyével ellátott közleményben. (pálosy)
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Teremlabdarúgásban is
Bajnokok Ligája

Jelentősen módosítja a teremlabdarúgó európai kupasorozat rendszerét a sportág kontinentális
szövetsége (UEFA). Igaz, ez az
első olyan idény, amelyben a Marosvásárhelyi City’us még elvi lehetőség szintjén sem volt érintett,
azonban reménykedni lehet, hogy
talán valamikor a jövőben ez
ismét változni fog.

Bálint Zsombor

A 2018–19-es idénytől a jelenlegi
UEFA Futsal Cupot a teremlabdarúgó
Bajnokok Ligája váltja fel – harangozta
be a nyoni kontinentális szövetség. Hogy
ez pontosan milyen formátumban fog
zajlani, arról még nem árultak el részleteket, ám a 2017–18-as európai sorozatot
átmenetinek szánják, amely az eddigitől
eltérő rendszerben zajlik.
Ami nem változik, hogy az idén is selejtező, alap- és elitköröket, illetve négyes döntőt rendeznek, az egyes
körökben négycsapatos csoportokat alakítanak ki, amelyekben egyetlen helyszínen,
körmérkőzéses
rendszerben
alakítják ki a sorrendet. (A selejtező körben, a beiratkozott csapatok számának
függvényében háromcsapatos csoportok
is lehetnek.) Lényeges újdonság azonban, hogy az idéntől az európai bajnokságok ranglistájának első három
helyezettje két-két klubot nevezhet, illetve a negyedik helyezett is, ha a címvédő az első három egyikéhez tartozik.
Továbbá, az alapkörben 32 csapat vesz

részt, mint eddig is, de két útvonalon. Az
idéntől nem lesz olyan kiemelt, amely
egyenesen az elitkörben kezd. (Eddig a
ranglista első négy helyezettjének volt ez
a kiváltsága.) Az A útvonalon négy csoportba a fent említett négy nemzet nyolc
csapatát, a rangsorban 5-11. helyezettek
bajnokcsapatait, illetve a 16-20. helyezettek bajnokait sorsolják, és minden négyes csoportból három csapat jut tovább!
A B útvonalon a 12-15. helyezettek bajnokai, illetve a 21. hely alattiak (beleértve a selejtező csoportok győzteseit is)
kapnak lehetőséget, ugyancsak négy négyes csoportban, de innen csak a csoportgyőztesek kerülnek az elitkörbe.
Az elitkör kiemelési rendszere szerint
az első kalapba az A útvonal csoportgyőztesei, a másodikba az A útvonal csoportmásodikjai kerülnek, míg a többi
bejutott csapatot közös kalapból rendelik
hozzájuk anélkül, hogy figyelembe vennének egyéb kritériumokat, mint hogy
két azonos bajnokságból vagy selejtező
csoportból érkező csapat kerülje el egymást.
Végül, az elitkör négy csoportgyőztese
négyesdöntő-formátumban dönt a kupa
sorsáról.
Mivel Románia az európai ranglistán
(a City’us eredményeinek köszönhetően)
a 12. helyet foglalja el, az idei bajnok, a
Dévai Autobergamo a B útvonalon, az
alapkörben kezdhet, és elvileg gyengébb
képességű ellenfelei lesznek. Ám csak
akkor jut az elitkörbe, ha megnyeri a
csportját, a második hely nem elég
ehhez.

Röviden

* A német labdarúgó-válogatott 3-2-re legyőzte az ausztrál együttest a jövő évi
világbajnokság főpróbájának tartott Konföderációs Kupa első fordulós mérkőzésén,
hétfőn. A világbajnok Nationalelf korán vezetést szerzett: Julian Brandt futott el a
jobb szélen, s centerezését Lars Stindl kilenc méterről lőtte a kapuba. Az ausztrálok
a 41. percben egyenlítettek, Tommy Rogic vágta a kapuba saját lepattanóját, ám a
szünet előtt Julian Draxler büntetőből visszaállította a német vezetést. A fordulást
követően Leon Goretzka növelte a különbséget, az ausztrálokat Tomi Juric hozta
újra a meccsbe: Bernd Leno kapus kiejtette elé a labdát, ő pedig élt a lehetőséggel,
s a videobírós rendszer igénybevételével a játékvezető meg is adta a találatot.
* Nem tud Cristiano Ronaldo távozási szándékáról a Real Madrid elnöke. A Marca
című sportlap keddi számában Florentino Pérez kijelentette: „Ronaldo a Real Madrid
játékosa és az is marad.” Az A Bola című portugál sportnapilap pénteki számában
arról írt, hogy Ronaldo elhagyná a Real Madridot és Spanyolországot az ellene indított adócsalási per miatt. A spanyol ügyészség múlt kedden közölte, hogy a portugál labdarúgó 2011 és 2014 között 14,76 millió euró adót tudatosan nem fizetett be
az államkasszába, ezért, ha bűnösnek találja a bíróság, legalább 15 hónapos börtönbüntetés várna rá.
* Az utólagos ellenőrzéseket követően kizárták a harmadik helyen végzett brazil
Vaillante Rebellion nevű csapatot a Le Mans-i 24 órás autóversenyről. A vizsgálatok
az autó karosszériáján fedeztek fel olyan változtatásokat, amelyek nem felelnek meg
a szabályoknak. A Vaillante Rebellion leghíresebb pilótája a korábbi Forma–1-es
versenyző, Nelson Piquet Jr., aki mellett a dán David Heinemeier Hansson és a svájci
Mathias Beche vezette az autót. A legendás viadalt sorozatban harmadszor a Porsche
nyerte, a második helyet a Jackie Chan DC Racing szerezte meg, és ha a brazil csapat
döntés elleni óvását elutasítják, a harmadik helyre a hongkongi akciófilmsztár csapatának másik autója kerül.

Bajnokok Ligája: Izraeli csapat ellen kezd
a Honvéd a selejtezőben

A magyar bajnok Budapest Honvéd az izraeli Hapoel Beer-Seva ellen kezdi
meg szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének
második
fordulójában. Az európai
szövetség (UEFA) nyoni
központjában megtartott
hétfői sorsoláson az is kiderült, hogy a kispestiek
idegenben kezdenek.
Az UEFA hétfőn három
csoportra osztotta a másoelső és a második selejtezőkör párosításait is kisorsolta az Európai Labdarúgó-szödik kör csapatait, ennek Az
vetség
alapján a magyarok nem
kiemeltként a dán FC Koppenhágát, a fehérorosz Az NB I-ben már megmutattuk, hogy a büdzsé
BATE Boriszovot, a kazah Asztanát, a horvát Ri- nem minden.“
Az első mérkőzést július 11-én vagy 12-én, a
jekát, a moldovai Sheriff Tiraspolt és a magyar
válogatott Korhut Mihályt is foglalkoztató Ha- visszavágót pedig július 18-án vagy 19-én renpoel Beer-Sevát kaphatták ellenfélül. A Honvé- dezik. A magyar klub zárt kapuk mögött fogadja
dot utolsó előttiként – amikor a Rijekát még nem majd riválisát az UEFA fegyelmi bizottságának
húzták ki a kiemeltek közül – sorsolták össze a 2013-as döntése nyomán.
A Honvédnak három párharcot kell nyernie a
Hapoel Beer-Sevával, amely az előző idényben
főtáblára jutáshoz. Ebből az első azért különösen
az Európa-ligában a legjobb 32 közé jutott.
„Nehéz lesz“ – mondta a Honvéd honlapjának fontos, mert ha a következőben maradna alul,
a holland vezetőedző, Erik van der Meer. „Az iz- akkor már átkerülne az Európa-liga selejtezőraeli csapat nagyon erős együttes. Tavaly játszot- jébe, ahol a főtáblára jutásért játszana.
A BL-selejtező első fordulójában tíz együttes
tak az olasz Interrel, és 2-0-ra nyertek
Milánóban. Izraelben jó a futball minősége. A érdekelt, az első találkozókat jövő kedden és
büdzséjük magasabb, mint a miénk, ennek elle- szerdán, a visszavágókat július 4-én és 5-én
nére is 50-50 százalék az esély a továbbjutásra. játsszák.

A selejtezős párharcok

A BL-selejtező 1. fordulójának párosítása: Vikingur (feröeri) – Trepca 89 (koszovói), Hibernians (máltai) – FCI Tallinn (észt), Alaskert (örmény) – Santa Coloma (andorrai), The News
Saints (walesi) – Europa (gibraltári), Linfield (északír) – La Fiorita (San Marinó-i).
A BL-selejtező 2. fordulójának párosítása: APOEL (ciprusi) – Dudelange (luxemburgi), Zalgiris (litván) – Ludogorec (bolgár), Qarabag (azeri) – Samtredia (grúz), Partizan Belgrád (szerb)
– Buducnost Podgorica (montenegrói), Hibernians/FCI Tallinn – Salzburg (osztrák), Sheriff (moldovai) – Kukesi (albán), Asztana (kazah) – Spartaks Jurmala (lett), BATE Boriszov (fehérorosz)
– Alaskert/Santa Coloma, Zsolna (szlovákiai) – Koppenhága (dán), Hapoel Beer-Seva (izraeli) –
BUDAPEST HONVÉD, Rijeka (horvát) – The New Saints/Europa, Malmö (svéd) – Vardar (macedón), Zrinjski (bosnyák) – Maribor (szlovén), Dundalk (ír) – Rosenborg (norvég), Hafnarfjördur
(izlandi) – Víkingur/Trepca 89, Linfield/La Fiorita – Celtic Glasgow (skót), IFK Mariehamn
(finn) – Legia Varsó (lengyel).

Gligor Róbert László

A dobogó harmadik fokán végzett Jedd és Uzdiszentpéter összecsapását túlzottan könnyen nyerte a
Marosvásárhely tőszomszédságában működő együttes, Nagy Csaba
és Orbán Márton góljaival 2-0-ra
győzött a mezőségiekkel szemben,
de valójában kiütéses győzelmet is
jegyezhetett volna, ha komolyabban
vette volna a lehetőségeket. A má-

A somosdi Szőcs Károly 45 találattal lett az 1.
csoport gólkirálya

Európa-liga:
A magyar és román csapatok ellenfelei

A bajnoki ezüstérmes Videoton a máltai Balzannal, a bronzérmes Vasas az izraeli Beitar Jeruzsálemmel, míg a kupagyőztes Ferencváros a lett Jelgavával találkozik a labdarúgó-Európa-liga
selejtezőjének első fordulójában.
A hétfői nyoni sorsolás szerint az egyaránt kiemelt Videoton és Ferencváros hazai pályán, a
Vasas pedig idegenben kezd az első körben. Az első mérkőzéseket jövő csütörtökön, a visszavágókat július 6-án rendezik.
A folytatásban a székesfehérváriak – szintén kiemeltként – az észt Nomme Kalju és a feröeri
B36 Tórshavn párharcának győztesével, a ferencvárosiak a dán Midtjylland és az ír Derry City
összecsapásának továbbjutójával, az angyalföldiek pedig az albán Partizani és a bolgár Botev
Plovdiv párharcának nyertesével találkozhatnak.
A román csapatok közül csak az Astra Giurgiu kapcsolódik be a küzdelmekbe a 2. selejtezőkörben, amikor az azeri Zirä és a luxemburgi Differdange párharcának győztesével találkozik.
A főtáblára jutáshoz négy párharcot kell nyerniük a magyar csapatoknak, hármat az Astrának.

Somosd nyerte a Szuperkupát

Somosd hódította el vasárnap sodik helyezettek mérkőzésén
a Maros megyei 6. ligás labda- ugyancsak a nyárádmentiek győzrúgó-bajnokság idei Szuperkupáját, miután a két csoport
első helyén végzett csapatok
összecsapásán 5-0-ra legyőzte a jeddi alakulatot. A
Maros megyei labdarúgóegyesület által rendezett idei
tornán egyébként a 6. liga két
csoportjának első háromhárom helyezettje vett részt.
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tek, Nyárádgálfalva simán fektette
két vállra Harcó csapatát (6-2).
A legérdekesebb mérkőzést a két
csoport bajnokának összecsapása
jelentette. A telt házas mérkőzésen
Somosd már a 3. percben megszerezte a vezetést Căşvean Florin
révén, de Mezőpanit fiatal csapata
nem adta könnyen a bőrét. Szőcs
Károlynak a 36. percben sikerült a
büntetőterület széléről a léc alá
varrnia egy labdát (2-0), így megnyugtató eredmény tudatában vonultak a somosdiak pihenni. A
szünet után a vendégek helyzeténél
Nagy Szilárd a helyén volt, így a
nyárádmenti bajnok nem ingott
meg, és a 79. percben szerzett újabb
góljával (3-0) Szőcs mindent eldöntött. A panitiak letették a „fegyvert”,
így az utolsó percekben a somosdiak Kiss Sándor és Căşvean révén
még betaláltak egyszer-egyszer, betetőzve az 1. csoport bajnokának
ünnepi hangulatát. A Szuperkupa

átvétele után Szőcs Károly külön idényben 45 találatot jegyezhetett.
trófeát kapott csapattársaitól, amiért Őt a megyei egyesület külön is día csoport gólkirálya lett, ebben az jazza a közeljövőben.

Ezzel a kerettel lettek bajnokok

Csapatkép a győzelem után.

Fotó: Gligor Róbert László

A Somosdi Csillag a következő kerettel nyerte meg a bajnokságot és
a Szuperkupát: Nagy Zsolt, Nagy Szilárd, Suciu Tibor, Kovács Attila,
Henter Attila, Bodó Lóránt, Székely Ervin, Benedekfi Szabolcs, Căşvean Florin, Simon Károly, Kiss Sándor, Szőcs Károly, Szász Sándor,
Henter Csaba I., Molnár Attila, Szőcs Pál, Vónya Attila, Farkas Attila,
Henter Csaba II., edző: Henter Attila.
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MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT 2017:

• július 31. – augusztus 6. között (Ifjúsági Fesztivál)
• aug. 26-31. (Gyászolóknak, de nem csak)
• okt. 9-14.
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.
Kézdivásárhely – Csíkszereda – Udvarhely – Marosvásárhely.
Érdeklődni a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)
Az Elektromaros Iskolaközpont – Marosvásárhely, Jeddi
út 5. szám – július 12-én 12 órakor nyilvános árverést tart egy 80 m2es helyiség bérbeadására. Érdeklődni a 0365/730-969-es
telefonszámon vagy az iskola titkárságán. (60014)

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
versenyvizsgát tart egy

IGAZGATÓI állás betöltésére a segesvári gondozó- és
támogatóközpontba.
Követelmények: felsőfokú végzettség pszichológia vagy szociális
munkás és szociológia szakképzettséggel, legkevesebb két év
tapasztalattal a szociális szolgáltatás terén, vagy felsőfokú
végzettség licencdiplomával – jog, orvosi, gazdasági és
közigazgatás-tudomány szakirány –, legkevesebb öt év
tapasztalattal a szociális szolgáltatás terén.
Az írásbeli vizsgára 2017. július 12-én 10 órakor kerül sor. Az
állásinterjút az írásbeli/gyakorlati vizsga után maximum négy
munkanappal tartják.
A beiratkozási iratcsomót július 4-ig lehet benyújtani az
igazgatóságon, a humánerőforrás-osztályon. Érdeklődni a
0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA
(1601)

eladó.

Tel.

0740-278-920.

eladó.

Tel.

0753-590-792.

TŰZIFA
(1601)

eladó.

Tel.

0752-578-568.

TŰZIFA
(1601)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1835)

MINDENFÉLE

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

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009)

TAKARÍTÁST vállalok. Tel. 0753-628139. (1833)
KÉSZÍTÜNK tetőket Lindab-lemezből vagy cserépből, teraszokat
fából, szigetelést vállalunk kartonnal, polisztirénnel, bármilyen kis javítást.
Nyugdíjasoknak
15%
kedvezmény! Tel. 0758-639-258.
(1851-I)

ÉPÍTKEZÉSBE
szakképzett
munkásokat
és
segédmunkásokat
alkalmazok. Tel. 0733-510-871. (1858)
IDŐS hölgy mellé gondozónőt keresünk. Kapcsolattelefonszám: 0744506-624. (1871-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Kelemen Attila névre
szóló könyvtári belépőmet. Semmisnek
nyilvánítom. (1872)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
június
21-én
szeretett
édesapánkra, id. HAVADI
ISTVÁNRA
halálának
10.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Négy gyermeke családjai.
(1743)

Minden évben eljön ez a
szomorú nap, június 21., mely
szívemben fájó emlék marad.
Szomorú szívvel, könnyes
szemmel
emlékezem
szeretett, jó férjemre, a
családját szerető édesapára,
nagyapára,
apósra,
id.
HAVADI ISTVÁNRA halálának
10.
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma
csendes! Felesége, Anikó.
(1742)

Az idő elmúlhat, szállnak az
évek, de a mi szívünkben
megmarad szerető emléked.
Fájó
szívvel
emlékezünk
CSISZÉR ROLAND kakasdi
lakosra, aki két éve örökre itt
hagyott. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Akik őt
nagyon szerették. (1737)

Egy éve már, hogy itt hagytál
minket, de a fájdalom még
mindig
gyötri
lelkünket.
Bárhogy teljenek az évek,
nélküled a napjaink már
sosem lesznek olyan szépek.
Fájó
szívvel
emlékezünk
GOMBOS
KÁROLYRA.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzi felesége, két leánya, két
veje, valamint unokái: Rolika
és Kristóf. (1853)

Minőségi gránit
síremlékek
kedvezménnyel
a TransGránittól.
Elérhetőség:
0746-263-433
Cím: Nyárádtő,
Fő út 446/B.
Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezünk június 21-én a
szeretett férjre és nagytatára,
KARÁCSONYI
LAJOSRA
halálának 4. évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! (1870-I)

Szomorú szívvel és soha el
nem
múló
fájdalommal,
szeretettel
emlékezünk
a
drága jó, meleglelkű, imádott
édesanyára és nagymamára, a
marosugrai
TROMBITÁS
ROZÁLIÁRA
szül.
Szabó
június 21-én, halálának első
évfordulóján.
Elsiratjuk azt a sok örömet,
amely elhervadt és még
egyszer ki nem virágzik, azt a
sok kedves szót, amely
tovaszállt és még egyszer
vissza nem jön, azt a boldog
együttlétet, mely szétszakadt
és újra eggyé nem lesz soha
többé ezen a földön.
Uram, adj örök nyugalmat és
békességet
drága
édesanyánknak, nagymamánknak!
Nagyon hiányzol, soha nem
fogunk feledni, szívünkben
örökké
élsz.
Szerető
gyermekeid: Rózsika, Manyi
és Öcsi, valamint unokáid:
Emese, Heli, Levente és
családjuk
Németországból.
(v-I)

Csillag volt, mert szívből
szeretett, s mi úgy szerettük,
ahogy csak lehetett. Mégis
elment
tőlünk,
mint
a
lenyugvó
nap,
de
a
szívünkben él és örökre ott
marad.
Bánatos szívvel emlékezünk
2017. június 21-én. Egy éve
már, hogy elvesztettünk egy
drága
jó
édesanyát
és
feleséget, FALUVÉGI ELIZÁT.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerető
férje, Attila, lánya, Emese, fiai,
Attila és Csaba, valamint azok
családja. (1883-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal értesítjük
mindazokat, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy
MÁRKUS ISTVÁN
73 éves korában 2017. június
16-án eltávozott. Temetése június 21-én 13 órakor lesz a marosvásárhelyi
református
temetőben. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (1860-I)
Fájdalommal, megtört szívvel
tudatjuk, hogy a szeretett anya,
nagymama, anyós, rokon, barátnő és szomszéd,
özv. KENTELKI ÉVA
szül. Kádár
szerető szíve hosszú, de példamutató türelemmel és méltósággal viselt szenvedés után
megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott! Temetése június
21-én, szerdán 12 órakor lesz a
református temetőben.
A gyászoló család. (sz-I)

Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett gyermek, testvér,
sógor, nagybácsi, unokatestvér, a székelyhodosi
KOVÁCS FERENC
életének 49. évében hirtelen elhunyt. Temetése június 21-én
13 órakor lesz Székelyhodoson.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (1874-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett férj, édesapa, testvér,
rokon, a gyergyószentmiklósi
születésű
CSIKI SÁNDOR
életének 69. évében, hosszú, de
türelemmel viselt szenvedés
után elhunyt. Temetése június
22-én 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1876-I)
Fájó szívvel búcsúzik Erzsike
és családja. Nagyon szerettünk,
KÁROLY,
hiányozni fogsz! (mp-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya, testvér, anyós, nagymama, rokon,
szomszéd és ismerős, a somosdi születésű
özv. DÓCZI ARANKA
szül. Henter
életének 60. évében méltósággal viselt szenvedés után elhunyt.
Drága halottunk temetése június 22-én, csütörtökön du. 2
órakor lesz a somosdi ravatalozóból. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Fájó szívvel búcsúzunk tőle:
fia, Sándor, lánya, Aranka,
veje, Gyuri, unokái: Gyurika
és Sanyika, testvére, Ilonka
és családja. (1885-I)
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett férjet,
édesapát, nagytatát, apóst,
testvért, rokont, barátot, szomszédot, az orvosi egyetem volt
alkalmazottját,
JOANOVICS ENDRE CSABÁT
75 éves korában az Úr hirtelen
magához szólította.
Drága halottunk temetése június 22-én 14 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus
temető felső kápolnájától. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (1887-I)
„Ha eljön majd a nap, amikor
meghalok: ti ne gyászoljatok.
Én mindig itt leszek, mindig
közel leszek. Megtaláltok napnyugtakor a vízimadár esti repülésében,
egy
galamb
szárnysuhogásában, egy bagoly huhogásában. Én itt leszek
közel. Őrt állok az erdő csendje
fölött és álmotok felett is őrködöm.”
Szomorú szívvel búcsúzom volt
anyósomtól,
KENTELKI ÉVÁTÓL
aki hosszú megpróbáltatás
után örökre megpihent. Nyugodj békében, MAMI! Köszönök
mindent!
Enikő. (1891-I)

Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és
dédimama, a ravai születésű
özv. BÉRES IMRÉNÉ
szül. HANKÓ MARGIT
életének 93. évében hosszú
szenvedés után csendesen
megpihent. Temetése június 21én, szerdán 14 órakor lesz a
marosvásárhelyi katolikus temető felső kápolnájától, unitárius szertartás szerint. Emléke
legyen áldott!
A gyászoló család. (1889-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájdalommal értesültünk arról,
hogy egyetemünk volt diákja, a
későbbiekben szeretett munkatársa és barátja, LUKÁCSY
ILDIKÓ tragikus hirtelenséggel
eltávozott közülünk. Kedves
mosolya, embersége és elhivatott
alkotómunkájának
példája velünk marad. Emlékét
megőrizzük, és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. A Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem munkaközössége. (sz-I)
A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem
Marosvásárhelyi Karának munkaközössége őszinte részvétét
fejezi ki a gyászoló családnak
FAZAKAS-GYŐRFFY RÓBERT
kollégánk elhunyta alkalmával.
(sz-I)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Kentelki
Lászlónak
és
családjának
ÉDESANYJA
elvesztése
miatt
érzett
fájdalmában.
Nyugodjon
békében! A Marosvásárhelyi
Reumatológiai
Klinika
munkaközössége. (1884-I)
Mély fájdalommal búcsúzunk
és
őszinte
részvétünket
fejezzük
ki
a
gyászoló
családnak egykori kollégánk,
JOANOVICS ENDRE CSABA
elhunyta alkalmából. A MOGYE
Népegészségtani
és
Közegészségtani
Tanszékei.
(sz-I)
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Joanovics
Grétinek
és
családjának a szeretett férj,
édesapa, nagytata, JOANOVICS
CSABA elvesztése miatt érzett
fájdalmukban.
A
Virginás
család. (1888-I)
Utolsó üdvözletünk szomszédunknak, JOANOVICS ENDRE
CSABÁNAK. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.
Lakótársai a Színház téri T5-ös
tömbházból. (1892-I)
Az egykori 13-as RMDSZ-körzet
választmánya őszinte részvétét
fejezi ki Madarász Rozáliának
és családjának FÉRJE elhunyta
alkalmából. Isten nyugtassa
békében! (-)
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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 SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59777)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745696-055. (19010-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG KŐMŰVEST, SEGÉDMUNKÁST alkalmaz. Tel. 0740-490-325. (1815-I)
MAGÁNCÉG SZOBAFESTŐT és ÁCSOT alkalmaz. Tel. 0742-664-124. (18941-I)

A BeautyForYou kozmetikai termékeket forgalmazó cég TERÜLETI KÉPVISELŐT alkalmaz. Jelentkezni a loxanoffice@gmail.com e-mail-címen lehet. Tel.: 0722-242-844. (19039-I)

A marosvásárhelyi E.ON Servicii

2017. június 30-án 10 órától
nyilvános árverést szervez
a szolgálat Marosvásárhely, Pandúrok útja 42. szám alatti székhelyén a következő, a Delgaz Grid
Rt. tulajdonát képező ingatlanok eladására:
– Szászbogács község, Fő út szám nélkül, Maros megye: 3.596 négyzetméter terület és 306
négyzetméteren építmény. Kikiáltási ár 111.000 lej.
– Erdőszentgyörgy, Stadion utca 2. szám, Maros megye: 4.377 négyzetméter terület és 1.156
négyzetméteren építmény. Kikiáltási ár 1.250.000 lej.
– Mezősámsond 139/A, Maros megye: 4.170 négyzetméter terület és 272 négyzetméteren építmény. Kikiáltási ár 213.000 lej.
– Medgyes, Virgil Madgearu utca 4A szám, Szeben megye: 209 négyzetméter terület és 110
négyzetméteren építmény. Kikiáltási ár 103.518 lej.
– Zsidve, Egyesülés utca 45. szám: 360 négyzetméteres tulajdon. A 744 négyzetméteres terület
haszonbérbe van adva. Kikiáltási ár 265.680 lej.
Az eladási árakra nem számolnak fel héát.
A liciten való részvételi garancia a kikiáltási ár 10%-a.
Az árverésen való részvétel feltételei a feladatfüzetekben megtalálhatók, amelyek a
mihaela.simion@eon-romania.ro e-mail-címen igényelhetők.
Bővebb felvilágosítás a 0365/423-753-as telefonszámon.

A Maros Megyei
Kereskedelmi
és Iparkamara
bérbe ad

200 négyzetméteres főtéri
helyiséget. Vendéglő működött benne, de bármilyen
szolgáltatótevékenységre
megfelel (gyógytornaterem, fitnesz, szépségszalon,
közétkeztetés stb.). A helyiség a kereskedelmi kamara
földszintjén található. Bejárata van a főútról, és közművesített (víz, gáz, áram).
Ár: 4 euró/m2. Bővebb felvilágosítás a kamara székhelyén, a Városháza utca 1.
szám
alatt,
telefon:
0265/269-218.

8.

Hihetetlen, de igaz! Marosvásárhelyen tartózkodik
SUNITA, az a javasasszony, aki nemrég tért haza
Indiából és Izraelből a legerősebb gyógyírekkel.
Gyógyítja az epilepsziát, a psoriasist, a depressziót, az
alkoholizmust, a játékfüggőséget, az impotenciát, átkot
felold, újra összehoz férjet és feleséget, a
szerelmeseket, szerencsét hoz az üzleti életbe! A siker
100%-osan garantált! Hívja a 0744-971-673, 0754-774097-es telefonszámot. Ildikó ezúton mond köszönetet,
hogy kigyógyította régi betegségéből. István hálás, mert
fellendítette a vállalkozását! (1859)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Elvárásaink:
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• Önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• Tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett minőségügyi szakmai tapasztalat.

Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel), Dózsa
György u. 145/a, illetve e-mailben a productie@surubtrade.ro
címen. További információ a 0745-043-920 telefonszámon.

MAGYARORSZÁGI SZÁLLÁSAJÁNLATOK

